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Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2017
Nr 1-31

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND
SAMMANTRÄDE
DEN 26 JANUARI 2017

Kommunfullmäktige

Kungörelse
2016-12-09
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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 26 januari 2017 kl. 17.00.
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan även följas på plats från läktaren i
Stadshallens sessionssal.Kungörelser och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige

Följande ärenden ska behandlas:
1.
Anmälningar
2.
Tove Perssons (FNL) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
3-7. Valärenden
8.
Rättelse av fullmäktiges beslut den 20 december 2016 § 321 gällande
medborgarförslag avseende trygghetsmätning
9.
Revidering av Finanspolicy, finansiella riktlinjer samt placeringspolicy för
medel avsatta för pensionsförpliktelser
10. Regler för fördelning m.m av fribyggartomter i Lunds kommun
11. Sverigeförhandlingen – Ramavtal och objektavtal för ökad tillgänglighet och
bostadsbyggande i storstäderna
12. Förslag till justering av administrativa avgifter vid förmedling av tolkar
13. Ny Kommunikationsplattform för Lunds kommun

bilaga 1, sid 5
bilaga 2, sid 6
bilaga 3, sid 21
bilaga 4, sid 31
bilaga 5, sid 70
bilaga 6, sid 84
bilaga 7, sid143
bilaga 8, sid 156

Interpellationer
14. Interpellation från Börje Hed (FNL) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) angående upphandling av avfallshanteringstjänster
bilaga 9, sid 203
15. Interpellation från Anne Landin (FNL) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) angående omprövning av spårvägsinvesteringen
bilaga 10, sid 206
16. Interpellation från Inga-Kerstin Eriksson (C) ställd till tekniska nämndens ordförande Emma
Berginger (MP) om cykelväg längs Heckebergavägen i Genarp
bilaga 11, sid 210
Frågor
17. Eventuellt inkomna frågor

bilaga 12, sid 211

Medborgarförslag
18. Medborgarförslag om att Högevallsbadets träningsbana endast bör användas av
vana simmare
bilaga 13, sid 212
19. Medborgarförslag om att ge alla badgäster tillträde till Högevallsbadets sportbassäng
på helgerna
bilaga 14, sid 223
20. Medborgarförslag avseende äldreperspektiv på parkbänkar
bilaga 15, sid 233
21. Medborgarförslag ”Inrättande av ny hundrastplats i Lunds mer centrala delar” bilaga 16, sid 239
22. Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra”
bilaga 17, sid 251
23. Medborgarförslag om renhållning och avfallshantering
bilaga 18, sid 355
24. Medborgarförslag om att satsa på bättra skolmat med ekologiska varor
bilaga 19, sid 361
25. Medborgarförslag om gatubelysning på utegymmet vid området Sockerbruket bilaga 20, sid 369
26. Medborgarförslag om att förse sopkorgarna med en yttre korg för återvinning bilaga 21, sid 375
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

Kungörelse
2016-12-09

27. Medborgarförslag angående källsortering av avfall
28. Medborgarförslag om skyltning ”Fotgängare har företräde” längs Lilla
Fiskaregatan
29. Medborgarförslag uppsägning av hyreskontrakt avseende biblioteket på
Väster i Lund
30. Medborgarförslag om införande av gångfartsområde i centrala Lund
31. Medborgarförslag om att anlägga en cykelbana längs Svenshögsvägen mellan
väg 930 och Norra Fäladen
32. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen som kulturhus
33. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen och Lunds öppna verkstad
34. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
35. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
36. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen

Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00.

Lund den 13 januari 2017

Lennart Prytz
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund
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bilaga 22, sid 381
bilaga 23, sid 387
bilaga 24, sid 393
bilaga 25, sid 399
bilaga 26, sid 405
bilaga 27, sid 411
bilaga 28, sid 418
bilaga 29, sid 425
bilaga 30, sid 432
bilaga 31, sid 439
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Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 januari 2017
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-12-20, Upphävande av detaljplan för
Värpinge 13:2 och 13:21 m.m i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/1241
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 15 december 2016.
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-12-20, Ändring av detaljplan för
Fältspaten 2 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/1242
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 15 december 2016.
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-12-20, Detaljplan för del av Dirigenten
1 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/1243
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 15 december 2016.
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-12-20, Detaljplan för
Hardebergabanan 1 m.fl i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/1245
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 15 december 2016.
Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolens dom 2016-12-07, Överklagat beslut den 26 maj i
ärende nr KS 2015/0863, Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl, Lunds kommun
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.
Länsstyrelsen Skånes protokoll 2016-12-21 över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet, Dnr KS 2016/1258
Länsstyrelsen Skånes beslut 2017-01-11 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ulf Holm
(MP), Dnr KS 2016/1149
Länsstyrelsen utser Dennis Svensson (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ulf
Holm (MP) från och med den 11 januari 2017 till och med den 14 oktober 2018.
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Bilaga 1

6

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-10

§1

Bilaga 2

Tord Perssons (S) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Karin och
Johanna Anderssons fond

Dnr KS 2016/0892

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Tord Persson (S) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i Karin och Johanna Anderssons fond.

Beslutsunderlag
Tord Perssons (S) avsägelse inkommen den 28 september 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Tord Persson (S) från uppdraget,

att

utse Ali Ismail (S), Utåkersvägen 10, 24764 Veberöd, till ny
ledamot i Karin och Johanna Anderssons fond efter Tord Persson
(S), för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2017-01-10 klockan 16.25–16.30

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Marie Henschen (FNL), tjänstgör för Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 1-5

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 januari 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2017-01-10

Paragrafer

§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-02
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-10

§2

Emma Nilssons (MP) avsägelse av
uppdrag som ledamot tillika
ordförande i Renhållningsstyrelsen

Dnr KS 2016/0946

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Emma Nilsson (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i
Renhållningsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Emma Nilssons (MP) avsägelse inkommen den 12 oktober 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Emma Nilsson (MP) från uppdraget,

att

utse nuvarande ersättaren Ulf Nymark (MP), Fritjofs väg 9, 224 66
Lund, till ny ledamot tillika ordförande i Renhållningsstyrelsen
efter Emma Nilsson (MP), för tiden till och med utgången av år
2018

att

bordlägga val av ny ersättare efter Ulf Nymark (MP)

Utdragsbestyrkande

1 (3)

10

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2017-01-10 klockan 16.25–16.30

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Marie Henschen (FNL), tjänstgör för Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 1-5

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 januari 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2017-01-10

Paragrafer

§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-02
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-10

§3

Simon Wetterlings (L) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Miljönämnden

Dnr KS 2016/1023

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Simon Wetterling (L) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i miljönämnden.

Beslutsunderlag
Simon Wetterlings (L) avsägelse inkommen den 1 november 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Simon Wetterling (L) från uppdraget,

att

utse nuvarande ersättaren Axel Nordberg (L), Tordönsvägen 4, 222
27 Lund, till ny ledamot i miljönämnden efter Simon Wetterling (L),
för tiden till och med utgången av år 2018 samt

att

utse Bozena Irene Werbart (L), Sven Tveskäggs gränd 14, 224 77
Lund, till ny ersättare i miljönämnden, att tjänstgöra efter Robert
Barnes (L), för tiden till och med utgången av år 2018

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2017-01-10 klockan 16.25–16.30

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Marie Henschen (FNL), tjänstgör för Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 1-5

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 januari 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2017-01-10

Paragrafer

§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-02
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-10

§4

Peter Bergwalls (MP) avsägelse av
uppdrag som ledamot i
valberedningen

Dnr KS 2016/1104

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Peter Bergwall (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i valberedningen.

Beslutsunderlag
Peter Bergwalls (MP) avsägelse inkommen den 23 november 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Peter Bergwall (MP) från uppdraget,

att

utse Johan Lambreus Mattsson (MP), Hjalmar Gullbergs väg 28,
224 66 Lund, till ny ledamot i valberedningen efter Peter Bergwall
(MP), för tiden till och med den 14 oktober 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2017-01-10 klockan 16.25–16.30

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Marie Henschen (FNL), tjänstgör för Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 1-5

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 januari 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2017-01-10

Paragrafer

§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-02
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-10

§5

Christer Wallströms (L) avsägelse av
uppdrag som ledamot i VA SYD
ägarnämnden

Dnr KS 2016/1253

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Christer Wallström (L) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i VA SYD ägarnämnden.

Beslutsunderlag
Christer Wallströms (L) avsägelse inkommen den 22 december 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Christer Wallström (L) från uppdraget,

att

utse nuvarande ersättaren Christian Resebo (L), Spexarevägen 7 C,
224 71 Lund, till ny ledamot i VA SYD ägarnämnden efter Christer
Wallström (L), för tiden till och med utgången av år 2018 samt

att

utse Camilla Neptune (L), Idalavägen 43 F, 247 61 Veberöd, till ny
ersättare i VA SYD ägarnämnden, att tjänstgöra efter Cecilia
Barnes (L), för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2017-01-10 klockan 16.25–16.30

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Marie Henschen (FNL), tjänstgör för Tove Persson (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 1-5

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 januari 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1173

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2017-01-10

Paragrafer

§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/0972

Kommunfullmäktige

Gunnar Jönsson
046-355922

Bilaga 3

gunnar.jonsson@lund.se

Rättelse av fullmäktiges beslut den 20
december 2016, § 321, gällande medborgarförslag avseende trygghetsmätning.
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att enkäten för
trygghetsmätning kompletteras med möjligheten att skriva fritext.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2016, § 321, att avslå
medborgarförslaget. På grund av ett misstag har emellertid beslutet i
fullmäktiges protokoll angetts felaktigt.

Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016
Kommunstyrelsens protokoll den 7 december 2016, § 400
Kommunfullmäktiges protokoll den 20 december 2016, § 321
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning har ingen relevans i ärendet.

Ärendet
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att enkäten för
trygghetsmätning kompletteras med möjligheten att skriva fritext.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2016, § 321, att i
enlighet med kommunstyrelsens förslag avslå medborgarförslaget. På
grund av ett misstag har emellertid i fullmäktiges protokoll angetts att
fullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kultur- och
fritidsnämnden att handlägga och besluta i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att göra följande rättelse av kommunfullmäktiges protokoll den 20
december 2016, § 321:

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

22

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/0972

Istället för ”att överlämna medborgarförslaget till kultur- och
fritidsnämnden att handlägga och besluta i ärendet” ska
kommunfullmäktiges besluta vara
att avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-20

§ 321

Medborgarförslag avseende Lunds
kommuns trygghetsmätning

Dnr KS 2016/0972

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att enkäten för
trygghetsmätning kompletteras med möjligheten att skriva fritext.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut den 7 december 2016 § 400.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden att
handlägga och besluta i ärendet

Beslut expedieras till:
Göran Johansson
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

24

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1090

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen i Stadshallen, 2016-12-20 klockan 17.00–23.00

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S), kl. 20.00-23.00, §§ 306-323
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Stig Svensson (S), kl. 18.10- 23.00, §§ 303-323
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP), kl. 20.00-23.00, §§ 306-323
Yanira Difonis (MP), kl. 17.00-22.15, §§ 296-312
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Gunnar Brådvik (L), kl. 22.10-23.00, §§ 313-323
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V), kl. 17.00-20.00, §§ 296-305
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1090

Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Tove Persson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Monica Molin (S)
Joakim Friberg (S), tjänstgör för Stig Svensson (S) §§ 296-302
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Per Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 296-305
Akram Heidari (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Alexander Lewerentz (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Jean Niyongabo (MP) §§ 296-305
, kl. 17.00-21.30
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 313-323
Karl Branzén (L), tjänstgör för Lars Hansson (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Josefine Temrell (L), tjänstgör för Gunnar Brådvik (L) §§ 296-312
Helena Falk (V), tjänstgör för Görild Malmberg V)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V) §§ 306323
Jan Annerstedt (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 296-316
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Börje Hed FNL) §§ 317-323
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 296-323

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1090

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 3 januari 2016 kl. 12.00
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Holger Radner (L)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-12-20

Paragrafer

§ 296-300, § 302-323

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-01-25
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-07

§ 401

Medborgarförslag avseende Lunds
kommuns trygghetsmätning, (KF)

Dnr KS 2016/0972

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att enkäten för
trygghetsmätning kompletteras med möjligheten att skriva fritext.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-12-07 klockan 15.00–21.05

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 360-387, kl 15.00-20.25
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 388404
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 360-382, kl 15.00-19.15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 376-404, kl 18.10-21.05
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL), §§ 360-374, kl 15.00-17.50
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 383-404
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 388-404
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 360375, kl 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 375-404

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 15.30-17.50
Mats Olsson (V), kl 15.00-20.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L), närvarar ej §§ 379-280 p.g.a. jäv, kl 15.00-19.55
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15.00-16.20
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 360-404

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 december 2016, kl 09:45
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-07

Paragrafer

§ 360-404

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

30
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§7

Bilaga 4

Revidering av Finanspolicy, finansiella
riktlinjer samt placeringspolicy för
medel avsatta för
pensionsförpliktelser, (KF)

Dnr KS 2016/1048

Sammanfattning
Enligt finanspolicyn, de finansiella riktlinjerna och placeringspolicyn ska
dessa dokument löpande ses över och revideras vid behov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2016 dnr 2016/1048.
Bilaga 1 Revidering Finansiella riktlinjer.
Bilaga 2 Revidering Placeringspolicy för medel avsatta för
pensionsförpliktelser.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M) och Mattias
Horrdin (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag med den justeringen vad gäller
placeringspolicyn att sista ordet ”spel” i andra stycket under rubriken 4
Ansvarsfulla placeringar ersätts med orden ”spel om pengar”.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna revidering av Placeringspolicy för medel avsatta för
pensionsförpliktelser enligt förslag från kommunkontoret med den
justeringen att sista ordet ”spel” i andra stycket under rubriken 4
Ansvarsfulla placeringar ersätts med orden ”spel om pengar”.

Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna revidering av Finansiella riktlinjer enligt förslag från
kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/1048

Kommunstyrelsen

Annette Henriksson
annette.henriksson3@lund.se

Revidering av Finanspolicy, finansiella
riktlinjer samt placeringspolicy för medel
avsatta för pensionsförpliktelser.
Sammanfattning
Enligt finanspolicyn, de finansiella riktlinjerna och placeringspolicyn ska
dessa dokument löpande ses över och revideras vid behov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2016 dnr 2016/1048
Bilaga 1 Revidering Finansiella riktlinjer
Bilaga 2 Revidering Placeringspolicy för medel avsatta för
pensionsförpliktelser

Barnets bästa
Enligt kommunallagen ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant
sätta att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan
tillgodoses. En anledning till detta är att inte öka belastningen för
framtida generationer, dvs dagens barn och unga. Av den anledningen är
det viktigt att styrdokumenten för medelsförvaltningen revideras och
uppdateras löpande samt efterlevs i verksamheten.

Ärendet
Enligt beslutade föreskrifter gällande medelsförvaltningen, Finanspolicyn
för kommunkoncernen samt Finansiella riktlinjer för Lunds kommun är
det ekonomiavdelningen på kommunkontorets ansvar att se över och vid
behov föreslå förändringar i föreskrifterna. Detta gäller även
Placeringspolicyn för medel avsatta för pensionsförpliktelser.
Ekonomiavdelningen på kommunkontoret ser inga behov till revidering i
Finanspolicyn för kommunkoncernen vid detta tillfälle. Det finns dock
behov till några mindre revideringar i Finansiella riktlinjer och
Placeringspolicyn för medel avsatta till pensionsförpliktelser som
kortfattat sammanställs nedan.

Finansiella riktlinjer
Dessa revideringar föreslås i finansiella riktlinjer som ska beslutas av
kommunstyrelsen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/1048

Sid 6 punkt 5.3

Tillägg av multinationell bank för att
förtydliga möjligheten att t ex låna från EIB.

Sid 8 punkt 8.2 a

Tydliggöra beräkningen av likviditetsreserven

Sid 11 punkt 11.3 c

Tydliggöra kriterier för hur räntetak får
inkluderas i räntebindningen

Sid 13 Bilaga 1

Bilaga är uppdaterad med fattade beslut
gällande extern upplåning. Denna bilaga är ett
krav för många banker då den visar beslut
som sammanlagt ger en ram för hur mycket
extern upplåning som kommunen får göra.

Sid 16 Bilaga 3

Borttag av att kreditlöfte måste erbjudas av
nordisk bank.

Placeringspolicy för medel avsatta för
pensionsförpliktelser
Den revidering som framförallt krävs gällande placeringspolicyn berör
kommunens kriterier för ansvarsfulla placeringar. I LundaEko II
beslutade kommunfullmäktige om en utredning gällande placeringar i
fossilbränslebolag och att om sådana fanns skulle de upphöra innan 2020.
Denna utredning har gjorts utifrån följande tolkning av ovanstående
beslut.
”Investeringar får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering,
exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller
annan okonventionell fossil olja eller gas.”
För att verkställa beslutet i LundaEko II bör även kriteriet skrivas in i
placeringspolicyn. Hela skriften gällande ansvarsfulla placeringar har i
denna upplaga reviderats för att uppdateras och förtydliga.
När det gäller fossilfria placeringar är denna marknad fortfarande i sin
linda, även om utvecklingen under det senaste året har varit stor. Det
finns idag inget entydigt krav på fossilfria placeringar utan det är upp till
respektive investerare och kapitalförvaltare att formulera sina egna
kriterier och krav. Ovanstående kriterium är det som i dagens läge är
vanligast bland de fonder som finns idag som betraktas vara fossilfria.
Det sker dock ständigt en utveckling om hur man ska se på fossilfria
placeringar, t ex möjligheter att mäta koldioxidutsläpp för fonder. Det är
därför av stor vikt att kommunen löpande ser över sina kriterier och
uppdaterar dessa i takt med att nya kriterier och nya sätt att mäta fonders
hållbarhet tillkommer.
Utöver detta har följande förändrats:
Bilaga 1

Nominellt avkastningsmål istället för realt då det förenklar
uppföljning.
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Diarienummer

2016-11-09

Bilaga 2

KS 2016/1048

Mandatet för allokering av tillgångsslag har utökats något
samt gränsen för strukturerade produkter utan full
kapitalgaranti har förtydligats.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna revidering av Finansiella riktlinjer enligt förslag från
kommunkontoret

att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna revidering av
Placeringspolicy för medel avsatta för pensionsförpliktelser enligt
förslag från kommunkontoret.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
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Finansiella riktlinjer
Lunds Kommun

Beslutad av Kommunstyrelsen
2017-01-11, §
Datum 2015-08-12, § 223
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för finansverksamheten i Lunds kommunkoncern.
Finanspolicyn gäller för kommunkoncernen, vilket avser Lunds kommun med majoritetsägda bolag
samt vid upplåning, utlåning och borgen även den samlade verksamheten. Den samlade
verksamheten innefattar utöver kommunkoncernen även kommunalförbund och övriga bolag som
kommunen har ett ägaransvar över.
Finanspolicyn anger att kommunstyrelsen ska besluta om finansiella riktlinjer för Lunds kommun.
Kommunfullmäktige har delegerat till majoritetsägda bolag att upprätta egen finansiell
policy/riktlinjer baserade på finanspolicyn för Lunds kommunkoncern. De majoritetsägda bolagen
omfattas därmed inte av dessa finansiella riktlinjer.

1.2 Syfte med finansiella riktlinjer för finansverksamheten
Syftet med finansiella riktlinjer är att ange:
a)
b)
c)
d)

mål och riktlinjer för hur kommunen ska bedriva sin finansverksamhet
ansvarsfördelning i kommunen
hur kommunens finansiella risker ska hanteras
hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske

1.3 Mål med finansverksamheten
I finanspolicyn anges det övergripande målet för finansverksamheten i kommunkoncernen som är att
medverka till en god ekonomisk hushållning genom att:
a) tillgodose verksamheten nödvändiga behov av finansiering i enlighet med fastställd budget
b) säkerställa betalningsförmåga och trygga tillgången på kapital
c) inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för beslutad
risk
Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på området gällande
lagstiftning samt EU-rättliga principer. Verksamheten ska kännetecknas av en hög kompetens,
affärsmässighet och effektiva beslutsprocesser.

1.4 Uppdatering av finansiella riktlinjer
Kommunstyrelsen ska löpande bevaka behovet av att revidera finansiella riktlinjer, dock ska dessa
prövas och fastställas minst en gång per år.

2
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2 Organisation
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommundirektör
Stadsdirektör
Kommunkontoret
Stadsdirektör
Ekonomiavdelningen
Stadsdirektör
Finansfunktion

Front Office

Finansadministration

(Ek direktör och fin ek)

(Chefen Ekonomiservice)

Finansverksamheten i kommunen är organiserad i två från varandra avskilda enheter:
1. Front Office (Ekonomidirektör och finansekonom) genomför transaktioner inom
finansverksamheten och hanterar samtliga finansiella risker i Lunds kommun.
2. Finansadministration (Ekonomiservice) utgör back office för administration av
finansverksamheten. Enheten avvikelserapporterar direkt till Kommundirektören.

3 Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvar styrs av finanspolicyn som beslutas av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att finanspolicyn följs samt
beslutar om riktlinjer för finansverksamheten. En aktiv finansförvaltning ställer krav på korta
handläggningstider och därigenom väl definierade delegationsuppdrag. Utöver vad som anges nedan
fastställs kommunens ansvarsfördelning av kommunstyrelsens beslutade delegationsordning.
Det operativa ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt nedan.

3.1 Kommundirektören
Kommundirektören ansvarar för att:
a) besluta om tillfälliga avsteg från riktlinjerna för finansverksamheten om särskilda skäl
föreligger och rapportera detta vid nästa rapporteringstillfälle till kommunstyrelsen
b) besluta om hur risker som inte omfattas av finansiella riktlinjer tillfälligtvis ska hanteras

3
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3.2 Ekonomidirektören
Ekonomidirektören ansvarar för att:
a) säkerställa kommunens kapitalförsörjning
b) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för kommunen
nödvändiga finansiella transaktioner
d) fastställa marginalpåslag och avgifter vid utlåning och borgen
e) avge skriftligt utlåtande för extern utlåning och borgensåtagande
f) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
g) säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
h) leda ekonomiavdelningen och tillse att systemstöd, processer, rutiner och kompetens finns
så att de finansiella riktlinjerna kan följas
i) rapportera till kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
j) omedelbart rapportera avvikelser från finansiella riktlinjer, och andra felaktigheter eller
incidenter föranledda av uppkommen operativ risk till kommundirektören
k) vid behov föreslå uppdatering av finanspolicyn och finansiella riktlinjer
l) bereda ärenden inom det finansiella området
m) teckna avtal om kreditrating
n) sammankalla och leda finansrådet
o) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
p) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan vara till nytta för
kommunkoncernen

3.3 Chefen för Ekonomiservice
Chefen för Ekonomiservice ansvarar för att:
a) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för att upprätthålla god intern kontroll
för finansadministrationen (back office) i kommunen
b) administrera och redovisa kommunens affärstransaktioner
c) kontrollera att finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag (handelsnota)
från ekonomidirektören
d) upprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 4
e) omedelbart rapportera avvikelser från finansiella riktlinjer och andra felaktigheter eller
incidenter till Kommundirektören.

3.4 Förvaltningscheferna
Förvaltningscheferna ansvarar för att:
a) rapportera likviditetsprognos efter anvisningar från kommunens finansfunktion
b) rapportera valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5
miljoner kronor eller mer
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4 Likviditetshantering och placering av överskottslikviditet
4.1 Allmänt
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av kortfristiga
låne- och placeringsbehov. Finanspolicyn anger övergripande ramverk för likviditetshantering samt
placering av överskottslikviditet. Kommunens finansfunktion svarar för samordning, planering och
förvaltning av kommunens likviditet. Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna
kapitalströmmarna och att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god
likviditetsplanering.
Riktlinjer för likviditetsreserven specificeras i kapitel 8 Finansieringsrisk.

4.2 Likviditetsplanering
Kommunens likviditetsbehov ska sammanställas av finansfunktionen. Förvaltningar ska rapportera
likviditetsprognoser enligt anvisningar från finansfunktionen. Likviditetsplaceringen ska vara till grund
för bedömning av betalningsberedskapen samt utgöra underlag för beslut om upplåning och
placering av likvida medel.

4.3 Koncernkonto
Kommunkoncernen ska ha ett koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden.
Finansfunktionen är ansvarig för kontostrukturen och nya bank- och valutakonton ska öppnas i
samråd med finansfunktionen. Behörighet att öppna nya bankkonton framgår av vidaredelegationen
från kommunstyrelsen.

4.4 Riktlinjer för koncernintern utlåning av överskottslikviditet
Överskottslikviditeten ska i första hand användas för att upprätthålla likviditetsreserven och i andra
hand för att reducera det externa lånebehovet inom kommunkoncernen.
Följande riktlinjer gäller för koncernintern utlåning av överskottslikviditet:
a) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i förhållande till
framtida betalningar (matchningsprincipen)
b) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor

4.5 Riktlinjer för extern placering av överskottslikviditet
Kommunkoncernen är nettolåntagare och bedöms inte ha någon permanent överskottslikviditet
under överskådlig framtid. Om situationen uppstår med tillfällig överskottslikviditet som omedelbart
inte kan utnyttjas för att reducera den externa skulden får den placeras enligt nedan.
a) Placeringarnas löptid och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i
förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen). Maximal löptid är tolv månader.
b) Huvudregeln är att maximalt 200 miljoner kronor får placeras hos en enskild motpart.
Undantag medges för placering i skuldebrev utgivna av svenska staten (ingen
beloppsbegränsning) samt för koncernkontot där maximal inlåning får uppgå till 500 miljoner
kronor
c) Tillåtna instrument och godkända motparter framgår i bilaga 3.
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5 Upplåning
5.1 Allmänt
All upplåning i Lunds kommuns namn ska inrymmas inom de av kommunfullmäktige beslutade
ramarna. Med upplåning avses alla former av finansiering och kreditlöften. Finansiell leasing i
kommunen jämställs med upplåning och prövas och beslutas av finansfunktionen. All upplåning som
sker i kommunens namn sker via finansfunktionen. De publika låneprogrammen delas mellan Lunds
kommun och LKF AB. Alla upplåning via dessa låneprogram samordnas med ekonomiavdelningen på
LKF AB.

5.2 Riktlinjer
Låneportföljen ska förvaltas på ett kostnadsmässigt effektivt sätt med hänsyn tagen till risker och
andra faktorer i dessa riktlinjer.
Följande riktlinjer gäller vid upplåning:
a) finansfunktionens upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet på
lånedokumentation och en enkel administration
b) upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster får inte förekomma
c) finansfunktionen ska arbeta med god framförhållning vid upplåning
Riktlinjer för hantering av finansieringsrisker finns beskrivna i kapitel 8.

5.3 Upplåningsformer
Följande upplåningsformer är tillåtna:
a)
b)
c)
d)

utgivande av certifikat
utgivande av obligationer eller annat löpande skuldebrev
banklån från svensk, eller utländsk bank eller multinationell bank samt Kommuninvest
tecknade av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare

Kommunstyrelsen ska besluta separat om upprättande av nya marknadsprogram eller om väsentliga
förändringar, t ex rambelopp i befintliga publika låneprogram (certifikatsprogram och
obligationsprogram).

6 Utlåning och borgen till majoritetsägda bolag, minoritetsägda bolag
och kommunalförbund
6.1 Allmänt
Finanspolicyn anger att utlåning och borgen till majoritetsägda bolag, minoritetsägda bolag och
kommunalförbund endast får ske i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade låne- och
borgensramen. Utlåning eller borgensteckning till kommunalförbund ska ske i enlighet med
förbundsordningen. Utlåning eller borgensteckning till minoritetsägda bolag bör, om inte särskilda
skäl finns, ske med motsvarande andel i åtagande vad om regleras i konsortialavtalet eller
motsvarande avtal med annan part.
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6.2 Riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för utlåning till majoritetsägda bolag, minoritetsägda bolag och
kommunalförbund:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas
all utlåning och borgen ska vara belopps- och tidbegränsad
all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna
borgen ska vara specifik och gälla en enskild transaktion (ej generell borgen)
underliggande avtal för borgen ska i dess helhet granskas och godkännas av kommunens
finansfunktion innan borgen tecknas
all borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med underliggande
kreditavtal ska arkiveras

Vid tillfällen då det finns särskilda skäl till att avvika från åtaganden motsvarande ägarandel för
minoritetsägda bolag ska utlåningen hanteras som utlåning och borgen till externa parter (se nedan).

6.3 Avgifter för utlåning och borgen
Kommunens prissättning vid borgen och utlåning ska vara transparent och ske till marknadsmässiga
villkor. Kommunens villkor ska inte vara sämre eller bättre än de villkor en låntagare som verkar i
konkurrens med privata bolag skulle kunna uppnå på egna meriter.
Ekonomidirektören beslutar i samråd med respektive bolag och kommunalförbund om
borgensavgiften och marginalpåslaget i samband med respektive borgen och utlåning.
Ekonomidirektören ska tillsammans med bolagen och kommunalförbund följa och löpande
dokumentera utvecklingen av kommunens prissättning, dels för att styrka konkurrenskraftig
finansiering gentemot bolagen och kommunalförbund och dels för att otillbörlig konkurrens inte ska
uppstå. Finansfunktionens prissättning ska löpande redovisas till Finansrådet och till
Kommunstyrelsen.

6.4 Administration av utlåning
Kommunen har upprättat MTN-program och certifikatprogram tillsammans med LKF AB. All
administration gällande upplåning och utlåning inom dessa program samordnas med
ekonomiavdelningen på LKF AB. Utlåningen regleras med avtal mellan parterna där belopp, löptid,
räntesats samt kommunens marginalpåslag framkommer. Kommunen är ansvarig för räntebetalning
och fakturerar i sin tur LKF AB löpande.
All övrig utlåning till majoritetsägda bolag samt kommunalförbund och minoritetsägda bolag ska
regleras med avtal mellan parterna där löptid, amortering, räntesats, kommunens marginalpåslag
och räntebindningstid ska framkomma. Kommunen fakturerar bolagen kvartalsvis för amortering och
räntekostnad.

7 Utlåning och borgen till externa parter
7.1 Allmänt
Finanspolicyn anger att utlåning eller borgensåtagande till extern part såsom övriga bolag, föreningar
eller organisationer inom kommunen ska hanteras restriktivt. Lån eller borgen från kommunen kan
7
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prövas i sådana särskilda fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av för
kommunen angelägna intressen.

7.2 Riktlinjer
För beslut om utlåning och borgen till extern part ska finansfunktionen inför kommunfullmäktiges
beslut lämna ett skriftligt utlåtande innehållande en kreditbedömning. I bedömningen ska framgå
syftet med finansieringen, återbetalningsförmågan samt i förekommande fall säkerheternas värde.

7.3 Avgifter för utlåning och borgen
Kommunfullmäktige beslutar om eventuellt uttag och principer för marginalpåslag eller
borgensavgift vid beslut om utlåning eller borgen. I det fall marginalpåslag eller borgensavgift ska tas
ut, beslutar finansfunktionen om storleken på avgiften.

8 Finansieringsrisk
8.1 Allmänt
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad
kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Med betalningar avses samtliga betalningar så som
löpande utgifter, investeringar och refinansieringar av krediter. Finansieringsrisk uppstår därutöver
om kommunens upp- och utlåning samt kreditlöften inte sker med matchade villkor för
kapitalbindning.
Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan säkerställs på såväl
kort som lång sikt. Vid hantering av finansieringsrisk ska Standard & Poor’s likviditetskriterier
beaktas. Då deras kriterier utgår från den upplåning som sker i Lunds kommuns namn avser samtliga
skrivningar i detta kapitel den samlade externa skulden i Lunds kommuns namn, d v s
bruttolåneportföljen.

8.2 Riktlinjer för likviditetsreserv
Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra kommunens kortsiktiga
betalningsförmåga. Likviditetsreserven beräknas som summan av obundna bankmedel,
marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på två bankdagar, outnyttjade kreditlöften och
framtida positiva netto av kassaflöden.
Följande riktlinjer gäller för kommunens likviditetsreserv
a) Likviditetsreserven ska minst uppgå till det högsta värdet av 300 miljoner kronor och en
beräkning av summan av externa skulder med förfall inom 12 månader adderat med 50 % av
det prognosticerade nyupplåningsbehovet för de kommande 12 månaderna. Det är enbart
nyupplåningsbehovet för kommunen och de bolag/förbund som enbart lånar via kommunen
som ska medräknas i beräkningen. Inte nyupplåningsbehov för de bolag som har möjligheten
att låna i eget namn.
b) Kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska vara bekräftade med en avtalad
kreditmarginal, inneha en återstående löptid om minst 364 dagar samt kunna avropas på
högst två bankdagar.

8

46

c) Kreditlöften som är kortare än 364 dagar och förknippade med en kostnad ska i möjligaste
mån ersättas. Finansfunktionen ska sträva efter en aktiv hantering av kreditlöften genom att i
god tid starta upphandling alternativt omförhandling för förlängning av kreditlöftena.
d) Godkända motparter vid tecknande av kreditlöften framgår i bilaga 3.

8.3 Riktlinjer
Följande riktlinjer, utöver likviditetsreserven, gäller för att hantera finansieringsrisken:
a) Finansfunktionen ska sträva efter att fördela upplåningen på flera olika upplåningsformer
och/eller långivare.
b) Certifikatsupplåningens andel av den samlade upplåningen bör ej överstiga 50 procent.
c) Löptiderna för låne- och kreditlöftesförfall ska i möjligaste mån spridas mellan och inom
åren.
d) Maximal andel låne- och kreditlöftesförfall bör inte överstiga 40 % av den externa
låneskulden per 12-månadersperiod. Notera att kravet på likviditetsreserv är överordnad
andelen för maximalt förfall inom i de närmaste 12 månaderna.
e) Finansfunktionen kan, då det bedöms fördelaktigt, återköpa obligationer i syfte att hantera
finansieringsrisken.
f) I syfte att begränsa matchningsrisken ska finansfunktionen, i möjligaste mån, matcha uppoch utlåningens löptid då det enskilda låneavtalet överstiger 100 miljoner kronor.
g) Om den samlade utlåningsportföljen uppgår till 500 miljoner kronor eller mer får den
genomsnittliga löptiden i utlåningsportföljen inte överstiga bruttolåneportföljens
genomsnittliga löptid med mer än maximalt 1 år. Vid beräkning av den genomsnittliga
löptiden i utlåningsportföljen ska löptiden beräknas fram till den tidpunkt då kommunen har
möjlighet att justera kreditmarginalen i låneavtalet.

9 Ränterisk
9.1 Allmänt
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunens
finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba genomslag i
finansnettot.
Ränterisken i kommunen uppstår i kommunens nettolåneportfölj. Nettolåneportföljen består av
kommunens upplåning i eget namn, kommunens räntederivat, kommunens räntebärande placeringar
samt kommunens utlåning till den samlade verksamheten.
Ränteriskstrategin ska utgöras av en balanserad kombination av rörlig och fast räntebindning. Vid val
av ränteriskstrategi ska hänsyn tas till hur känslig kommunens kassaflöden och resultat är för
utvecklingen på räntemarknaden över en flerårig tidshorisont. Målet med ränteriskhanteringen är att
långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto i kommunen inom ramen för de risktaganden som
fastställs i dessa finansiella riktlinjer.

9.2 Riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för att hantera ränterisken:
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a) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunens
räntebindningsstrategi avseende kommunens nettolåneportfölj (bilaga 2).

10 Valutarisk
10.1 Allmänt
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader eller minskade intäkter till följd av
valutakursförändringar. I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering
sker i utländsk valuta. I förvaltningarna uppkommer valutarisker då kommunen upphandlar varor
eller tjänster i utländsk valuta eller erhåller bidrag i utländsk valuta. Valutarisker i förvaltningarnas
verksamheter kan vara komplexa och inte alltid möjliga att säkra.
Det åligger förvaltningarna att identifiera och omedelbart till Finansfunktionen rapportera
valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljoner kronor
eller mer.

10.2 Riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för hanteringen av valutarisker:
a) Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras med derivatinstrument i
samband med underliggande transaktion
b) om summan av motvärdet av valutaexponeringen som uppkommer i förvaltningarnas
verksamhet överstiger 5 miljoner kronor ska valutariskerna säkras i enlighet med separat
beslut i kommunstyrelsen
c) För valutarisker i förvaltningarnas verksamheter med ett motvärde på exponeringen som
bedöms motsvara mindre än 5 miljon kronor beslutar förvaltningen efter samråd med
Finansfunktionen hur valutarisken ska hanteras.

11 Derivatinstrument
11.1 Allmänt
För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument i marknaden. All
användning av derivatinstrument förutsätter att Finansfunktionen har god förståelse för
instrumentets funktion, prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera
dessa affärer.

11.2 Motpartsrisker
Med motpartsrisker avses risken för att den motpart med vilken derivattransaktioner genomförts
inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. Kommunen ska sträva efter att sprida
motpartsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömningen ska göras
avseende nettoexponering och kommunens totala engagemang med motparten ska beaktas.
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För att bibehålla flexibilitet och handlingsberedskap ska Finansfunktionen så långt det är möjligt tillse
att kommunen har outnyttjade limiter för derivattransaktioner hos aktuella motparter.

11.3 Riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för derivatinstrument och motpartsrisker:
a) derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande uppoch utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar
b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt, swappar,
optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränte- och valutarisker
c) räntetak som inkluderas i räntebindningen ska behandlas som en förlängande ränteswap i de
fall den avtalade räntenivån maximalt uppgår till 1 procentenhet över ränteswappen för
motsvarande löptid vid tidpunkten då räntetaket ingås.
d) en riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid genomföras och
dokumenteras innan affärsavslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ av
derivatinstrument innehålla en modell för derivatinstrumentets påverkan på
förfallostrukturens räntebindning
e) samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärderas i
månadsrapporteringen
f) kommunen ska ha ISDA-avtal för derivathandel med minst 5 externa motparter
g) För godkända motpartskategorier vid derivataffärer samt riskmandat för motpartsrisker se
bilaga 3

12 Operativa risker och intern kontroll
12.1 Allmänt
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer,
felaktigt agerande eller felaktiga system. Finanspolicyn anger att de operativa riskerna ska begränsas
genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering.
Finansverksamhetens organisation ska utformas så att en god intern kontroll säkerställs. Den
utåtriktade affärsverksamheten ska arbetsmässigt så långt som möjligt skiljas från redovisning och
uppföljning. Varje transaktion ska administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras.
En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte godkänna samma
affär.
Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel i processer,
system eller bristande kontroll.

12.2 Riktlinjer för hantering av operativa risker
Följande riktlinjer gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a)

alla affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, attestordning eller
andra delegeringar
b) alla transaktionsverifikationer ska vid transaktionstillfället kompletteras med en handelsnota
som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen
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c) alla affärstransaktioner ska registreras i finanssystem, affärssystemets reskontra eller på
annat sätt registreras i redovisningen
d) alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och externa
affärsbekräftelser
e) alla affärstransaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och bolagen ska löpande
och månadsvis stämmas av och bekräftas. Differenser ska omedelbart utredas och klaras
upp.

13 Rapportering
Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och beslut, dels att vara ett
styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finanspolicy och finansiella riktlinjer
för finansverksamheten. Utöver nedanstående rapportering ska den rapportering som
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen efterfrågar ske enligt deras instruktioner.

13.1 Incidentrapportering
All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är omöjligt. Varje
medarbetare i kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser och incidenter till närmsta
chef. Kommundirektören ha rätt att besluta om tillfälliga avvikelser från riktlinjer för
finansverksamheten och har även rätt att besluta om hur risker som inte omfattas av riktlinjerna
tillfälligtvis ska hanteras.

13.2 Månadsrapportering
Finansfunktionen ska rapportera om finansverksamheten inom kommunen i enlighet med vad som
anges i rapportinstruktionerna, se bilaga 4. Månadsrapporteringen ska levereras till
kommunstyrelsen varje månad med undantag för juni.

13.3 Rapportering från majoritetsägda bolag, kommunalförbund och
förvaltningar till finansfunktionen
Det åligger bolagen, kommunalförbunden och förvaltningarna att till kommunens finansfunktion
tillhandahålla den information som behövs för att en effektiv finansiell samordning ska kunna ske
inom koncernen. Finansfunktionen kommer löpande att begära in rapportering för
likviditetsplanering och planering av koncernens kapitalförsörjning.

13.4 Rapportering till Finansrådet
Kommunens finansfunktion ska rapportera verksamheten till finansrådet. Rapporteringen ska
baseras på senaste månadsrapporteringen till kommunstyrelsen samt sammanställning av
likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för koncernen.
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Bilaga 1 – Sammanställning av ramar för upplåning, kreditlimiter,
utlåning och borgen
Ram upplåning t o m 2017-12-31
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en ram för extern upplåning i Lunds Kommuns namn genom
beslut om finansieringsbudget i Ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP). Den ingående skulden vid
varje årsskifte baseras således på historiska beslut för finansiering av Lunds kommuns verksamhet.
Utöver detta fattar kommunfullmäktige separata beslut om låne- och borgensram för vidareutlåning
till kommunala bolag eller extern part. Vid dessa beslut tillåter ramarna även extern upplåning utöver
beslut i EVP. Därmed ska dessa inkluderas i den totala upplåningsramen.
Beskrivning
Upplåning i Lunds kommuns namn för egen verksamhet per
2015-12-31
Externt upplåningsbehov enligt EVP för 2016
Externt upplåningsbehov enligt EVP för 2017
Total extern upplåning i Lunds kommuns namn för
vidareutlåning samt borgensåtagande per 2015-12-31(se
nedan)
Kvarvarande utrymme i KF:s beslutade ramar för
vidareutlåning samt borgensåtagande
Total ram för extern upplåning i Lunds kommuns namn samt
borgensåtagande t o m 2017-12-31

Rambelopp Beslut
1 883 mnkr Historiska beslut
746 mnkr KF 2015-11-26 § 251
971 mnkr KF 2016-06-16 § 143
4 249 mnkr
2 308 mnkr Se separata beslut
nedan
10 157 mnkr

Refinansiering av krediter och nyupplåning får ske inom den totala ramen för upplåning i Lunds
kommuns namn. Beslut om förändringar som sker gällande EVP eller låne-och borgensramar för
bolagen från och med beslutsdagen av de finansiella riktlinjerna fram t o m 2017-12-31 bör
kompletteras den ovanstående beslutade ramen.

Ram utlåning och borgensåtagande
För kreditlimiter, utlåning och borgensåtaganden inom den samlade verksamheten krävs ett beslut
från kommunfullmäktige om en ram. Befintliga ramar gäller tills vidare och ska revideras vid behov.
Utlånings- och borgensram för majoritetsägda bolag:
Låntagare

Rambelopp

Lunds Kommuns Fastighets AB
Lunds Kommuns Parkerings AB
Kraftringen AB

5 000 mnkr
200 mnkr
0 kr

Utnyttjat belopp
per 2015-12-31
3 550 mnkr
-

Beslut
KF 2014-11-27 § 205
KF 2016-09-29 § 193
-

Utlånings- och borgensram till minoritetsägda bolag och kommunalförbund:
Låntagare

Rambelopp

VA Syd
Sydvatten AB
SVS AB

1 000 mnkr
322 mnkr
35 mnkr

Utnyttjat belopp
per 2015-12-31
512 mnkr
172 mnkr
15 mnkr

Beslut
KF 2016-06-15 § 141
KF 2016-09-29 § 194
KF 2015-02-26 § 23
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Koncernkontolimiter för den samlade verksamheten:
Låntagare
Rambelopp*
Beslut
Lunds Kommuns Fastighets AB
175 mnkr
KF 2014-11-27 § 205
Lunds Kommuns Parkerings AB
100 mnkr
KF 2016-09-29 § 194
Kraftringen AB
120 mnkr
Nordrike
5 mnkr
* Rambeloppet ska rymmas inom utlånings- och borgensramar alternativt enligt särskilt beslut i KF
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Bilaga 2 – Strategi för räntebindning
Enligt finanspolicyn ska kommunstyrelsen ange riktlinjer för hur kommunen ska hantera ränterisken.
Strategin för hantering av ränterisk uttrycks som en exakt förfallostruktur för räntebindningen i
låneavtalen kombinerat med derivatinstrument för kommunens nettolåneportfölj. Kombinationen av
räntebindning i låneavtalen och räntederivat bildar en hypotetisk portfölj, normportfölj. Avvägningen
mellan lång och kort räntebindning bestäms av kommunens förmåga att klara perioder med höga
räntor samt räntemarknadens förutsättningar,
Handlingsfriheten (ränterisklimiter) avseende den verkliga portföljen i förhållande till normportföljen
anges genom en maximal avvikelse från normportföljens förfallostruktur. Om risklimiten överskrids
ska utan onödigt dröjsmål låneportföljens räntebindningsstruktur återställas inom risklimiterna.
Risklimiten specificeras som maximal respektive minimal andel för räntebindningen för
låneportföljen per löptidsintervall.
Nedanstående tabell anger normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna uttryckt i
procentenheter.
Intervall

<1 år

1-3 år

3-5 år

5-7 år

7-10 år

>10 år

Normportfölj (%)

40

30

30

0

0

0

Maximal andel förfall (%)

60

40

40

15

15

15

Minimal andel förfall (%)

30

15

15

0

0

0
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Bilaga 3 – Motparter vid placeringar, derivatkontrakt och kreditlöften
Tillåtna instrument och motparter vid placeringar
Överskottslikviditet får placeras i följande instrument:
a) skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska kommuner och landsting.
b) kontoinlåning/deposit i nordisk bank som innehar en rating som uppfyller minst ett av
följande två kriterier A- (S&P) eller A3 (Moody’s)
c) penningmarknadsinstrument som innehar lägst A-1/K-1-rating (S&P)

Tillåtna motparter vid derivatkontrakt
Exponeringen för motpartsrisk begränsas genom reglerna i tabellen nedan. Affärer som överskrider
angivna beloppsgränser får inte göras. Med beloppsgräns för marknadsvärde avses det positiva
marknadsvärde som utestående derivat betingar. Marknadsvärdet beräknas som nuvärdet av de
framtida betalningsflöden som ett derivatavtal medför. Om detta värde överskrids ska inga nya
derivat, som ökar nettoexponeringen, göras med denna motpart. Utestående derivat behöver dock
inte åtgärdas. Om en motpart blir nedgraderad ska inga nya instrument ingås med den motparten
som ökar nettoexponeringen. Motparten ska dessutom övervakas noggrant.
Motpartskategori

Max löptid

Nordisk bank med rating som
uppfyller minst en av följande
kriterier, A (S&P) eller A2
(Moodys)
Motpart med rating som
uppfyller minst en av följande
kriterier, A- (S&P) eller A3
(Moodys)

10 år

Beloppsgräns marknadsvärde
per motpart
200 mkr

10 år

50 mkr

Tillåtna motparter vid kreditlöften
Godkända motparter vid tecknande av kreditlöften är nordisk bank med rating som uppfyller minst
ett av följande två kriterier A- (S&P) eller A3 (Moody’s).
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Bilaga 4 – Rapporteringsstruktur
Månadsrapport till Kommunstyrelsen
Ekonomidirektören ansvarar att till Kommunstyrelsen månatligen (förutom för juni månad) avlägga
en finansiell rapport. Syftet med den finansiella rapporten är att se att finanspolicyn och riktlinjer
följs. Rapporten ska innehålla följande:
Bruttolåneportföljen (Extern upplåning i kommunens namn)









Lånevolym extern skuld
Förfalloprofil kapitalbindning
Procentuell fördelning av upplåningsformer
Upplåningsprogram och kreditlöften
Genomsnittlig löptid kapitalbindning
Genomsnittlig marginal
Genomsnittlig ränta
Likviditetsreservens storlek

Utlåningsportföljen (kommunens utlåning)







Volym vidareutlåning inom den samlade verksamheten och kvarvarande volym inom
beslutad ram
Förfalloprofil kapitalbindning
Genomsnittlig löptid kapitalbindning
Lån fördelat på låntagare
Genomsnittlig marginal
Genomsnittlig ränta

Nettolåneportföljen (netto av bruttolåneportföljen och utlåningsportföljen)







Förfalloprofil räntebindning i relation till normportfölj och riskmandat
Förfalloprofil kapitalbindning
Genomsnittlig marginal
Genomsnittlig ränta
Marknadsvärde derivat per motpart
Räntekostnadsprognos
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Placeringspolicy
För medel avsatta för
pensionsförpliktelser
Lunds Kommun

Beslutad av Kommunfullmäktige
Datum 2015-08-272017-01-26, § 136
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Kommunallagens 8 kap § 3a lyder:
”Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten
risk vid placering av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av
förvaltningen skall ske. Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det.”
I enlighet med gällande lagstiftning och med syftet att tydliggöra uppdraget gällande förvaltningen av
medel för pensionsförpliktelser för Lunds kommun har denna placeringspolicy upprättats.

1.2 Övergångsregler
Placeringspolicyn gäller från och med beslutsdagen i kommunfullmäktige och ersätter därmed delar
av tidigare finanspolicy.

1.3 Omfattning och syfte
Den finanspolicy som nu ersättes under 2015 omfattarde både skuld – och kapitalförvaltning för
kommunens verksamhet. I och med detta dokument bryts I översynen av finanspolicyn under 2015
bröts kapitalförvaltningen för pensionsmedel ut i en egen placeringspolicy och utgörs av detta
dokument. Placeringspolicyn utgör särskilda föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning. Det är
förmånsbestämda pensionsmedel, som avsatts fr o m 1998, som förvaltas av kommunen.
Placeringspolicyn ska:




Preciserar strategiska beslut och riktlinjer kring den långsiktiga förvaltningsinriktningen
Tydliggöra roller och ansvarsfördelning
Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom kommunen

1.4 Mål med kapitalförvaltningen
Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att långsiktigt minska likviditetsbelastningen av
framtida pensionsförpliktelser. För att möta detta åtagande är den övergripande målsättningen att
på ett effektivt sätt ta tillvara på tillväxten på de globala finansiella marknaderna.
Verksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på området gällande
lagstiftning samt EU-rättliga principer. Verksamheten ska kännetecknas av en hög kompetens,
affärsmässighet och effektiva beslutsprocesser.

1.5 Uppdatering av placeringsriktlinjer
Kommunfullmäktige ska löpande bevaka behovet av att revidera placeringspolicyn, dock ska dessa
prövas och fastställas minst en gång per år.
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2 Organisation och ansvarsfördelning
2.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ansvarar för de övergripande besluten avseende pensionsmedelsförvaltningen,
främst genom att fastställa placeringspolicyn.
En aktiv kapitalförvaltning ställer krav på korta handläggningstider och därigenom väl definierade
delegationsuppdrag. Utöver vad som anges nedan fastställs kommunens ansvarsfördelning av
kommunstyrelsens beslutade delegationsordning.

2.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för att:
a) övergripande ansvara för pensionsmedelsförvaltningen enligt denna placeringspolicy
b) löpande följa pensionsmedelsförvaltningen genom finansiell rapportering
c) fortlöpande utvärdera placeringspolicyn samt föreslå kommunfullmäktige att revidera
placeringspolicyn vid behov

2.3 Kommundirektören
Kommundirektören ansvarar för att:
a) besluta om tillfälliga avsteg från placeringspolicyn om särskilda skäl föreligger och rapportera
detta vid nästa rapporteringstillfälle till kommunstyrelsen
b) besluta om hur risker som inte omfattas av placeringspolicyn tillfälligtvis ska hanteras

2.4 Ekonomidirektören
Ekonomidirektören ansvarar för att:
a) placeringspolicyn efterlevs
b) finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna placeringspolicy och gällande
delegation
c) rapportera till kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
d) säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
e) leda ekonomiavdelningen och tillse att systemstöd, processer, rutiner och kompetens finns
så att placeringspolicy kan följas
f) omedelbart rapportera avvikelser från placeringspolicy, och andra felaktigheter eller
incidenter föranledda av uppkommen operativ risk till kommundirektören
g) vid behov föreslå uppdatering av placeringspolicy
h) bereda ärenden inom det finansiella området

3 Förutsättningar för förvaltningen
3.1 Motparter
Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är:


Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med
finansiella instrument eller valutor
3
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Utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges ovan och som står under
tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

3.2 Förvar
Portföljens tillgångar ska förvaras hos bank eller värdepappersinstitut som har Finansinspektionens
tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring.

3.3 Förvaltare
Förvaltare kan vara intern och/eller extern. Med intern förvaltare avses av kommunen utsedd
tjänsteman. Med extern förvaltare avses juridisk person som enligt kommunens direktiv
administrerar kommunens placeringar. Extern förvaltare som anlitas ska uppfylla kraven om godkänd
motpart enligt 3.1 Motparter.

4 Ansvarsfulla placeringar
Lunds kommun ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Därmed
bör förvaltare väljas som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for
Responsible Investment). Investeringar tillåts inte i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot
internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen.
Exempel på normer och riktlinjer som ska beaktas är FN:s barnkonvention, OECD:s riktlinjer för
multinationella företag och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i
arbetslivet.
Kapitalförvaltningen ska präglas av ett stort etiskt ansvarstagande. Kommunen undviker1 därför att
investera i företag vars verksamhet är produktion och/eller försäljning av vapen/krigsmaterial, tobak,
pornografi, alkohol eller spel.
Lunds kommun arbetar för att ligga i framkant inom miljö- och klimatfrågor vilket ska genomsyra hela
verksamheten. Därför ska även kapitalförvaltningen aktivt arbeta för att investera fossilfritt.
Investeringar i bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar positivt till klimatfrågan premieras.
Investeringar får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller
produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan okonventionell fossil olja eller gas.2 3
Investeringsalternativ som har utökat sina kriterier till att även begränsa investeringar i servicebolag
med intäkter från ovan nämnda verksamheter, elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder samt
bolag med betydande fossila reserver premieras.
För att säkerställa att ovanstående krav efterlevs ska en kontroll regelbundet genomföras med
berörd kapitalförvaltare. Vid en eventuell överträdelse ska detta rapporteras snarast och lämpliga
åtgärder ska föreslås till kommunfullmäktige.

Med ”undviker” menar Lunds kommun nolltolerans då det är möjligt. Om nolltolerans ur ett analytiskt
perspektiv inte kan garanteras innebär ”undviker” att placeringar i företag, eller i den koncern företaget ingår i,
inte får ha en omsättning som överstiger fem procent i den verksamhet som har valts att undvika. Detta enligt
branschstandard och rekommendationer från Etiska nämnden för fondmarknadsföring. Vilka kriterier som
gäller för t ex en fond ska tydligt framgå för investerarna.
2 Med okonventionell fossil olja eller gas menas oljesand, skifferolja, skiffergas el dyl
3 En avveckling av ev investering i denna typ av bolag bör ske innan 2017-12-31.
1
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Kommunen arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser. Därför undviker kommunen i
möjligaste mån investeringar i företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor. Kommunen
ser istället gärna att investeringar i bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar till att lösa klimatfrågan
premieras.
Förvaltning av kommunens tillgångar ska även präglas av ett stort etiskt ansvarstagande. Kommunen
undviker därför att investera i företag som har produktion och/eller försäljning av krigsmaterial,
pornografi, tobaksvaror eller alkoholvaror.
Ambitionen skall vidare vara att direktinvestering inte heller tillåts i företag som uppenbart bryter
mot kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. De konventioner som
främst avses är:
Konventioner om de mänskliga rättigheterna
Barnkonventionen
ILO-konventionerna
Internationella miljökonventioner
Konventioner mot mutor och korruption

5 Avkastningskrav
Placeringspolicyn anger att mot bakgrund av kommunens långsiktiga åtagande ska
kapitalförvaltningen av kommunens portfölj vara av långsiktig karaktär. Utifrån detta och
nedanstående riskacceptans bör ett avkastningskrav i reala termer fastställas. Detta avkastningskrav
ska ses långsiktigt men bör utvärderas varje år för att säkerställa att det överensstämmer med
kommunens långsiktiga strategi samt marknadens förutsättningar. Avkastningskravet återfinns i
bilaga 1.

6 Tillgångsslag
En portfölj är en samling värdepapper med olika egenskaper vad gäller avkastning och risk. En
effektivt sammansatt portfölj skapar lägre risk än de enskilda tillgångarna var för sig.

6.1 Tillåtna tillgångsslag
Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:
a) Räntebärande värdepapper utgivna i svensk valuta
Ränteportfölj ska dock i första hand investeras som återlån i kommunen.
b) Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier
Kommunen får endast investera i aktier som är börsnoterade, det vill säga som är föremål för
regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som står under tillsyn av myndighet.
c) Strukturerade produkter
Maxgränsen för placeringar i strukturerade produkter utan full kapitalgaranti sätts till 20% av
totala placeringar i strukturerade produkter. Emittenten av produkten ska ha godkänd
kreditrisk enligt bilaga 2. Strukturerade produkter ska hänföras till det tillgångsslag som
exponeringen i huvudsak avser.
d) Alternativa placeringar
5
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Med alternativa placeringar menas tillgångar som uppvisar låg korrelation med
tillgångsslagen aktier och räntebärande värdepapper, t ex fastigheter, råvaror etc. Syftet är
att reducera den totala portföljrisken.
e) Likvida medel i svensk valuta
Likvida medel definieras som medel på depåkonot, bankräkning och dagsinlåning.
Placeringar får endast göras i sådana instrument där den interna förvaltaren har förståelse för vilka
risker som placeringen medför.

6.2 Fördelning mellan tillgångsslag
Tillgångsallokeringen uttrycks som en normportfölj vilken speglar kommunens strategi i
kapitalförvaltningen. Detta motsvarar den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade
avkastningen ska motsvara avkastningskravet över tiden. Denna normportfölj ska löpande prövas och
uppdateras. Normportföljen är angiven i bilaga 2.
Vid beräkning av vikterna ska tillgångarnas aktuella marknadsvärde utgöra utgångspunkt. Avvikelser
från normportföljen kan således förekomma från tid till annan på grund av tillgångsslagens
marknadsutveckling. Avvikelser kan även ske på grund av taktisk allokering, d v s då portföljvikterna
kortfristigt justeras för att tillvarata möjligheter till meravkastning och/eller för att minska risken.
Givna riskmandat anges även i bilaga 2.

7 Riskhantering
Kapitalförvaltning innebär som regel ett risktagande. Enligt marknadsmodeller förväntas en högre
risk ge en högre förväntad avkastning på sikt och vice versa. Samtidigt förväntas en högre risk ge
större svängningar i marknadsvärde över tid. Mot bakgrund av portföljens långsiktiga karaktär är
kommunen mindre känslig för svängningar i tillgångarnas värde. För att begränsa portföljens risk
gäller riktlinjerna i detta kapitel. Portföljens risk begränsas härutöver praktiskt genom
tillgångsallokering och riskmandatet som definierades i kapitel 6.

7.1 Valutarisk
Vid placeringar i värdepapper som är exponerade mot utländska valutor påverkas marknadsvärdet av
förändringar i valutakursen mot svenska kronan. Utgångspunkten vid förvaltningen av kommunens
portfölj är att begränsa valutarisken i förhållande till kommunens åtagande. Av den totala portföljen
får maximalt 20% vara valutaexponerad.

7.2 Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att utfärdaren av ett finansiellt kontrakt inte kan fullfölja sina
förpliktelser, t ex emittenten kan inte betala tillbaka nominellt belopp vid kontraktets förfall. För att
begränsa motpartsrisken anges limiter för kreditrisk i bilaga 2.

7.3 Likviditetsrisk
Likviditetsrisk innebär att en placering i ett värdepapper eller tillgång inte kan avyttras eller förvärvas
vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader.
Likviditetsrisken förekommer främst i icke-standardiserade finansiella instrument som inte är
föremål för börshandel eller clearing via clearingorganisationer, såsom strukturerade produkter.
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Kommunens placeringar ska i huvudsak göras i värdepapper som håller god likviditet, d v s där avslut
kan göras på kort notis och där skillnaden mellan köp- och säljkurs inte förväntas bli stor. För att
begränsa likviditetsrisken anges ett tak för placering i strukturerade produkter i bilaga 2.

7.4 Ränterisk
Ränteportföljen ska i första hand investeras som återlån i kommunen. Av den anledningen anges inga
andra riktlinjer eller limiter gällande ränteplaceringar såsom duration etc.

7.5 Derivatinstrument
Med derivatinstrument avses optioner, terminer och swapavtal, avseende tillgångar i vilka
placeringar får ske enligt denna policy. Utnyttjandet av derivatinstrument kan användas för att
minska risken i portföljen genom att t ex valutasäkra eller kurssäkra en direktplacering i en
underliggande tillgång. Positioner i dessa typer av instrument kan dock medföra en ökad risk i
portföljen om de används på ett felaktigt sätt.
En position i derivatinstrument får inte vara så stor att ett köp eller en försäljning av underliggande
instrument medför att övriga limiter i placeringspolicyn överskrids. Derivatkontrakt får endast ingås
med motpart som har en rating enligt bilaga 2.

8 Operativa risker och intern kontroll
8.1 Allmänt
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer,
felaktigt agerande eller felaktiga system. De operativa riskerna ska begränsas genom god intern
kontroll, uppföljning och rapportering.
Finansverksamhetens organisation ska utformas så att en god intern kontroll säkerställs. Den
utåtriktade affärsverksamheten ska arbetsmässigt så långt som möjligt skiljas från redovisning och
uppföljning. Varje transaktion ska administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras.
En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte godkänna samma
affär.
Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel i processer,
system eller bristande kontroll.

8.2 Riktlinjer för hantering av operativa risker
Följande riktlinjer gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a)

alla affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, attestordning eller
andra delegeringar
b) alla transaktionsverifikationer ska vid transaktionstillfället kompletteras med en handelsnota
som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen
c) alla affärstransaktioner ska registreras i affärssystemets reskontra eller på annat sätt
registreras i redovisningen
d) alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och externa
affärsbekräftelser
7
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9 Rapportering
Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och beslut, dels att vara ett
styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer placeringsriktlinjerna. Utöver
nedanstående rapportering ska den rapportering som Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen
efterfrågar ske enligt deras instruktioner.

9.1 Incidentrapporering
All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är omöjligt. Varje
medarbetare i kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser och incidenter till närmsta
chef. Kommundirektören ha rätt att besluta om tillfälliga avvikelser från riktlinjer för
finansverksamheten och har även rätt att besluta om hur risker som inte omfattas av riktlinjerna
tillfälligtvis ska hanteras.

9.2 Månadsrapportering
Ekonomidirektören ska rapportera om pensionsmedelsplaceringarna i enlighet med vad som anges i
rapportinstruktionerna, se bilaga 3. Månadsrapporteringen ska levereras till kommunstyrelsen varje
månad med undantag för juni.
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Bilaga 1 – Avkastningskrav
Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att långsiktigt minska likviditetsbelastningen av
framtida pensionsförpliktelser. Avkastningskravet hänger samman med löptidshorisonten för
placeringen, vilken riskacceptans som accepteras samt förutsättningarna på de finansiella
marknaderna.
För återlånet till kommunen erhåller förvaltningen av pensionsmedel en årlig avkastning
motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan. Räntenivåerna har generellt sjunkit markant i
Sverige det senaste året och förväntningarna är att räntenivån ska förbli låg under överskådlig
framtid.
Utifrån dessa förutsättningar sätts det långsiktiga reala4 nominella avkastningskravet på den totala
portföljen till 2,0 procent sett över en rullande femårsperiod.

4

Nominell avkastning minus inflation mätt som förändring av KPI

9
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Bilaga 2 – Normportfölj och riskmandat
Allokering
Tillgångsslag

Normportfölj (%)

Min (%)

Max (%)

Räntebärande värdepapper

50

4340

5760

Aktier

40

3330

4750

Likvida medel/

10

0

15

Alternativa investeringar

Ränteportföljen ska i första hand investeras som återlån till Kommunen.
Strukturerade produkter ska hänföras till det tillgångsslag som exponeringen i huvudsak avser. För
att begränsa likviditetsrisken får enbart 25 % av den totala portföljen placeras i strukturerade
produkter. Enbart 20 % av de strukturerade produkterna får var utan full kapitalgaranti, enligt punkt
6.1 c.

Kreditrisk
Gäller vid placering i räntebärande instrument, derivat och strukturerade produkter, rating för
emittenten. Rating enligt Standard & Poor’s alternativt Moody’s
Rating

Andel av portföljen

Andel av portföljen

Min (%)

Max (%)

AAA/Aaa

-

100

AA/Aa

-

100

A/A

-

25

BBB/Baa2

-

10

10
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Bilaga 3 – Rapportstruktur för kapitalförvalting
Månadsrapport till Kommunstyrelsen
Ekonomidirektören ansvarar att till Kommunstyrelsen månatligen (förutom för juni månad) avlägga
en finansiell rapport. Syftet med den finansiella rapporten är att se att placeringspolicyn följs.
Rapporten för kapitalförvaltning ska innehålla följande:






Innehav av värdepapper
Avkastning under året per värdepapper samt totalt för portföljen
Jämförelse med avkastningskravet
Procentuell exponering av innehav uppdelat på tillgångsslag och placeringsform
Större förändringar i innehavet av värdepapper under perioden

11

67

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-07

§ 368

Revidering av Finanspolicy, finansiella
riktlinjer samt placeringspolicy för
medel avsatta för
pensionsförpliktelser, (KF)

Dnr KS 2016/1048

Sammanfattning
Enligt finanspolicyn, de finansiella riktlinjerna och placeringspolicyn ska
dessa dokument löpande ses över och revideras vid behov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2016
Bilaga 1 Revidering Finansiella riktlinjer
Bilaga 2 Revidering Placeringspolicy för medel avsatta för
pensionsförpliktelser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-12-07 klockan 15.00–21.05

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 360-387, kl 15.00-20.25
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 388404
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 360-382, kl 15.00-19.15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 376-404, kl 18.10-21.05
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL), §§ 360-374, kl 15.00-17.50
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 383-404
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 388-404
Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 360375, kl 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 375-404

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 15.30-17.50
Mats Olsson (V), kl 15.00-20.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L), närvarar ej §§ 379-280 p.g.a. jäv, kl 15.00-19.55
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15.00-16.20
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 360-404

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 december 2016, kl 09:45
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-07

Paragrafer

§ 360-404

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 5
§ 11

Regler för fördelning m.m. av
fribyggartomter i Lunds kommun (KF)

Dnr KS 2016/1165

Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlämnat förslag till regler för fördelning mm
av fribyggartomter i Lunds kommun, till fullmäktige för antagande.
Bakgrunden är att det i flera avseenden finns behov av förtydligande och
uppdatering av reglerna och en samlad omarbetning har därför
genomförts.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-12-07.
Tekniska nämndens protokoll 2016-12-14 inkl tjänsteskrivelse.
Regler för fördelning mm av fribyggartomter i Lunds kommun, förslag,
Kommunfullmäktiges beslut 2001-09-27 § 148 Köregler för fördelning
av tomter för fri bebyggelse i Lunds kommun.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Björn Abelson (S), Mats Helmfrid (M), Torsten
Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

anta föreliggande förslag till Regler för fördelning mm av
fribyggartomter i Lunds kommun, samt
upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2001-09-27 § 148
Köregler för fördelning av tomter för fri bebyggelse i Lunds
kommun.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mattias Horrdin (C) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 11/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11

Ang Regler för fördelning m.m. av fribyggartomter i Lunds kommun
(Dnr: KS 2016/1165)
Utbudet av fribyggartomter är av betydelse för att Lunds kommun ska kunna växa med en
mångfald av boendeformer och bebyggelse. Produktionen av bostäder i kommunen är
visserligen god, mycket tack vare alliansens målmedvetna arbete under föregående
mandatperioder, men det är viktigt att kommunens planering för fler fribyggartomter inte
försummas under det rödgröna styret. Vi noterar till exempel med oro att det under år 2016
inte har tillkommit en enda fribyggartomt, vilket väcker frågan hur kommunen ska kunna
möta efterfrågan på tomter där människor kan bygga egna hus.
Detaljplanen för Galgabacken i Dalby är ett exempel där det under alliansens styre planerades
för ett välkommet tillskott av fribyggartomter. Tyvärr såg det nuvarande rödgröna styret till
att minska tomtytorna, vilket gjorde de mindre attraktiva för potentiella köpare. Om detta är
det rödgröna styrets linje befarar vi att köerna för att få en fribyggartomt kommer att växa
ännu mer, vilket i sin tur påverkar kommunens attraktionskraft negativt.

Christer Wallin (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/1165

Kommunstyrelsen

Gunnel Dymling
046-355367
gunnel.dymling@lund.se

Regler för fördelning mm av fribyggartomter i
Lunds kommun
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlämnat förslag till regler för fördelning mm
av fribyggartomter i Lunds kommun, till fullmäktige för antagande.
Bakgrunden är att det i flera avseenden finns behov av förtydligande och
uppdatering av reglerna och en samlad omarbetning har därför
genomförts.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-12-07 (denna skrivelse)
Tekniska nämndens protokoll 2016-12-14 inkl tjänsteskrivelse
Regler för fördelning mm av fribyggartomter i Lunds kommun, förslag,
Kommunfullmäktiges beslut 2001-09-27 § 148 Köregler för fördelning
av tomter för fri bebyggelse i Lunds kommun.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i beredningen av detta
ärendet.

Ärendet
Tekniska nämnden har överlämnat förslag till regler för fördelning mm
av fribyggartomter i Lunds kommun, till fullmäktige för antagande.
Tekniska nämnden har gjort en genomgång av gällande regler med
avseende på fördelning av fribyggartomter, antagna av
kommunfullmäktige år 2001, samt tillägg till dessa genom beslut i
tekniska nämnden år 2012. Granskningen har även omfattat information
som lämnas ut till allmänheten, bland annat via www.lund.se. Det har
inte bedömts som lämpligt att reglerna för fördelning mm, återfinns i
separata beslut, vilket för närvarande är fallet. En samlad omarbetning av
reglerna har därför genomförts. I föreliggande förslag klargörs att
ansökan är personlig och bestämmelsen om karenstid tas in i regelverket.
En precisering har skett bland annat beträffande sökandens skyldigheter.
Vidare återfinns en fördjupad redogörelse gällande kommunens metod
för anvisning av tomt, samt bestämmelser beträffande tidigare så kallade
medsökande.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/1165

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
föreliggande förslag till regler för fördelning mm av fribyggartomter i
Lunds kommun.

Kommunkontorets synpunkter
Kommunkontoret har inget att erinra mot förslaget till Regler för
fördelning mm av fribyggartomter i Lunds kommun, och föreslår att
kommunfullmäktige samtidigt beslutar att upphäva beslutet från 200109-27 § 148 Köregler för fördelning av tomter för fri bebyggelse i Lunds
kommun.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
att
att

anta föreliggande förslag till Regler för fördelning mm av
fribyggartomter i Lunds kommun, samt
upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2001-09-27 § 148
Köregler för fördelning av tomter för fri bebyggelse i Lunds
kommun.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Britt Steiner
Planeringschef
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 227

Regler för fördelning m.m av
fribyggartomter i Lunds kommun

Dnr TN 2016/0692

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av gällande regler med
avseende på fördelning av fribyggartomter, antagna av
kommunfullmäktige år 2001, samt tillägg till dessa genom beslut i
tekniska nämnden år 2012. I flera avseenden finns behov för
tydliggörande och uppdatering av reglerna, vilket lämpligast sker genom
en samlad omarbetning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 november 2016
Förslag till regler för fördelning med mera av fribyggartomter i Lunds
kommun
Kommunfullmäktiges beslut 27 september 2001 § 148
Tekniska nämndens beslut 23 maj 2012 § 117

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslag till regler för fördelning med mera av fribyggartomter i
Lunds kommun.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

78

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-14

TN 2016/0702

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-12-14 klockan 17.30–
19.30

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Margareta Kristensson (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Anders Jarfjord (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ronny Hansson (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Christian Resebo (L), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)

Ersättare

Teresa Hankala-Janiec (S)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP), 18.05 - 19.30 §§ 218-240
Camilla Neptune (L)
Börje Hed (FNL)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare

Justerare

Christian Resebo (L)

Paragrafer

§ 212-240

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 29 december 2016 kl. 11.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-14

TN 2016/0702

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-14

Paragrafer

§ 212-240

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringskontoret

Tjänsteskrivelse
2016-11-23

1(2)

Anita Wallin
046-35 50 78

Tekniska nämnden

Anita.wallin@lund.se

Regler för fördelning m.m. av fribyggartomter
i Lunds kommun
Dnr 16/692

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har gjort en genomgång av gällande regler med
avseende på fördelning av fribyggartomter, antagna av
kommunfullmäktige år 2001, samt tillägg till dessa genom beslut i
tekniska nämnden år 2012. I flera avseenden finns behov för
tydliggörande och uppdatering av reglerna, vilket lämpligast sker genom
en samlad omarbetning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-23
Regler för fördelning mm av fribyggartomter i Lunds kommun, förslag
Kommunfullmäktiges beslut 2001-09-27 § 148 Köregler för fördelning
av tomter för fri bebyggelse i Lunds kommun (bifogas inte)
Tekniska nämndens beslut 2012-05-23 § 117 Ändring av köregler för
fribyggartomter, införande av tre års karenstid (bifogas inte)

Barnens bästa
Ärendet bedöms inte påverka barns välfärd enligt artikel 3 i Barnkonventionen.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en genomgång av gällande regler för
fördelning med mera av tomter för fri bebyggelse i Lunds kommun.
Granskningen har även omfattat information som lämnas ut till allmänheten,
bland annat via lund.se.
Det bedöms inte som lämpligt att reglerna för fördelning med mera återfinns i
separata beslut, vilket för närvarande är fallet. En samlad omarbetning ger en
ökad tydlighet för såväl allmänheten som tjänstemän vid förvaltningen.
I förslag till reviderade regler klargörs att ansökan är personlig. Bestämmelsen
om karenstid tas in i regelverket och precisering har skett bland annat
beträffande sökandens skyldigheter. Vidare återfinns en fördjupad redogörelse
gällande kommunens metod för anvisning av tomt, samt bestämmelser
beträffande tidigare så kallade medsökande.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Byggmästaregatan 4
Lund

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2016-11-23

Förslag på regler för fördelning m.m. av fribyggartomter i Lunds kommun
framgår av bilaga 1.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslag till regler för fördelning m.m av fribyggartomter i Lunds
kommun

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Anita Wallin
Exploateringschef

2(2)
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Regler för fördelning m.m av
fribyggartomter i Lunds kommun
Nedanstående gäller från den XX‐XX 2016 (Dnr KF 2016/YYY).
Lunds kommun tillhandahåller fribyggartomter enligt bestämmelserna nedan. Observera att
fribyggartomter är avsedda för eget boende för permanent bruk.

Ansökan och avgift
Sökanden ska ha fyllt 18 år. Ansökan är personlig och får inte överlåtas.
Den som har köpt en fribyggartomt inom Lunds kommun får inte ställa sig i kö igen förrän 3 år efter
det datum då köpeavtalet undertecknades av kommunen. Anmälan som görs före karenstidens
utgång kommer att tas bort från tomtkön.
Sökande ansvarar för att kontaktuppgifter är aktuella. Eventuell adressändring, namnändring och
byte av telefonnummer måste omedelbart ändras på Min sida (när du loggat in) eller meddelas till
Tekniska förvaltningen. Detta gäller också ändring av e‐postadress. Tekniska förvaltningen
eftersänder inte post.
Årsavgiften är 400 kr/kalenderår. Fakturering sker efter registrering.
Kötid räknas från den dag anmälan kommit in, förutsatt att avgiften betalats inom den tid som
angivits på fakturan.
När avgiften betalts är ansökan förnyad, det vill säga Lunds kommun tillämpar förskottsbetalning.
Årsavgift återbetalas inte.
Plats i tomtkön avregistreras om avgiften inte betalas (endast en påminnelse skickas ut) eller när
sökanden genomfört köp av anvisad tomt.

Anvisning och tilldelning av ledig tomt
Erbjudande om lediga tomter skickas i turordning efter anmälningsdatum till tomtkö. I erbjudandet
kan sökande teckna intresse för flera lediga tomter enligt egen prioriteringsordning.
Anvisning till ledig tomt erbjuds endast om sökanden tecknat intresse för den specifika tomten när
erbjudandet förmedlades.
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Om flera sökande tecknat intresse för samma tomt anvisas tomten till sökande med längst kötid.
När anvisad tomt har accepterats erbjuds sökande inga nya tomter. Återbud, det vill säga om en
tidigare anvisad tomt blir ledig erbjuds endast till sökande som inte redan accepterat en
anvisad tomt.
Vid återbud eller i fall då tomter inte har fördelats, erbjuds kvarvarande tomter i första hand till dem
som anmält intresse vid första fördelningstillfället, men som med anledning av kötid inte varit
aktuella för tilldelning.
Skulle mer än ett år ha förflutit från datum för första fördelningstillfället, och återbud har skett eller
eventuella kvarvarande tomter inte har fördelats, kommer dessa att erbjudas på nytt i tomtkön.
Förlängning av arrendeavtal medges i regel inte. Förlängning kan ske undantagsvis, till exempel om
arrendatorn har fått bygglov men ännu inte hunnit färdigställa grundplattan under arrendetiden,
eller vid särskilt ömmande omständigheter.
För uppsägning av arrendeavtal gäller särskilda villkor enligt arrendeavtalet.
Köpet slutförs efter besiktning.
Om en av äkta makar/sammanboende/registrerade i partnerskap köper den tilldelade tomten
avregistreras bådas individuella köplats.
Förtur till tomt beviljas inte.

Medsökande
Från och med den XX‐XX 2016 (Dnr KF 2016/YYY) är ansökan om plats i tomtkön individuell.
För de medsökande som registrerats enligt tidigare regler för tomtkön, gäller följande
bestämmelser.




Om en av parterna är anmäld före samlevnaden placeras denne in efter sin gällande
individuella anmälan. Den andra parten erhåller inplacering som om egen anmälan
skett då vederbörandes gemensamma anmälan registrerades.
Om anmälan gjordes gemensamt, anses båda parterna individuellt anmälda från den
gemensamma tidpunkten för anmälan.

Det åligger medsökande att kontakta ansvarig handläggare för tomtkön om medsökande
efter skilsmässa eller isärflyttning önskar få rätt att stå kvar i tomtkön enligt bestämmelserna
ovan.

84

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 18

Bilaga 6

Sverigeförhandlingen - Ramavtal och
objektavtal för ökad tillgänglighet och
bostadsbyggande i storstäderna, (KF)

Dnr KS 2015/0101

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för
godkännande av kommunfullmäktige. Sverigeförhandlingen syftar till att
genomföra förhandlingar med syfte att ta fram åtgärder som förbättrar
tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat
bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län.
Förhandlingsresultatet för Lunds del avser såväl storstadsåtgärder i form
av statlig medfinansiering till spårväg Lund C-ESS som cykelåtgärder
vid Lund C. Arbete med att ta fram avtal mellan Sverigeförhandlingen
och Lunds kommun för ovanstående har fortsatt under hösten. Nu
föreliggande avtalsförslag omfattar den del av förhandlingen som avser
storstadssatsning i Lund. Förslaget avspeglar förhandlingsresultatet i
våras.
Avtal om resterande del, investering i höghastighetsjärnväg, kommer när
förslagen har stämts av med samtliga stationsortskommuner.
Avtalsparter för storstadsåtgärderna är förutom Sverigeförhandlingen och
Lunds kommun, även Region Skåne då Regions Skåne åtagit sig
investering i depå samt trafikering av spårväg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-09.
Ramavtal för finansiering och medfinansiering avseende ökad
tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande med bilaga 1 och
2, specifikation inklusive tidplan.
Objektsavtal Lunds kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Mattias
Horrdin (C), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Hanna
Gunnarsson (V) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Anne Landin (FNL) yrkar avslag på förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

85
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna ramavtal samt objektsavtal för finansering och
medfinansiering för storstadsåtgärder i Lund.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) och Anne Landin (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 18/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation, kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11

Reservation i ärendet Sverigeförhandlingen Dnr KS 2015/0101
Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för mina egna yrkanden:
-

Att ramavtalet inte godkänns.

Det finns flera viktiga investeringar som bör prioriteras i Lund, en spårväg på 5.5 km tillhör inte dessa.
Det finns dessutom miljövänliga kollektivtrafiklösningar som är betydligt kostnadseffektivare och som
har hög kapacitet men som inte ens utretts som jämförelsealternativ. Jag är övertygad om att det är
en mycket god idé att spårvägsprojektet stoppas.

Lund den 11:e januari 2017

Anne Landin, FörNyaLund

Sida 1
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 11 januari
2017, ärende 17, ”Sverigeförhandlingen – Ramavtal och objektavtal
för ökad tillgänglighet och bostadsbyggande i storstäderna”
Nu rullar allt på mot både spårväg och de andra byggprojekt som avtalet
tar upp, bland annat cykelgarage. Hur mycket spårvägen kommer att
överskrida budget vet ingen, men nu är bygget igång och vi kommer snart
att få veta. Att staten och regionen är med och betalar lindrar smällen för
kommunen något, men ytterst är det skattebetalaren som betalar allt,
oberoende av vilken offentlig kassa det bokförs på.
Att Lund ska bygga ett mycket stort antal bostäder närmaste årtiondena
finns det ändå mycket starkt politiskt stöd för oberoende av detta avtal.
Det enda som är oklart är om det verkligen kommer att bli någon
snabbtågsjärnväg. Den offentliga sektorns ekonomi är så hårt belastad att
det är tveksamt om det går att prioritera detta bygge. Behoven av
investeringar i infrastruktur är enorma. Underhållet av de järnvägar vi
redan har ligger efter. Det behövs nya investeringar i vägar, så är till
exempel E6 i Skåne hårt överbelastad.
Vi får se om staten kommer att uppfylla sin del av avtalet, att bygga dessa
snabbtågsjärnvägar. Det talas i avtalet om dem som om de redan vore
beslutade, men så är det ju inte.
För Sverigedemokraterna 2017-01-11

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Kommunkontoret
Ledning

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2016-11-09

KS 2015/0101

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Carin Hillåker
046-355012
carin.hillaker@lund.se

Sverigeförhandlingen - Ramavtal och
objektsavtal för ökad tillgänglighet och
bostadsbyggande i storstäderna
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för
godkännande av kommunfullmäktige. Sverigeförhandlingen syftar till att
genomföra förhandlingar med syfte att ta fram åtgärder som förbättrar
tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat
bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län.
Förhandlingsresultatet för Lunds del avser såväl storstadsåtgärder i form
av statlig medfinansiering till spårväg Lund C-ESS som cykelåtgärder
vid Lund C. Arbete med att ta fram avtal mellan Sverigeförhandlingen
och Lunds kommun för ovanstående har fortsatt under hösten. Nu
föreliggande avtalsförslag omfattar den del av förhandlingen som avser
storstadssatsning i Lund. Förslaget avspeglar förhandlingsresultatet i
våras.
Avtal om resterande del, investering i höghastighetsjärnväg, kommer när
förslagen har stämts av med samtliga stationsortskommuner.
Avtalsparter för storstadsåtgärderna är förutom Sverigeförhandlingen och
Lunds kommun, även Region Skåne då Regions Skåne åtagit sig
investering i depå samt trafikering av spårväg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-09 (denna skrivelse)
Ramavtal för finansiering och medfinansiering avseende ökad
tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande med bilaga 1 och
2, specifikation inklusive tidplan
Objektsavtal Lunds kommun
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2016-11-09

KS 2015/0101

Barnets bästa
God tillgänglighet med hållbara lösningar för kollektivtrafiken gynnar
barn och unga. Den statliga medfinansieringen minskar kommunens
investering och ekonomiska belastning.

Ärendet
I den sk Sverigeförhandlingen har regeringen utsett förhandlingspersoner
som ska genomföra förhandlingar och ingå överenskommelser med
berörda kommuner, landsting och andra berörda aktörer i Stockholms
län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som förbättrar
tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat
bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län.
Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö
samt mellan Stockholm och Göteborg.
Efter att Lunds kommun ingett ett förhandlingsunderlag och genomfört
förhandlingar med Sverigeförhandlingen godkände kommunstyrelsen
2016-05-30 förhandlingsresultatet, det sk handslaget, att utgöra underlag
för kommande avtal.
Underlaget till handslaget utgör en samlad överenskommelse med
Sverigeförhandlingen om storstadsåtgärder och höghastighetsjärnväg.

Förhandlingsresultatet


Staten via Sverigeförhandlingen åtar sig att medfinansiera
storstadsåtgärder i Lund med ytterligare 74,5 mkr till spårväg
Lund C-ESS utöver redan beviljade medel via stadsmiljöavtal
(totalt 372,9 mkr =50%).



Staten via Sverigeförhandlingen åtar sig att medfinansiera
cykelåtgärder vid Lund C med 40,75 mkr



Lunds kommun åtar sig att färdigställa totalt 15 000 bostäder till
och med år 2035



Lunds kommun åtar sig att medfinansiera med 120 mkr för
investering av ny höghastighetsjärnväg. Medfinansiering
inbetalas med en tredjedel när projekteringen startar, en tredjedel
när byggarbetena startar och en tredjedel när sträckan är
färdigbyggd



Höghastighetsstation i Lund ska vara Lund C



Lunds kommun åtar sig att förskottera medel till staten för
investering av ny höghastighetsjärnväg via Lund C med 116,5
mkr. Förskottet inbetalas samma år som undertecknande av avtal
och med återbetalning från staten med hälften 2030 och hälften
och hälften 2035.
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Diarienummer

2016-11-09

KS 2015/0101

Avtalsförslaget
Föreliggande förslag till ramavtal och objektsavtal avser endast
storstadsåtgärder, dvs. den statliga medfinanseringen till Lunds kommuns
projekt spårväg Lund C-ESS samt cykelåtgärder vid Lund C.
I kommande avtal om höghastighetsjärnväg kommer det inte bli aktuellt
med förskottering från Lunds kommuns sida, i övrigt kvarstår
förutsättningarna i förhandlingsunderlaget. Hela bostadsåtagandet,
15 000 bostäder fram till 2035, knyts till storstadsåtgärder vilket innebär
att avtalet om höghastighetsjärnväg inte kommer att innehålla något
åtagande om bostadsbyggande.
Genomförandeavtal mellan Lunds kommun och Region Skåne som
preciserar de närmare förhållandena mellan parterna för
spårvägsprojektet godkändes av kommunfullmäktige 2015-12-17.

Avtalens innehåll
Avtalen omfattar ett ramavtal, objektavtal som beskriver objekten
Spårväg samt de sju cykelåtgärder som ingår. Bilaga 1 och 2 reglerar
finansering och tidplan. Staten, genom Sverigeförhandlingen, Region
Skåne och Lunds kommun är avtalsparter.

Organisation och samverkan
Arbetet för att följa avtalen har organiserats i en styresle och en
projektstyrelse.
Styrelsen
Regeringen eller det organ som regeringen bemyndigar ansvarar för att
en Styrelse tillsätts. Styrelsen ska bestå av representanter för Staten
Region och Lunds kommun. Respektive part utser en ledamot och en
ersättare till styrelsen. Styrelsen behandlar frågor som rör arbetena enligt
Ramavtalen såsom:
 Projektets omfattning och avgränsning
 Huvudtidplan, budget och prognoser för projektet, samt
 Andra frågor av stor vikt eller av väsentlig betydelse
Projektstyrelsen
Projektstyrelsen består av representanter från kommunen och Region
Skåne som ska utse två representanter vardera. Projektstyrelsen ska vara
ansvarig för projektet och rapporterar till styrelsen. Projektstyrelsen
ansvarar för att, vid behov och utifrån genomförandeavtalen, besluta om
inriktningen för utbyggnaden av objekten/projektet.
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Diarienummer

2016-11-09

KS 2015/0101

Finansiering
Den totala antagna investeringsutgiften för Spårvägen uppgår till 776
mnkr. Spårvägen ska finansieras av kommunen med 701,5 mnkr,
inklusive redan beviljade medel från Stadsmiljöavtalet, och
medfinansiering från staten genom detta avtal med 74,5 mnkr. Statens
medfinansiering utbetalas till 75 % under 2018. Resterande belopp
utbetalas när bostadsåtagandet om 15 000 bostäder är uppfyllt år 2035
eller vid den tidpunkt då bostadsåtagandet är uppfyllt, dock senast 2040.
Avseende cykelåtgärderna utbetalas den statliga medfinansieringen när
respektive objekt är färdigställt, enlig tabell nedan.
Miljoner kronor i 2016 års prisnivå
IInvesterings
- kostnad

Kommunens
utgift

Statlig medStatlig
finansiering
medfinansiering per år

Cykelgarage:

2019

Spoletorp

9

ResecenterVäster

6,75

2,25

2,25
3

2020

2021

12

9,00

3

120

90,00

30

30

Bangatan-Spolegatan

8

6,00

2

2

Allhelgona Kyrkogata

2,5

1,88

0,625

0,625

Byggmästargatan

6,5

4,88

1,625

1,625

5

3,75

1,25

1,25

163

122,25

40,75

Bangatan
Cykelbanor:

Åldermansgatan
Summa

5,25

32,625

Avtalen träder ikraft när det har undertecknats av samtliga parter och när
nedanstående beslut har fattats och vunnit laga kraft:
 Region Skånes fullmäktige godkänner Ramavtalet,
 Lund stads kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet; och
 Regeringen och i förekommande fall Riksdagen godkänner
Ramavtalet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna ramavtal samt objektsavtal för finansering och
medfinansiering för storstadsåtgärder i Lund

Anette Henriksson
kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, Tekniska nämnden

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

2,875
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RAMAVTAL 10 – STORSTAD LUND
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RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE
ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT
BOSTADSBYGGANDE
RAMAVTAL 10 – STORSTAD LUND

Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Parter
Inledning
Definitioner och avtalsstruktur
Syftet och omfattning
Parternas åtaganden
Finansiering och betalning
Tidplan
Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt
Organisation och samverkan
Markåtkomst
Särskilt om planer och tillstånd
Avtalstid och uppsägning
Ändring av avtalet
Avtalets giltighet
Ändrade förutsättningar

2
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1. Parter
1 Staten genom Sverigeförhandlingen
2 Region Skåne
3 Lunds kommun

Staten, genom Sverigeförhandlingen, Region Skåne och Lund kommun benämns i den följande
enskilt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. Lunds kommun benämns nedan enskilt för
”Kommun(en)”. Region Skåne benämns nedan enskilt för ”Regionen”. Staten benämns nedan
enskilt för ”Staten”.

2. Inledning
2.1 Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) för Sverigeförhandlingen ska de av
regeringen utsedda förhandlingspersonerna genomföra förhandlingar och ingå
överenskommelser med berörda kommuner, Regioner och andra berörda aktörer i
Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som förbättrar
tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i
storstadsregionerna i dessa län. Storstädernas tillväxt förutsätter effektiva och hållbara
trafiksystem, förtätning som ger attraktiva städer och dynamiska arbetsmarknadsregioner för
människor och företag.
2.2 Det är viktigt att dessa investeringar utformas på ett sätt som ger kostnadseffektiva
trafiklösningar och möjliggör ett ökat bostadsbyggande, effektiv arbetspendling samt väl
fungerande arbetsmarknadsregioner. En förtätad region med ett ändamålsenligt trafiksystem
bidrar till utvecklingen.
2.3 Regeringen har i direktiven för de senaste omgångarna av åtgärdsplanering uppdragit åt
berörda myndigheter att permanent pröva medfinansiering i planerings- eller
genomförandeskedet. Det förutsätter att berörda kommuner, regioner och andra aktörer
samverkar för en effektiv utformning och maximal samhällsekonomisk lönsamhet av
storstadssatsningen i syfte att hitta de bästa lösningarna för utformning och finansiering.
Kommunerna har inför ingående av detta Ramavtal inskickat nyttoanalyser som underlag för
sådan Parts deltagande i finansieringen.
2.4 Syftet med Sverigeförhandlingens uppdrag är dels att analysera behoven av åtgärder i
storstadens transportinfrastruktur på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska
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lönsamhet dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad
tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framförallt storstäderna med fokus på
resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning.
2.5 Sverigeförhandlingens arbetssätt är nyttobaserat och det är därför nödvändigt att, inför
överenskommelse om olika Parters åtaganden och ingående av Ramavtal och Objektavtal
samt andra relaterade avtal, beskriva i en nyttoanalys nyttor som uppstår såväl lokalt som
regionalt vid en investering i åtgärder för storstadens transportinfrastruktur, åtgärder för nya
bostäder och ökad tillgänglighet. Detta är ett gemensamt projekt för Staten, alla berörda
Kommuner, Regioner med flera. Uppskattning och kvantifieringar av nyttor utgör dock inte
avtalsinnehåll och om gjorda antaganden om nyttor inte infrias medför detta inte att
ingångna avtal ska justeras.
2.6 Enligt kommittédirektiv för Sverigeförhandlingen ska förhandlingspersonerna slutredovisa sitt
uppdrag senast den 31 december 2017. Efter det kommer regeringen att utse ett organ att
svara för statens/Sverigeförhandlingens rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal,
och som därmed inträder i Sverigeförhandlingens ställe i Ramavtalet samt Objektavtalen.

3. Definitioner och avtalsstruktur
3.1

I detta Ramavtal ska följande begrepp ha den innebörd som framgår nedan:

Genomförandeavtal:

avser avtal som ska ingås vid ett senare skede mellan
Kommunen och berörda Parter enligt Objektavtalen.
Kommunen ansvarar för ingåendet av
Genomförandeavtal med berörda Parter.

Huvudprojekt:

avser alla åtgärder i storstadsområdena Stockholm,
Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd.

Objekt:

avser byggandet av varje enskild kollektivtrafik- eller
cykelåtgärd som ingår i Projektet, vilka framgår av
Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan och av
Objektavtalet.

Objektavtal(et):

avser avtal avseende finansiering, medfinansiering och
bostadsbyggande som har träffats mellan berörda
Parter och som fogas Ramavtalet i undertecknade
versioner.

Projekt:

avser genomförandet av samtliga åtgärder som ingår i
respektive storstadsområde och för vilka separata
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Ramavtal ska ingås mellan berörda parter, dvs.
respektive Ramavtals omfattning utgör ett Projekt.
Projektmedel:

avser medel som Parterna förbundit sig att enligt detta
Ramavtal inklusive bilagor tillskjuta för genomförande
av åtgärderna. Projektmedel omfattar inte
Kommunernas kostnader för bostadsbyggande.

Projektstyrelse:

har den innebörd som framgår av Punkt 9.2.

Ramavtalet:

avser detta Ramavtal inklusive bilaga 1
Finansieringsplan och bilaga 2 Specifikation inklusive
tidplan.

Styrelsen:

har den innebörd som framgår av Punkt 9.2.

3.2 Till detta Ramavtal biläggs undertecknat Objektavtal för berörda Parter inom storstadsområde
Lund.
3.3 Vid eventuella motstridigheter mellan Ramavtalet och Objektavtalet ska Ramavtalet äga
företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i Ramavtalet och dess bilagor ska vad som
anges i Ramavtalet äga företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i de olika bilagorna
till Ramavtalet ska bilagenumreringen gälla såsom prioritetsordning.
3.4 Avtalsstrukturen illustreras enligt nedansående bild.
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4. Syfte och omfattning
4.1 Syftet med detta Ramavtal är att reglera förutsättningarna för genomförandet av Projektet.
4.2 Finansiering och betalning av Projektet och respektive Objekt framgår av Bilaga 1 –
Finansieringsplan. Vad som omfattas av Projektet respektive i Projektet ingående Objekt
framgår av Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan till Ramavtalet samt även, på Objektnivå,
av Objektavtal. Bilagorna innehåller, förutom en beskrivning av Projektet och respektive
Objekt, beskrivning av respektive Parts ansvar, tekniska gränssnitt, investeringsutgift och en
övergripande tidplan för Projektet och respektive Objekt.
4.3 Kommunen, i sin egenskap av huvudman ansvarig för genomförande av Projektet, äger rätt
att efter ingående av Ramavtal och Objektavtal, och utan att villkoren i Ramavtalet eller
Objektavtal ändras i övrigt, göra skäliga justeringar och anpassningar av Bilaga 2 Specifikation inklusive tidplan såsom till exempel, men inte begränsat till, om det krävs för att
uppnå övergripande funktionskrav för Projektet. Staten, i sin egenskap av avtalsansvarig,
vidtalas om det krävs för samordning mellan olika Ramavtal och/eller Objektavtal.
4.4 Respektive Objekt för utbyggnaden i enlighet med Projektet kommer att planläggas enligt
gällande lagstiftning. Den slutliga linjedragningen av Objekten ska göras i samråd med berörda
Parter inom ramen för planläggningen.

5. Parternas åtaganden
Parterna åtar sig följande:
5.1 Utbyggnaden av Projektet ska genomföras enligt åtagande i detta Ramavtal. Kommunen
ansvarar för, planerar och genomför utbyggnaden av Projektet enligt vad som anges i Bilaga 2
- Specifikation inklusive tidplan.
5.2 Vid sidan av Projektet och utanför Projektmedlen, men inom ramen för Ramavtalet, ingår det
i Kommunens åtagande- och som en central förutsättning för Projekt att bygga bostäder
enligt vad som närmare anges i Objektavtalet.
5.3 Finansiering och medfinansiering ska ske enligt åtagande i detta Ramavtal.
5.4 Parts uttömmande ansvar enligt detta Ramavtal, är begränsat till att tillskjuta Projektmedel
enligt vad som anges i Ramavtalet och/eller ansvara för andra åtaganden som enligt
Ramavtalet åvilar sådan Part.
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5.5 Regionen åtar sig att i kommande planering, och inom ramen för sitt uppdrag att svara för
kollektivtrafiken, verka för att Kollektivtrafikobjektet bidrar till att sprida resenärsnyttan vilket
bidrar till att arbetsmarknads- och näringslivsnyttan ökar.

6. Finansiering och betalning
6.1 Genomförandet av utbyggnaden av Projektet ska finansieras med medel från följande:



medfinansiering från Staten, som anges i Punkt 6.2,
medel som tillskjuts av Kommunen som anges i Punkt 6.3.

6.2 Staten förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive Objektavtal som ingås samtidigt med
detta Ramavtal, att tillskjuta de belopp som redovisas i Bilaga 1 – Finansieringsplan såsom
medfinansiering till utbyggnaden av Projektet.
6.3 Kommunen, i sin egenskap av huvudfinansiär, förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive
Objektavtal som ingås samtidigt med detta Ramavtal, att tillskjuta de medel som vid sidan om
Statens medfinansiering krävs för genomförandet av Projektet, enligt vad som anges i Bilaga 2
- Specifikation inklusive tidplan.
6.4 Kommunen svarar för kostnadsökningar för Projektet i den mån detta medför att den totala
antagna investeringsutgiften överskrids. Om Kommunen eller Regionen påkallar/initierar
standardhöjning, tillägg och/eller andra förbättringar jämfört med vad som anges i Bilaga 2 Specifikation inklusive tidplan och, på Objektnivå, i Objektavtalet ska den som
påkallat/initierat detta dock alltid svara för sådan kostnad. Påkallade/initierade förändringar
måste, för att vara genomförbara, rymmas inom övergripande funktion och tidplan för
Projektet.
6.5 När det i detta Ramavtal hänvisas till utgifter och andra finansiella regleringar är dessa
angivna i 2016 års prisnivå. Samtliga utgifter och finansiella regleringar, inklusive angivna
belopp för medfinansiering, ska justeras baserat på utvecklingen av KPI enligt vad som anges i
Bilaga 1 - Finansieringsplan.

7. Tidplan
7.1 Kommunen har upprättat övergripande tidplaner för Objekten vilken framgår av Bilaga 2 Specifikation inklusive tidplan.
7.2 Parterna ska hålla varandra informerade om omständigheter som kan komma att påverka
tidplanerna.
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7.3 För det fall Objekten skulle försenas jämfört med de övergripande tidplanerna som
inkluderats i Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan åtar sig Parterna att på oförändrade
villkor vidta samtliga de åtaganden som enligt Ramavtalet eller Objektavtal åvilar Parterna.

8. Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt
8.1 Kommunen är huvudman för Projektet och kommer att svara för genomförandet av Projektet.
8.2 Regionen kommer, om inte annat överenskommits av Parterna, svara för trafikering, drift och
underhåll av samtliga Kollektivtrafikobjekt som ingår i Projektet.
8.3 Kommunen svarar för drift och underhåll av samtliga Cykelobjekt som ingår i Projektet.
8.4 Kommunen ska äga samtliga Objekt som ingår i utbyggnaden av Projektet.

9. Organisation och samverkan
9.1 För att möjliggöra utbyggnaden av Projektet i tid och till en överenskommen kostnad krävs att
samtliga Parter bemannar sin organisation med resurser i den omfattning som krävs för att
genomföra Projektet.
9.2 Parternas samverkan ska huvudsakligen ske på två nivåer:
 Under Statens ordförandeskap bildas ett partssammansatt samverkansorgan för
principiella frågor med överblick över samtliga Objekt och bostadsbyggande kopplat till
dessa Objekt (”Styrelsen”). Styrelsens sammansättning framgår av Punkt 9.4.
 Kommunen ansvarar för att en projektstyrelse bildas för Projektet (”Projektstyrelse”).
Projektstyrelsens sammansättning framgår av Punkt 9.11.
9.3 Styrelsen respektive Projektstyrelsen kan besluta att representanter från andra intressenter
ska kallas till och får närvara vid ett eller flera möten då så bedöms nödvändigt och lämpligt.
Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i
samband med genomförandet av Projektet. Kommunen har huvudansvar för att upprätta en
kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.

Styrelsen
9.4 Regeringen eller det organ som regeringen bemyndigar ansvarar för att en Styrelse tillsätts.
Styrelsen består av partsrepresentanter för detta Ramavtal. Respektive Part under Ramavtalet
utser en ledamot och en ersättare till Styrelsen. Staten utser sekretariat för Styrelsen.
Föredragande i Styrelsen är även ansvarig tjänsteman i Kommunen.
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9.5 Styrelsen ska behandla frågor som rör Parternas gemensamma åtaganden och Projektet.
Därutöver ska Styrelsen tillse att respektive Objekts genomförande följer de åtaganden som
finns i Ramavtalet. Avsikten är att frågor som gäller praktiska utförandebeslut inte ska behöva
föras upp i Styrelsen.
9.6 Styrelsen behandlar frågor som rör arbetena enligt Ramavtalen såsom:
 Projektets omfattning och avgränsning
 Huvudtidplan
 Budget och prognoser för Projektet, samt
 Andra frågor av stor vikt eller av väsentlig betydelse
9.7 Inom ramen för Styrelsens arbete åligger det att följa Projektstyrelsen. Som princip ska varje
Projektstyrelse ha ett långtgående mandat att fatta och verkställa beslut inom Projektet, så
länge sådant beslut eller verkställande inte står i strid med Projektet, respektive Ramavtal
eller de ekonomiska ramar som fastställts för Projektet.
9.8 Alla överenskommelser etc. som träffas inom Styrelsen tas i konsensus och kan komma att
behöva godkännas av respektive Parts beslutande organ för att äga giltighet.
9.9 Parterna är överens om att Staten ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till
regeringen av Ramavtalets genomförande. Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella
ändringar och tilläggsavtal såsom ökat bostadsbyggande, ekonomi i Projektet och
finansiering. Uppföljningen sker årsvis baserat på av bland annat Kommunen och Regionen
insänd redovisning.
9.10 Styrelsen kan, när så bedöms erforderligt adjungera lämplig person med expertkompetens till
Styrelsen för deltagande i en eller flera frågor.

Projektstyrelser
9.11 Projektstyrelsen består av representanter från Kommunen och Regionen. Regionen och
Kommunen ska utse två representanter vardera till Projektstyrelsen.
9.12 Projektstyrelsen ska vara ansvarig för Projektet och rapporterar till Parterna och Styrelsen.
Projektstyrelses mandat utgår från detta Ramavtal. Projektstyrelsen ansvarar för att, vid
behov och utifrån Genomförandeavtalen, besluta om inriktningen för utbyggnaden av
Objekten/Projektet.
9.13 Projektstyrelsen kan, när så bedöms erforderligt adjungera lämplig person med
expertkompetens till Projektstyrelsen för deltagande i en eller flera frågor.
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10. Markåtkomst
Kommunen åtar sig att svara för den markåtkomst som behövs för genomförande av Projektet,
dels under byggtiden, dels under drifttiden, enligt de förutsättningar som närmare regleras i
Objektavtalet.

11. Särskilt om planer och tillstånd
11.1 Parterna är medvetna om att Kommunens beslutande organ beslutar om att anta
detaljplaner. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med de som berörs av detaljplanen
och Kommunen ska även vidta andra beredningsåtgärder enligt lag för antagande av
detaljplan. Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att överklaga beslut om antagande
av detaljplan och att beslut kan komma att prövas enligt gällande lagstiftning, vilket kan
komma att påverka tidplanen för Projektet.
11.2 Parterna är medvetna om att planer och tillstånd för genomförande av Projektet kommer att
prövas enligt gällande lagstiftning och kan påverka tidplanen.

12. Avtalstid och uppsägning
12.1 Ramavtalet och Objektavtalet gäller från dess ikraftträdande och intill dess att Projektet och
samtliga Objekt genomförts respektive Parternas övriga åtaganden enligt Ramavtalet och
Objektavtalet fullgjorts.
12.2 Ramavtalet och Objektavtalet kan inte sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att
samtliga Parter enas därom.

13. Ändring av avtalet
Samtliga ändringar och tillägg till detta Ramavtal ska vara skriftliga och godkända av samtliga
Parters beslutande organ för att gälla.

14. Avtalets giltighet
Detta Ramavtal träder ikraft när det har undertecknats av samtliga Parter och under förutsättning
att nedanstående beslut har fattats och vunnit laga kraft:




Region Skånes fullmäktige godkänner Ramavtalet
Lund stads kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet; och
Regeringen och i förekommande fall Riksdagen godkänner Ramavtalet

15. Ändrade förutsättningar
Om något villkor enligt Punkt 14 inte kan uppfyllas, någon del av Projektet inte kan genomföras på
grund av att planer, tillstånd eller liknande inte erhålls, kraftigt försenas eller erhålls med innehåll
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som i viss mån avviker från vad som förutsattes vid detta Ramavtals ingående, ska Parterna i god
anda och med utgångspunkt i villkoren i Ramavtalet (jmf t.ex. Punkt 6.4 i Ramavtalet och Punkt
4.5 i Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan) diskutera hur detta ska påverka Ramavtalet och
förutsättningarna för dess uppfyllande. Utgångspunkten för en sådan diskussion ska vara att enas
om sådana anpassningar av Ramavtalet som krävs för att så långt som möjligt vidmakthålla de
principer som legat till grund för ingående av detta Ramavtal (dock med beaktande av de
förhållanden/ändrade förutsättningar som föranlett sådan diskussion/justering). Vad som anges i
denna Punkt ska gälla Parterna emellan oberoende av om villkoren för ikraftträdande av
Ramavtalet i Punkt 14 är uppfyllda.

Detta Ramavtal är upprättat i …………..exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ort datum

Region Skåne

Lunds kommun

Staten genom Sverigeförhandlingen

Bilagor:
Bilaga 1 - Finansieringsplan
Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan
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RAMAVTAL 10 – STORSTAD LUND
OBJEKTAVTAL – LUNDS KOMMUN
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RAMAVTAL 10 – STORSTAD LUND
OBJEKTAVTAL FÖR LUNDS KOMMUN
Detta Objektavtal, vilket biläggs Ramavtal 10 – Storstad Lund (”Ramavtalet”), syftar till att reglera
förutsättningarna för finansierings- och medfinansieringsfrågor, ökat bostadsbyggande samt
genomförandeansvar såvitt avser utbyggnaden av Objektet Spårväg Lund C – ESS och sju
Cykelobjekt.
Om inte annat anges nedan ska definierade begrepp ha samma innebörd som i Ramavtalet.
Vid eventuella motstridigheter mellan detta Objektavtal och Ramavtalet ska Ramavtalet äga
företräde.

Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parter
Inledning
Objektavtalets omfattning
Parternas åtaganden
Betalning
Mark- och dataåtkomst
Organisation och arbetssätt
Uppföljning
Objektavtalets giltighet
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1. Parter
1. Staten genom Sverigeförhandlingen
2. Region Skåne
3. Lunds kommun

Staten, genom Sverigeförhandlingen, Region Skåne och Lund kommun benämns i den följande
enskilt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. Lunds kommun benämns nedan enskilt för
”Kommun(en)”. Region Skåne benämns nedan enskilt för ”Regionen”. Staten benämns nedan
enskilt för ”Staten”.

2. Inledning
2.1 Parterna i detta avtal (”Objektavtalet”) har i Ramavtal 10 avseende Storstad Lund om
finansiering och medfinansiering av åtgärder i storstad Lund (”Ramavtalet”) kommit överens
om att reglera förutsättningarna för åtgärder i storstad Lund.
2.2 Parterna i detta Objektavtal vilket biläggs Ramavtalet, avtalar här om finansierings- och
medfinansieringsfrågor, ökat bostadsbyggande samt genomförandeansvar såvitt avser
byggnation av Spårväg Lund C – ESS samt sju Cykelobjekt.
2.3 För det fall inte annat framgår av detta Objektavtal ska Ramavtalets villkor äga tillämpning
även på Objektavtalet.

3. Objektavtalets omfattning
3.1 Objektavtalet omfattar finansiering och medfinansiering, betalning, ökat bostadsbyggande
samt genomförandeformer/ansvar i samband med byggnation av Spårväg Lund C – ESS samt
sju Cykelobjekt.
3.2 Objektet Spårväg Lund C – ESS är en ny spårvägslinje mellan Lunds centralstation och
stadsdelen Brunnshög. Sträckan är 5.5 km lång och planeras för 9 hållplatser, enligt karta
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under Punkt 3.3. Spårvagnarna kommer att köra på egen bana och endast vid korsningar
kommer biltrafik att passera banan i plan. Spårvägsstråket startar vid Lunds centralstation och
kommer passera bland annat Skånes universitetssjukhus, Lunds Tekniska Högskola, Ideonområdet och Medicon Village innan det fortsätter till den nya stadsdelen Brunnshög där
utbyggnaden MAX IV och ESS pågår. Spårvägen Lund C-ESS kommer att utgöra en viktig länk i
det regionala kollektivtrafiksystemet.
3.3 Objektet planläggs i enlighet med Punkt 4.2 i Ramavtalet.

3.4 Investeringskostnaden bedöms av Lunds kommun till 746 miljoner kronor, exklusive
förprojektering, fordon och depå. Lunds kommun har erhållit av Staten, via ”Stöd för att
främja hållbara stadsmiljöer” s.k. Stadsmiljöavtalet, 298,5 miljoner kronor som stöd för
etablering av spårvägslinje mellan Lund C- ESS. Lunds kommun ska som motprestation
reglerat i stadsmiljöavtal bygga ut fyra cykelbanor, utöver de som beskriv i Punkt 3.6.
3.5 Byggnation av Spårväg Lund C – ESS ska bidra till etablering av totalt 15 000 (femton tusen)
bostäder enligt åtagande i Punkt 4 nedan.
3.6 Sju Cykelobjekt ska genomföras i Lund. Dessa har en koppling till Objektet Spårväg Lund C ESS. Det är tre garage och fyra nya cykelbanor. Tillgängligheten till garagen från cykelbanorna
ska vara god. De sju Cykelobjekten är följande:
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 Cykelgarage Bangatan. Cykelparkeringsplatserna vid stationen fördubblas, med 3500
platser. Merparten förläggs i ett cykelgarage under Bangatan med plats för ca 4000
cyklar. Cykelgaraget ansluts med låglutande ramper till cykelstråket på Bangatan. Efter
att ha parkerat sin cykel beger man sig vidare till tågplattformarna, antingen i samma
plan via Rydes undergång, eller via rulltrappor upp i resecentrum och vidare ut på
Mittelbron.
 Cykelgarage Resecentrum Väster, garage med cirka 400 cykelplatser
 Cykelgarage Spoletorp, garage med cirka 300 cykelplatser
 Cykelbana Åldermansgatan. Cirka 600 meter enkelriktad cykelbana på var sida om
gatan med god standard.
 Cykelbana Byggmästargatan. Cirka 600 meter enkelriktad cykelbana på var sida om
gatan med god standard.
 Cykelbana Spolegatan. Cirka 450 meter enkelriktad cykelbana på var sida om gatan
med god standard.
 Cykelbana Allhelgona Kyrkogata. Cirka 300 meter enkelriktad cykelbana på var sida om
gatan med god standard.
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4. Parternas åtaganden
4.1 Parterna är överens om:
 att en byggnation av Spårväg Lund C – ESS ska genomföras enligt åtagande i detta
Objektavtal.
 att bostadsbyggandet ska genomföras enligt åtagande i detta Objektavtal. Detta
åtagande inkluderar bostadsbyggande som även påverkas av en kommande
höghastighetsjärnväg mellan (Stockholm) Järna – Lund (Malmö).
 att utbyggnad av Cykelobjekten ska genomföras enligt åtagande i detta Objektavtal.
 att finansiering och medfinansiering ska ske enligt åtagande i detta Objektavtal.
 att betalning ska ske enligt åtagande i detta Objektavtal.

4.2 Staten ska bidra med 74,5 miljoner kronor i 2016 års prisnivå i medfinansiering till Spårväg
Lund C - ESS.
4.3 Kommunen är huvudman i utbyggnaden av Spårväg Lund C - ESS och ska tillskjuta medel
enligt vad som framgår av Ramavtalet för utbyggnaden.
4.4 Regionen finansierar, utanför Projektmedel, inköp av fordon och utbyggnad av depåer och
depåanslutningar.
4.5 Kommunen åtar sig att själv eller genom annan markägare/exploatör att utanför
Projektmedel och på egen bekostnad (i förhållande till övriga Parter) uppföra totalt 15 000
bostäder, med en genomsnittlig takt av 830 bostäder per år. Antalet gäller bostäder som
färdigställs efter detta avtals ingående och till år 2035.
4.6 Kommunen åtar sig att genomföra sju Cykelobjekt enligt Punkt 3.7. Dessa har en koppling till
Spårväg Lund C- ESS.
4.7 Staten ska bidra med 40,75 miljoner kronor i 2016 års prisnivå i medfinansiering till
Cykelobjekten.
4.8 Kommunen svarar för kostnadsökningar av Projektet i den mån detta medför att den totala
antagna investeringsutgiften överskrids. Om Kommunen eller Regionen påkallar/initierar
standardhöjning, tillägg och/eller andra förbättringar jämfört med vad som anges i Bilaga 2 Specifikation inklusive tidplan och, på Objektnivå, i Objektavtalet ska den som
påkallat/initierat detta dock alltid svara för sådan kostnad. Påkallade/initierade förändringar
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måste, för att vara genomförbara, rymmas inom övergripande funktion och tidplan för
Projektet.
4.9 Regionen åtar sig att i kommande planering verka för att kollektivtrafikutbyggnad bidrar till
att sprida resenärsnyttan vilket bidrar till att arbetsmarknads- och näringslivsnyttan ökar.
4.10 Regionen och Kommunen har träffat ett Genomförandeavtal med beaktande av bl.a. det som
sägs i detta Objektavtal, Ramavtalet och Ramavtalets Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan.

5. Betalning
Parterna åtar sig att göra inbetalning av Projektmedel/medfinansiering för utbyggnaden enligt
Ramavtalets Bilaga 1 - Finansieringsplan.

6. Mark- och dataåtkomst
6.1 Regionen och Lunds kommun ska komma överens om hur fastighet som de äger/förfogar över
ska överlåtas/upplåtas till Kommunen med Projektmedel för genomförande av
nybyggnationen av Spårväg Lund C - ESS. Såvitt gäller fastighet som inte ägs/förfogas över av
Regionen ansvarar Kommunen för att säkerställa åtkomst till sådan fastighet för
genomförande av nybyggnation av Spårväg Lund C – ESS samt Cykelobjekt.
6.2 I den mån fastighet som ägs av Part behövs för byggnation av Spårväg Lund C - ESS ska
värdering av sådan fastighet ske gemensamt mellan berörda parter utifrån förutsättningen att
fastigheten ska användas för trafikändamål.
6.3 I de fall fastighet ägs av Regionen och har upplåtits med tomträtt ska Kommunen med
Projektmedel medverka till att Kommunen får utnyttja den rätt som Regionen har enligt
tomträttsavtalet i den mån det behövs för genomförande av nybyggnation av Spårväg Lund C
– ESS.
6.4 I den mån fastighet som behöver nyttjas för Projektet ägs av tredje man ska Kommunen tillse
att avtal finns med tredje man om nyttjandet av fastigheten för avsett ändamål.

7. Organisation och arbetssätt
7.1 Utbyggnaden av dessa Objekt ska organiseras på det sätt som framgår av Ramavtalet, Punkt
9.
7.2 Parterna ska fortlöpande informeras om hur Objekten framskrider.
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7.3 För att Parternas åtagande enligt detta avtal ska kunna genomföras är det nödvändigt att
aktiv samverkan sker kopplat till de åtaganden som avtalats. Erfarenhets- och
kompetensutbyte beträffande planarbete, genomförandefrågor/-regler samt upphandlingar
och avtal etc. är viktiga frågor att samverka inom för att nå framgång.

8. Uppföljning
Parterna är överens om att Staten ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till regeringen av
Objektavtalets genomförande. Det närmare innehållet i denna uppföljning/utvärdering framgår av
Ramavtalet, Punkt 9.9. Utöver denna uppföljning/utvärdering kommer Staten särskilt att följa upp
Kommunens åtagande att bygga bostäder enligt Punkt 4.5 i detta Objektavtal.

9. Objektavtalets giltighet
Bestämmelserna i Ramavtalet, Punkt 14 äger motsvarande tillämpning på detta Objektavtal,
varvid referens till Ramavtalet, när så erfordras, ska avse referens även till detta Objektavtal.

Detta Objektavtal är upprättat i………………exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Lunds kommun

Region Skåne

Staten genom Sverigeförhandlingen

______________________ ______________________ _____________________________
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RAMAVTAL 10 – LUND
BILAGA 1 – FINANSIERINGSPLAN
Denna Bilaga 1 (Finansieringsplan) till Ramavtal 10 (Storstad Lund), träffat mellan Staten, Region
Skåne och Lunds kommun (”Ramavtalet”), syftar till att beskriva hur Projektet (så som angivet i
Ramavtalet) ska finansieras och betalas.
Objekten (Kollektivtrafik- och Cykelobjekten) som framgår av denna Bilaga 1 (Finansieringsplan)
utgör tillsammans samtliga delar av Projektet enligt Ramavtal 10 (Storstad Lund).
Om inte annat anges nedan ska definierade begrepp ha samma innebörd som i Ramavtalet.
Vid eventuella motstridigheter mellan denna Bilaga 1 (Finansieringsplan) och Ramavtalet ska
Ramavtalet äga företräde.
Beloppen i denna bilaga är angivna i 2016 års prisnivå. Beloppen ska räknas om med hänsyn till
förändringen i KPI.

1. Årlig investeringsplan för Kollektivtrafikobjektet
Parterna är överens om en årlig investeringsplan för Kollektivtrafikobjektet som anger hur mycket
medel som årligen förväntas förbrukas för genomförandet av Kollektivtrafikobjektet. Denna
investeringsplan framgår av Tabell 1.

Tabell 1 – Årlig investeringsplan
Miljoner kronor i 2016 års
prisnivå
Summa

Spårväg Lund C ESS

776

2015

2016

2017

2018

30

23

462

261

2. Finansiering och medfinansiering av Kollektivtrafikobjektet
Den totala antagna investeringsutgiften för Kollektivtrafikobjektet uppgår till 776 miljoner kronor.
Kollektivtrafikobjektet ska finansieras av Kommunen med 701,5 miljoner kronor, inklusive redan
beviljade medel från Stadsmiljöavtalet, och medfinansiering från Staten med 74,5 miljoner
kronor.
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Kommunens finansiering under utbyggnadsperioden antas utfalla i enlighet med den tidplan som
anges i Tabell 2.1.
Tabell 2.1 – Kommunens investeringsutgift
Miljoner kronor i 2016 års prisnivå
Summa

Kommunens finansiering

720

2015

2016

2017

2018

30

23

462

205

Statens medfinansiering under utbyggnadsperioden ska betalas i enlighet med den tidplan som
anges i Tabell 2.2. Resterande del betalas ut när bostadsåtagande är uppfyllt i enlighet med
avsnitt 4.
Tabell 2.2 – Statens medfinansiering under utbyggnadsperioden
Miljoner kronor i 2016 års prisnivå
Summa
Statlig medfinansiering

2015
56

2016

2017

2018
56

Summa

3. Kostnadsökningar
Såvitt avser kostnadsökningar som medför att den totala antagna investeringsutgiften överskrids
gäller avsnitt 6 i Ramavtalet.

4. Slutfinansiering och bostadsåtagande
Statens betalning enligt Tabell 2.2 utgör 75 procent av Statens totala medfinansiering för
Projektet. Betalning av resterande 25 procent av Statens medfinansiering (”Slutfinansiering”)
villkoras av att Kommunens bostadsbyggande enligt punkt 4.5 i Objektavtalet
(”Bostadsåtagandet”) fullgörs, och kommer att ske i enlighet med tabell 3.
Om Bostadsåtagandet uppfylls innan 2035 betalas Slutfinansiering ut 2035. Om Bostadsåtagandet
inte är uppfyllt senast vid utgången av 2035 betalas Slutfinansiering inte ut. Om Bostadsåtagandet
är uppfyllt 2040 betalas Slutfinansiering ut 2040. Är inte Bostadsåtagandet uppfyllt senast vid
utgången av 2040 får Parterna avtala om ny tidpunkt när Bostadsåtagandet ska var uppfyllt och
när Slutfinansiering ska betalas ut.
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Tabell 4 – Slutfinansiering och bostadsåtagande

Miljoner kronor 2016 års
prisnivå

Bostadstillskott
2035 Åtagande 2035

Slutbetalning till Lund

18,5

15 000

5. Finansiering och medfinansiering av Cykelobjekten
Parternas respektive finansiering av Cykelobjekten framgår av Tabell 5 – Finansiering av
Cykelobjekten
Årtal för utbetalning av den statliga medfinansieringen i Tabell 5 är indikativ. Medfinansieringen
betalas ut när Cykelobjektet är färdigställt i enlighet med Objektsavtalet.
Tabell 5 – Finansiering av Cykelobjekten
Miljoner kronor i 2016 års prisnivå
Investerings- Kommunens
kostnad
utgift

Statlig medStatlig
finansiering
medfinansiering per år

Cykelgarage:
Spoletorp

2019

2020

9

6,75

2,25

2,25

12

9,00

3

3

120

90,00

30

30

Bangatan-Spolegatan

8

6,00

2

2

Allhelgona Kyrkogata

2,5

1,88

0,625

0,625

Byggmästargatan

6,5

4,88

1,625

ResecenterVäster
Bangatan

2021

Cykelbanor:

Åldermansgatan
Summa

5

3,75

1,25

163

122,25

40,75

1,625
1,25
5,25

32,625

2,875

4

117

RAMAVTAL 10 – STORSTAD LUND
BILAGA 2 – SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

118

RAMAVTAL 10 – STORSTAD LUND
BILAGA 2 – SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN
Denna Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan till Ramavtal 10 – Storstad Lund (”Ramavtalet”)
syftar till att beskriva Projektets (så som angivet i Ramavtalet) specifikation och tidplan. Om inte
annat anges nedan ska definierade begrepp ha samma innebörd som i Ramavtalet. Vid eventuella
motstridigheter mellan Bilaga 2 – Specifikation inklusive tidplan och Ramavtalet ska Ramavtalet
äga företräde.

1 Storstad Lund
1.1 Det Kollektivtrafikobjektet som ger nyttor till Lunds Kommun och som avtalas är Spårväg Lund
C – ESS. Objektet beskrivs närmare i Punkt 2 nedan.
1.2 Dessutom avtalas om sju Cykelobjekt som beskrivs närmare i Punkt 3 nedan.

2 Kollektivtrafikobjektet för storstad Lund
Kommunen åtar sig att genomföra Objektet Spårväg Lund C – ESS. Objektet är en ny spårvägslinje
mellan Lunds centralstation och stadsdelen Brunnshög. Sträckan är 5.5 km lång och planeras för 9
hållplatser. Spårvagnarna kommer att köra på egen bana och endast vid korsningar kommer
biltrafik att passera banan i plan. Spårvägsstråket startar vid Lunds centralstation passerar bland
annat Skånes universitetssjukhus, Lunds Tekniska Högskola, Ideon-området och Medicon Village
innan det fortsätter till den nya stadsdelen Brunnshög där utbyggnaden MAX IV och ESS pågår.
Spårvägen Lund C-ESS kommer att utgöra en viktig länk i det regionala kollektivtrafiksystemet.

3 Cykelobjekten för storstad Lund
Kommunen åtar sig att genomföra sju Cykelobjekt. Dessa har en koppling till Objektet Spårväg
Lund C - ESS. Det är tre garage och fyra nya cykelbanor. Tillgängligheten till garagen från
cykelbanorna ska vara god. De sju Cykelobjekten är följande:
-

Spoletorp, cykelgarage
Resecentrum Väster, cykelgarage
Bangatan, cykelgarage
Bangatan – Spolegatan, cykelbana
Allhelgona Kyrkogata, cykelbana
Byggmästaregatan, cykelbana
Åldermansgatan, cykelbana
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4 Ansvarsfördelning och genomförande
4.1 Parterna är medvetna om att det är för tidigt att i detalj reglera hur Objekten ska genomföras.
Parterna är dock överens om att nedanstående principer ska gälla för genomförandet.
4.2 Kommunen bär huvudansvaret för genomförande av Objekten och ansvarar för den formella
handläggningen, fördjupade studier inom ramen för planläggningen, utarbetande av byggplan
och eventuella andra planer enligt lagen om byggande av infrastruktur, upphandling av
entreprenader och dylikt.
4.3 Kommunen ska ansvara för framtagande av underlag för tillståndsverksamhet kopplat till
anläggningarna samt för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut
iakttas vid genomförandet av de åtgärder som omfattas av Kommunens ansvar enligt
Ramavtalet och respektive Objektavtal.
4.4 Regionen åtar sig att i kommande planering verka för att kollektivtrafikutbyggnad bidrar till
att sprida resenärsnyttan vilket bidrar till att arbetsmarknads- och näringslivsnyttan ökar.
4.5 Objektet Spårväg Lund C – ESS är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Region
Skåne. Parterna arbetar sedan 2013 i en gemensam projektorganisation. Kommunen ansvarar
för infrastrukturen. Regionen ansvarar (utanför ramen för Projektmedel) för genomförande
och finansiering av fordon, depå, resandeservice och trafikering.
4.6 Kommunen ska utföra eller låta utföra alla de åtgärder som inte omfattas av Regionens ansvar
enligt Ramavtalet och Objektavtalet samt för att tillämpliga lagar och andra författningar samt
myndighetsbeslut iakttas vid genomförandet.
4.7 Ett Genomförandeavtal innehållandes detaljerade former för hur planläggningsprocesser,
upphandlingar, påverkan på trafik, påverkan på kommunala anläggningar, etc. har utarbetats
mellan Regionen och Kommunen samt godkänts av Kommunens och Regionens beslutande
organ.

5 Tidplan
5.1 Objektet Spårväg Lund C – ESS byggstartar år 2016 och öppnar för trafik år 2018.
5.2 Kommunen har upprättat följande övergripande tidplan för Cykelobjekten:
5.2.1 Cykelgarage Spoletorp och cykelgarage Resecentrum Väster gnomförs under
2019.
5.2.2 Cykelgarage Bangatan samt cykelbanor utmed Bangatan – Spolgatan och
Allhelgona Kyrkogata genomförs under 2020.
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5.2.3

Cykelbanor utmed Byggmästaregatan och Åldermansgatan genomförs under
2021.

5.3 Kommunen har vid upprättandet av dessa tidplaner tagit hänsyn till den risk för förseningar av
Objekten som kan komma att följa av bland annat antagandeprocesser av detaljplaner,
miljöaspekter m.m. Tiden är dock angiven exklusive tid för överklaganden.
5.4 Parterna ska hålla vararandra informerade om omständigheter som kan komma att påverka
tidplanen.
5.5 För det fall åtgärderna skulle försenas jämfört med dessa tidplaner åtar sig Parterna att på
oförändrade villkor vidta samtliga de åtaganden som enligt Ramavtalet åvilar sådan Part,
oaktat att fullgörandetidpunkten för Parts åtagande ska ske vid en senare tidpunkt.

4

121

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-30

§ 229

Sverigeförhandlingen

Dnr KS 2015/0101

Sammanfattning
I den s.k. Sverigeförhandlingen har regeringen utsett
förhandlingspersoner som ska genomföra förhandlingar och ingå
överenskommelser med berörda kommuner, landsting och andra aktörer i
Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som
förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett
ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i angivna län.
Den 1 oktober 2015 lämnade Lunds kommun in sitt förhandlingsunderlag
till Sverigeförhandlingen ”Underlag och nyttoanalys inför
Sverigeförhandlingen Lunds kommun”. Underlaget innehåller åtgärder
som ger ökad tillgänglighet och kapacitet i kollektivtrafiken och utgör
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i regionen. Lunds objekt är
höghastighetsjärnväg med en station/stopp i Lund, spårväg som knyter
ihop Lund C och Brunnshög med forskningsanläggningarna,
cykelåtgärder vid Lund C samt förstärkta cykelleder. Förutom Lunds
objekt innehåller underlaget den s.k. Skånebilden med gemensamma
prioriteringar för Skåne.
Sverigeförhandlingen har i februari 2016 lämnat bud kring ett
höghastighetsstopp vid Lund C samt medfinansiering av spårväg Lund CESS.
Under våren har förhandlingar mellan Lunds kommun och
Sverigeförhandlingen genomförts som resulterat i ett förslag. Förslaget är
tänkt att utgöra grund för ett s.k. ”handslag” eller muntlig
avsiktsförklaring. Härefter kommer avtal att upprättas som ska
godkännas av kommunfullmäktige.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Torsten
Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V), Ulf
Nymark (MP), Mats Helmfrid (M) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunkontorets redovisade förhandlingsresultat med
staten via Sverigeförhandlingen som grund för det fortsatta arbetet med
syfte att upprätta avtal för godkännande av kommunfullmäktige, och
att penningströmmarnas tidsplan ska förtydligas till kommunfullmäktige.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-30

att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att ta fram
ett bättre beslutsunderlag, som ska innehålla en finansiell kalkyl, och
ekonomisk konsekvensbeskrivning, med sådant som beräkning av
ränteintäkter på den föreslagna förskotteringen.
Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att kommunkontorets redovisade förhandlingsresultat inte godkänns, och
att kommunkontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag där de
medel som anslagits till spårväg omfördelas till mer angelägna projekt
såsom utbyggnad av fyra spår till Hässleholm och ombyggnad av Lund C
så att barriäreffekten minskar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (SD)
yrkande om återremiss mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Almgrens (S) m.fl.
yrkande mot Anne Landins (FNL) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att

godkänna kommunkontorets redovisade förhandlingsresultat med
staten via Sverigeförhandlingen som grund för det fortsatta arbetet
med syfte att upprätta avtal för godkännande av
kommunfullmäktige, och
penningströmmarnas tidsplan ska förtydligas till
kommunfullmäktige.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin
(FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 229/01, § 229/02 och
§ 229/03.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret - ledning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-30

KS 2016/0569

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Meteoriten, Kristallen, Brotorget 5, 2016-05-30 klockan 10.15–11.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229

Plats och tid för justering Rådhuset, den 3 juni 2016, kl. 14:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

124

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-30

KS 2016/0569

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-30

Paragrafer

§ 229

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-27
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 30 maj 2016,
ärende ”Sverigeförhandlingen”
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för
vårt återremissyrkande:
Sverigedemokraterna yrkar att ärendet återremitteras till Kommunkontoret
med uppdraget
att ta fram ett bättre beslutsunderlag, som ska innehålla en finansiell
kalkyl, och ekonomisk konsekvensbeskrivning, med sådant som beräkning
av ränteintäkter på den föreslagna förskotteringen.
Handlingarna i detta ärende delades ut till ledamöterna 15 minuter efter att
kommunstyrelsemötet hade öppnats, i form av några papper som lades
framför ledamöterna. I kallelsen fanns endast ett namn på ärendet, men
ingen sakinformation om vad ärendet gällde. Enligt kommunallagen skall
ju ett ärendes handlingar vara ledamöterna tillhanda en vecka före mötet,
även om lagen kan ge utrymme för undantag.
Även om det var förväntat att det skulle handla om att ta ställning till ett
resultat
av
förhandlingarna
med
staten,
presenterades
förhandlingsresultatet först på mötet. De belopp som presenterades var
exakta siffror, men detta innebär inte att det på ett sådant underlag är
möjligt att kalkylerna de ekonomiska konsekvenserna. Till exempel
innehöll förslaget posten ”förskottering till staten” på 116,5 miljoner. Detta
är ju i praktiken ett lån, och på ett sådant ska ju ränta löpa. Hur mycket
räntan kommer att uppgå till är helt oklart. Utan en skälig ränta utgör ju
förskotteringen en stor kapitalkostnad för Lunds kommun.
Likaså är kommunens åtagande att bygga ”totalt 15000 bostäder fram till
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och med år 2035” ett helt omöjligt sätt att arbeta. Hur många bostäder som
kommer att byggas i kommunen fram till 2035 beror ju först och främst på
hur många bostäder aktörerna på bostadsmarknaden anser att det finns
marknad för. Kommunen kan inte ge något sådant löfte till staten, det är
helt absurt.
Med handlingarna, dessutom högst rudimentära sådana, lagda på bordet
under sittande möte, vill vi Sverigedemokrater inte ta ställning till om detta
är ett bra avtal eller inte. På detta kommer de stora tveksamheter som finns
i snabbtågsprojektet som sådant, med till exempel de mycket kritiska
rapporter som kommit senaste tiden från bland annat Finanspolitiska rådet,
Konjunkturinstitutet, och Centrum för transportstudier på KTH. Det allra
minsta man kunde begära var att ärendet skulle återremitteras, så att
kommunkontoret kunde ta några dagar och räkna på de ekonomiska
konsekvenserna av förslaget till avtal. Inte ens det var övriga
kommunstyrelsen intresserad av.

För Sverigedemokraterna 2016-05-30

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-30

Ang Sverigeförhandlingen (Dnr KS 2015/0101)
Det är positivt för Lunds kommun att staten genom Sverigeförhandlingen ser en stor potential
för bostadsbyggande och välbehövliga infrastruktursatsningar i Lunds kommun. Om
höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm blir av kommer Lund att bli ett av få stopp
längs vägen. Genom att staten skjuter till ca 75 miljoner kronor ökar även
medfinansieringsgraden av spårvägen i Lund. I gengäld förbinder sig Lunds kommun bland
annat att möjliggöra byggandet av 15 000 nya bostäder fram till år 2035.
Vi har hela tiden sagt att vi bara går med på att kommunen anlägger en spårvägslinje från
Lund C till Brunnshög om det går att få medfinansiering för halva investeringskostnaden. De
medel som kommunen tidigare har fått via Stadsmiljöavtalet har enligt vår mening inte täckt
en tillräckligt stor andel av finansieringen. Men i och med att kommunen nu får ytterligare
medel från staten via Sverigeförhandlingen anser vi att detta kriterium är uppfyllt.
Vad vi nu saknar är ett ”skånskt handslag” mellan Lunds kommun och Region Skåne. Planen
är att regionen ska bygga en spårvägsdepå samt införskaffa spårvagnarna som ska trafikera
linjen. Men än så länge finns det inga färdiga och konkreta beslut i Region Skåne om detta.
Därför menar vi att det vore irrationellt och obetänksamt att påbörja omfattande och
kostsamma anläggningsarbeten i Lund innan det är helt klart att Region Skåne avser att
fullgöra sina åtaganden. Det är nu upp till Lunds kommuns rödgröna styre att kräva regionen
på besked.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
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Reservation, kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-30 (extrainsatt)

Reservation i ärendet Sverigeförhandlingen Dnr KS 2015/0101
Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för mina egna yrkanden:
-

Att kommunkontorets redovisade förhandlingsresultat inte godkänns.
Att kommunkontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag där de medel som
anslagits till spårväg omfördelas till mer angelägna projekt såsom:
o Utbyggnad av fyra spår till Hässleholm
o Ombyggnad av Lund C så att barriäreffekten minskar.

Det finns flera viktiga investeringar som bör prioriteras i Lund, en spårväg på 5.5 km tillhör inte dessa.
Det finns dessutom miljövänliga kollektivtrafiklösningar som är betydligt kostnadseffektivare och som
har hög kapacitet men som inte ens utretts som jämförelsealternativ. Jag är övertygad om att det är
en mycket god idé att spårvägsprojektet stoppas.

Lund den 2:e juni 2016

Anne Landin, FörNyaLund

Sida 1
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2015-12-17

§ 282

Planering för genomförandet av
spårväg Lund C - ESS

Dnr KS 2015/0129

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2015
att
planeringen för spårvägen fortsätter i enlighet med
kommunstyrelsens tidigare inriktningsbeslut,
att

fastställa kommunkontorets förslag till fortsatt arbete,

att
i det fortsatta arbetet uppdatera kostnadsutredningen och att
kostnadernas spårbarhet tydliggörs,
att
i det fortsatta arbetet pröva möjliga kostnadseffektiviseringar med
bibehållen transportkapacitet,
att
i det fortsatta arbetet utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för
den händelse att medfinansiering uteblir,
att
konstatera att styrgruppen fullgjort uppdraget och att dess arbete
därför är avslutat.
Ärendet är en redovisning av den fortsatta planeringen för projektet
utifrån Kommunstyrelsens beslut.
Enligt reglerna för investeringsramar i Lunds kommun, som
kommunfullmäktige beslutade 2009-08-27, ska investeringsobjekt som
överstiger 5 mkr erhålla igångsättningstillstånd för att få genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2015, § 403
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-24, Dnr KS 2015/0129
Projektplan den 9 oktober 2015
Fördjupad analys för investeringskostnad för spårväg Lund C – ESS, PM
2015-10-09
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-02 § 288, Dnr KS 2015/0129

Anföranden
Emma Berginger (MP), Anne Landin (FNL), Angelica Svensson (V),
Ted Ekeroth (SD), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mia Honeth
(L), Börje Hed (FNL), Mattias Horrdin (C), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Anders Almgren (S), Agneta Lindskog (KD), Lena Fällström (S), Marit
Stigson (FI), Cherry Batrapo (FI), Jan Annerstedt (FNL), Lars V
Andersson (C), Klas Svanberg (M), Mats Helmfrid (M), Sverker
Oredsson (FNL), Christer Wallström (L), Marie Henschen (FNL),

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (12)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2015-12-17

Tove Persson (FNL), Christoffer Brinkåker (SD), Alexander Wallin (M)
och Göran Wallén (M) yttrar sig.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Angelica Svensson (V), Mia Honeth (L), Anders
Almgren (S), Lena Fällström (S), och Ulf Nymark (MP) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att bevilja igångsättningstillstånd för projekt Spårväg Lund C – ESS med
746 mnkr.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att omfördela medel så att kostnader
för genomförandet 2016, 17,5 mnkr, inryms inom beslutade
investeringsramar.
att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att söka
ytterligare extern medfinansiering för de 74,6 mnkr av projektets ram
som i dagsläget saknas.
Anne Landin (FNL) och Cherry Batrapo (FI) yrkar i enlighet med FNL:s
yrkande i kommunstyrelsen.
Ted Ekeroth (SD) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag
på förslaget.
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Agneta Lindskog
(KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att avslå förslaget då 50% medfinansiering inte är uppfyllt
att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lösningar för att
kollektivtrafikförsörja Brunnshög med kapacitetsstarkt alternativ.
Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Christer Wallin (M) yrkar
avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Ted Ekeroths (SD) yrkande om
återremiss mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige
avslår återremissyrkandet.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (12)

131
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2015-12-17

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (12)

132
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (12)

Sammanträdesdatum

2015-12-17

Planering för genomförande av spårväg Lund C-ESS
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
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
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth

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

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

Ersättare

Ja
X
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
X
X

Zoltan G Wagner

Anders Jarfjord

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

Eleni Rezaii Liakou

Helena Falk

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

Inger Tolsved
Rosenkvist
Fredrik Ljunghill

X
X
X
X
X
X
X
X

Joakim Friberg

X
X
X

Christoffer Brinkåker
Klara Strandberg

Rune Granqvist

X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

42

5

3
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Sammanträdesdatum

2015-12-17

Transport:
Ledamöter
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Marcus Lantz
Vera Johnsson
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg

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

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

Ersättare
Hanna Håkanson
Lars A Ohlsson

Birger Swahn
SUMMA:

42

5

3

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

57

5

3

0

0

Omröstningen utfaller med 57 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 3 som
avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Bergingers (MP) m.fl
yrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller Emma
Bergingers (MP) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.
Nej för avslag på Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

134
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (12)

Sammanträdesdatum

2015-12-17

13.Planering för genomförande av spårväg Lund C-ESS
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
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
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth

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

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

Ersättare

Ja
X
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
X
X
X
X
X
X
Zoltan G Wagner

Anders Jarfjord

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Eleni Rezaii Liakou

X

Helena Falk

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Inger Tolsved
Rosenkvist
Fredrik Ljunghill

Joakim Friberg

X
X
X
X
X
X
X
X

Christoffer Brinkåker
Klara Strandberg

X
X
X

Rune Granqvist

X

X
X
X
Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

26

23

1
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Sammanträdesdatum

2015-12-17

Transport:
Ledamöter
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Marcus Lantz
Vera Johnsson
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg

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

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

Ersättare
Hanna Håkanson
Lars A Ohlsson

26

23

1

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

1

0

0

X
X
X
X
X
X
Birger Swahn
SUMMA:

X
36

28

Omröstningen utfaller med 36 Ja-röster mot 28 Nej-röster och 1 som
avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Emma Bergingers
(MP) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja igångsättningstillstånd för projekt Spårväg Lund C – ESS med
746 mnkr.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att omfördela medel så att kostnader
för genomförandet 2016, 17,5 mnkr, inryms inom beslutade
investeringsramar.
att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att söka
ytterligare extern medfinansiering för de 74,6 mnkr av projektets ram
som i dagsläget saknas.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, FörNyaLund,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 282/01-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2015-12-17

Protokollsanteckningar
Mats Helmfrid (M): Förutsättningarna för att idag rösta ja till spårväg
finns inte. Samtidigt riskerar ett nej bli definitivt. Därför avstår jag.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (12)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-17

KS 2015/1066

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, 2015-12-17 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Jeanette Olsson (S)
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.00-20.55, §§ 258-285
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Marcus Lantz (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (MP), §§ 258-286 samt §§ 288-301
tjänstgör ej § 287 pga jäv
Teresia Olsson (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Görild Malmberg (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2015-12-17

KS 2015/1066

Ted Ekeroth (SD), kl. 17.00-20.55, §§ 258-285
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL)
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

Justerare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) §§ 286301
Anders Ebbesson (MP), tjänstgör för Joakim Månsson Bengtsson
(MP) § 287 , kl. 20.05-22.30
Hanna Håkanson (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Helena Falk (V), tjänstgör för Mats Olsson (V)
Anders Jarfjord (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD) §§
286-301
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2015-12-17

KS 2015/1066

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Ronny Hansson (S)
Eva S Olsson (S)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Nils Paulsson (M)
Alexander Wallin (M)
Jean Niyongabo (MP)
Karl Branzén (L)
Christer Wallström (L)
Jan Annerstedt (FNL)
Tove Persson (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), kl. 17.00-22.25
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 258-301

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 23 december 2015 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

12 (12)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-17

KS 2015/1066

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-12-17

Paragrafer

§ 258-301

Datum då anslaget sätts upp

2015-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-01-14
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 7
§ 21

Förslag till justering av administrativa
avgifter vid förmedling av tolkar, (KF)

Dnr KS 2016/1074

Sammanfattning
Enligt svensk lagstiftning finns det skyldighet och rättighet att anlita tolk.
Denna samhällsservice tillgodoses i Lunds kommun genom tolkar och
översättare som förmedlas av Lunds kommuns tolkförmedling. Lunds
kommuns tolkförmedling förmedlar tolkningar och översättningar i
främmande språk. Tolkförmedlingen är en resultatenhet, vilket innebär
att den i sin helhet är avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen. De
administrativa avgifterna för förmedling av tolk har legat på en
oförändrad nivå sedan 2011. Avgifterna behöver justeras för att möta
kostnadsökningar för arvoden till tolkar och översättare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut den 9 november 2016, § 156, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att fastställa socialnämndens förslag till administrativa avgifter för Lunds
tolkförmedling,
att gälla från och med den 1 mars 2017.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2016-11-30

KS 2016/1074

Kommunstyrelsen

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

Förslag till justering av administrativa avgifter
vid förmedling av tolkar.
Sammanfattning
Enligt svensk lagstiftning finns det skyldighet och rättighet att anlita tolk.
Denna samhällsservice tillgodoses i Lunds kommun genom tolkar och
översättare som förmedlas av Lunds kommuns tolkförmedling. Lunds
kommuns tolkförmedling förmedlar tolkningar och översättningar i
främmande språk. Tolkförmedlingen är en resultatenhet, vilket innebär
att den i sin helhet är avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen. De
administrativa avgifterna för förmedling av tolk har legat på en
oförändrad nivå sedan 2011. Avgifterna behöver justeras för att möta
kostnadsökningar för arvoden till tolkar och översättare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut den 9 november 2016, § 156, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2016.

Barnets bästa
Beslutet påverkar möjligheten att tillgodose barnens behov. Det ges en
större möjlighet att kunna tillgodose en kvalitetssäkrad och rättsäker
verksamhet till medborgare med ett annat modersmål med en säkrare
tillgång till tolkar och översättare.

Ärendet
Socialnämnden anför följande:
Lunds kommuns tolkförmedling är en resultatenhet som organisatoriskt
är placerad inom socialförvaltningen. Tolkförmedlingen förmedlar
tolkningar och översättningar på 70-80 olika språk. Tolkarna är
uppdragstagare och anlitas per uppdrag.
Beställning av tolkar sker via en online-tjänst, telefon eller mail. Kunden
ersätter tolkförmedlingen för tolkning eller översättarservice enligt
självkostnadsprincipen. I detta inräknas arvode till tolkar och översättare
per timme, kostnader för sociala avgifter samt ett administrativt påslag
avsett att täcka kostnader för tolkutbildning och administrationen av
tolkservicen. Behovet av tolkar i främmande språk har ökat väsentligt de

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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KS 2016/1074

sista åren och tillgången till tolkar har påverkats. Lunds kommuns arvode
per timme har legat lågt i jämförelse med vad andra tolkförmedlingar
ersätter tolkarna med. Om Tolkförmedlingen i Lund ska ha möjlighet att
tillgodose kommunens tolkbehov är det en förutsättning att arvodena till
tolkarna justeras. För att detta ska kunna ske krävs en justering av
kundens avgift.

Tolkförmedlingens arbete med förmedling av tolkar
Förmedling av tolkar sker till samtliga förvaltningar inom Lunds
kommun, andra mindre kommuner samt till andra aktörer i Lund. Under
2015 förmedlades 11 606 uppdrag och från januari till 31 oktober 2016
12 850 uppdrag. Under de sista tre åren har antalet uppdrag mer än
fördubblats.

Tolkförmedlingens bemanning
Tolkförmedlingens bemanning består av en samordnare och tre
tolkförmedlare. Bemanningen behöver öka med ytterligare en halv tjänst
som förmedlare då antalet tolkuppdrag fortsätter att öka. Tolkar beställs
per uppdrag. Det mest vanliga är att tolkarna tar uppdrag från flera olika
förmedlingar. Det råder just nu brist på tolkar i vissa språk vilket gör att
det blir en konkurrenssituation mellan förmedlingarna. Lunds kommuns
tolkförmedling samarbetar med förmedlingar i hela landet för att kunna
tillgodoses tolkbehovet. Telefontolkning kan ibland vara ett alternativ.
Jämförelse av administrativa avgifter hos andra
tolkförmedlingar
De administrativa omkostnaderna för Tolkförmedlingen i Lunds kommun
ligger inte högre än hos övriga tolkförmedlingar i landet. Vid en höjning
av de administrativa omkostnaderna kommer inte omkostnaderna att
ligga på en hög nivå – utan kommer jämförelsevis att ligga på en
genomsnittlig nivå för förmedling av tolkar i landet.
Arvode till tolkarna
Lunds kommuns arvode till tolkarna har inte justerats sedan 2011.
Jämförelser med andra förmedlingar både privata och kommunala har
gjorts. Förvaltningen planerar att höja arvodena för de olika
tolkkategorierna enligt nedan;
Tolkkategorier

Arvode per
timme tom
161231

Registrerad tolk
Utbildad tolk
Auktoriserad tolk
Specialkompetens rätts- och sjukvårdstolk

190kr
220kr
286kr
300kr

Nytt
arvode
From
170101
230kr
290kr
340kr
380kr
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Tolkförmedlingens ekonomi och taxeförändringens påverkan
på kommunen i stort
Resultatet för Tolkförmedlingen år 2015 blev ett överskott på 88 tkr och
beräknat resultat för 2016 visar ett överskott på ca 300 tkr. Överskottet
ger ett utrymme till att öka bemanningen som planerat med en halv tjänst
men inte till att öka arvodena för tolkarna.
Påverkan av förändringen vad gäller tolkarvoden och de administrativa
avgifterna för Tolkförmedlingen som är en resultatenhet blir plus minus
noll, eftersom Tolkförmedlingens kostnader, tolkarvoden, höjs i
motsvarande mån som intäkterna.
I ett större perspektiv innebär justeringen en höjning av administrativa
avgifter för kommunen internt. Till och med oktober 2016 har olika
förvaltningar (inklusive socialförvaltningen) fakturerats till ett
sammanlagt värde på 5,4 mnkr. Föreslagen justering skulle innebära en
merkostnad för kommunen (helår) om 700 tkr till 1200 tkr, beroende på
nivå/typ av tolk som anlitas; godkänd, auktoriserad eller auktoriserad
med specialkompetens.
Förslag till nya administrativa avgifter
Förslag till nya administrativa
Nuvarande
om-kostnader från och med 1
avgift
januari 2017
Registrerad tolk
351 kr
Utbildad tolk
409 kr
Auktoriserad tolk
531 kr
Specialkompetens rätts- och
557 kr
sjukvårdstolk

Förslag
höjning

Ny
avgift

74 kr
130 kr
100 kr
142 kr

445 kr
539 kr
631 kr
699 kr

Konsekvenser av att inte höja de administrativa avgifterna
enligt förslag
Tolkförmedlingens pris respektive arvode ligger förnärvarande under
andra tolkförmedlingars. Om pris och arvode förblir oförändrat är risken
att det kan komma att bli svårare att hitta tolkar med rätt kompetens.
Kostnaderna för förvaltningarna kan därmed öka på grund av att externa
förmedlare anlitas i en högre omfattning.
Eftersom pris och arvodena fortsatt ligger lågt kommer förvaltningarna
trots ökningen erbjudas ett pris som ligger i nivå eller under andra
jämförda förmedlingar. Om Lunds kommun inte skulle förmedla tolkar
till sina egna förvaltningar skulle kostnaden att anlita tolk i den
utsträckning som sker idag öka då privata tolkförmedlingar har högre
avgifter för förmedling av tolk.
Om inte de administrativa omkostnaderna höjs kommer detta att innebära
att tolkförmedlingens intäkter inte kommer att täcka omkostnaderna för
tolkförmedlingen när arvodena till tolkarna höjs.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa socialnämndens förslag till administrativa avgifter för Lunds
tolkförmedling,
att gälla från och med den 1 mars 2017.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-11-09

§ 156

Förslag till justering av administrativa
avgifter vid förmedling av tolkar

Dnr SO 2016/0177

Sammanfattning
Enligt svensk lagstiftning finns det skyldighet och rättighet att anlita tolk.
Denna samhällsservice tillgodoses i Lunds kommun genom tolkar och
översättare som förmedlas av Lunds kommuns tolkförmedling. Lunds
kommuns tolkförmedling förmedlar tolkningar och översättningar i
främmande språk. Tolkförmedlingen är en resultatenhet, vilket innebär
att den i sin helhet är avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen. De
administrativa avgifterna för förmedling av tolk har legat på en
oförändrad nivå sedan 2011. Avgifterna behöver justeras för att möta
kostnadsökningar för arvoden till tolkar och översättare.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen av den 25 oktober 2016 och begära att
kommunfullmäktige fastställer de administrativa avgifterna för
Lunds tolkförmedling från den 1 januari 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

SO 2016/0176

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2016-11-09 klockan 16.30–18.30

Ledamöter

Peter Fransson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Jenny Sjöö (MP)
Sonja Lindlöf (L)
Gun Jönsson (C)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Yumna Ramadan (FI)
Martin Stensson (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V)

Ersättare

K Arne Blom (S)
Fredrik Persson (S)
Ann-Louise Levau (S)
Petra Douhane (M)
Layla Khairallah (MP)
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L)
Mark Collins (L)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Marie Olsson, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör
Egil Drakfelt, utvecklingssekreterare, med förvaltningens kandidater
Lars Öst, facklig företrädare Vision

Justerare

Sonja Lindlöf (L)

Paragrafer

§ 153-173

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1, den 14 november 2016 kl 16:30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

SO 2016/0176

Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-09

Paragrafer

§ 153-173

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-12-07

153

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2016-10-25

1(3)

Marie Olsson
046-356465

Socialnämnden

Marie.olsson@lund.se

Förslag till justering av administrativa avgifter vid
förmedling av tolkar
Dnr SO 2016/0177

Sammanfattning
Enligt svensk lagstiftning finns det skyldighet och rättighet att anlita tolk.
Denna samhällsservice tillgodoses i Lunds kommun genom tolkar och
översättare som förmedlas av Lunds kommuns tolkförmedling. Lunds
kommuns tolkförmedling förmedlar tolkningar och översättningar i
främmande språk. Tolkförmedlingen är en resultatenhet, vilket innebär
att den i sin helhet är avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen. De
administrativa avgifterna för förmedling av tolk har legat på en
oförändrad nivå sedan 2011. Avgifterna behöver justeras för att möta
kostnadsökningar för arvoden till tolkar och översättare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-26

Barnet bästa
Beslutet påverkar möjligheten att tillgodose barnens behov. Det ges en
större möjlighet att kunna tillgodose en kvalitetssäkrad och rättsäker
verksamhet till medborgare med ett annat modersmål med en säkrare
tillgång till tolkar och översättare.

Ärendet
Lunds kommuns tolkförmedling är en resultatenhet som organisatoriskt
är placerad inom socialförvaltningen. Tolkförmedlingen förmedlar
tolkningar och översättningar på 70-80 olika språk. Tolkarna är
uppdragstagare och anlitas per uppdrag.
Beställning av tolkar sker via en online-tjänst, telefon eller mail. Kunden
ersätter tolkförmedlingen för tolkning eller översättarservice enligt
självkostnadsprincipen. I detta inräknas arvode till tolkar och översättare
per timme, kostnader för sociala avgifter samt ett administrativt påslag
avsett att täcka kostnader för tolkutbildning och administrationen av
tolkservicen. Behovet av tolkar i främmande språk har ökat väsentligt de
sista åren och tillgången till tolkar har påverkats. Lunds kommuns arvode
per timme har legat lågt i jämförelse med vad andra tolkförmedlingar
ersätter tolkarna med. Om Tolkförmedlingen i Lund ska ha möjlighet att
tillgodose kommunens tolkbehov är det en förutsättning att arvodena till
tolkarna justeras. För att detta ska kunna ske krävs en justering av
kundens avgift.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

socialforvaltningen@lund.se
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Tolkförmedlingens arbete med förmedling av tolkar
Förmedling av tolkar sker till samtliga förvaltningar inom Lunds
kommun, andra mindre kommuner samt till andra aktörer i Lund. Under
2015 förmedlades 11 606 uppdrag och från januari till 31 oktober 2016
12 850 uppdrag. Under de sista tre åren har antalet uppdrag mer än
fördubblats.

Tolkförmedlingens bemanning
Tolkförmedlingens bemanning består av en samordnare och tre
tolkförmedlare. Bemanningen behöver öka med ytterligare en halv tjänst
som förmedlare då antalet tolkuppdrag fortsätter att öka. Tolkar beställs
per uppdrag. Det mest vanliga är att tolkarna tar uppdrag från flera olika
förmedlingar. Det råder just nu brist på tolkar i vissa språk vilket gör att
det blir en konkurrenssituation mellan förmedlingarna. Lunds kommuns
tolkförmedling samarbetar med förmedlingar i hela landet för att kunna
tillgodoses tolkbehovet. Telefontolkning kan ibland vara ett alternativ.
Jämförelse av administrativa avgifter hos andra
tolkförmedlingar
De administrativa omkostnaderna för Tolkförmedlingen i Lunds kommun
ligger inte högre än hos övriga tolkförmedlingar i landet. Vid en höjning
av de administrativa omkostnaderna kommer inte omkostnaderna att
ligga på en hög nivå – utan kommer jämförelsevis att ligga på en
genomsnittlig nivå för förmedling av tolkar i landet.
Arvode till tolkarna
Lunds kommuns arvode till tolkarna har inte justerats sedan 2011.
Jämförelser med andra förmedlingar både privata och kommunala har
gjorts. Förvaltningen planerar att höja arvodena för de olika
tolkkategorierna enligt nedan;
Tolkkategorier

Arvode per
timme tom
161231

Registrerad tolk
Utbildad tolk
Auktoriserad tolk
Specialkompetens rätts- och sjukvårdstolk

190kr
220kr
286kr
300kr

Tolkförmedlingens ekonomi
Resultatet för år 2015 blev ett överskott på 88 tkr och beräknat resultat
för 2016 visar ett överskott på ca 300 tkr. Överskottet ger ett utrymme till
att öka bemanningen som planerat med en halv tjänst men inte till att öka
arvodena för tolkarna.

Nytt
arvode
From
170101
230kr
290kr
340kr
380kr
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Förslag till nya administrativa avgifter
Förslag till nya administrativa
Nuvarande
om-kostnader från och med 1
avgift
januari 2017
Registrerad tolk
351 kr
Utbildad tolk
409 kr
Auktoriserad tolk
531 kr
Specialkompetens rätts- och
557 kr
sjukvårdstolk

3(3)

Förslag
höjning

Ny
avgift

74 kr
130 kr
100 kr
142 kr

445 kr
539 kr
631 kr
699 kr

Konsekvenser av att inte höja de administrativa avgifterna
enligt förslag
Tolkförmedlingens pris respektive arvode ligger förnärvarande under
andra tolkförmedlingars. Om pris och arvode förblir oförändrat är risken
att det kan komma att bli svårare att hitta tolkar med rätt kompetens.
Kostnaderna för förvaltningarna kan därmed öka på grund av att externa
förmedlare anlitas i en högre omfattning.
Eftersom pris och arvodena fortsatt ligger lågt kommer förvaltningarna
trots ökningen erbjudas ett pris som ligger i nivå eller under andra
jämförda förmedlingar. Om Lunds kommun inte skulle förmedla tolkar
till sina egna förvaltningar skulle kostnaden att anlita tolk i den
utsträckning som sker idag öka då privata tolkförmedlingar har högre
avgifter för förmedling av tolk.
Om inte de administrativa omkostnaderna höjs kommer detta att innebära
att tolkförmedlingens intäkter inte kommer att täcka omkostnaderna för
tolkförmedlingen när arvodena till tolkarna höjs.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

översända tjänsteskrivelsen av den 25 oktober 2016 och begära att
kommunfullmäktige fastställer de administrativa avgifterna för
Lunds tolkförmedling från den 1 januari 2017

Socialförvaltningen

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Marie Olsson
verksamhetschef
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 23

Bilaga 8

Ny Kommunikationsplattform för
Lunds kommun, (KF)

Dnr KS 2016/0667

Sammanfattning
Lunds kommuns kommunikationsplattform är styrande dokument för
kommunens kommunikation. Med den förnyade
kommunikationsplattformen och visuella identiteten ska det bli lättare för
medarbetare att kommunicera i det digitala kommunikationslandskapet.
Kommunikationsarbetet ska stödja och leva upp till Lunds kommuns
vision, mål och beslut. Förslaget på ny visuell identitet möjliggör en
långsiktigt kostnadseffektiv kommunikation och profilering.
Beslut kring kommande revideringar av kommunikationsplattformen
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.
Regler kring särprofilering ingår också.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-12-08.
Kommunikationsplattform för Lunds kommun (bilaga).
Förslag på ny visuell identitet för Lunds kommun (bilaga).
Missiv 20161208 (bilaga).
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-02,§ 337, Ny
Kommunikationsplattform för Lunds kommun.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson
(V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att samtliga ej sekretesskyddade
allmänna handlingar ska lagras i en offentlig sökbar databas på lund.se,
att stycket ”Normmedveten kommunikation” på sidan 17 i
kommunikationsplattformen utgår, att kommunen inte köper in typsnitt,
utan endast använder gratis typsnitt samt att den totala kostnaden för den
nya kommunikationsplattformen inte får överskrida 150 tkr.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella identiteten
genomförs,
att finansiering sker med 150 tkr genom kommunstyrelsens reserverade
medel för 2017,
att delegera fortsatt ansvar för revidering av kommunikationsplattformen
till kommunstyrelsen,
att tidigare beslut om förra kommunikationsplattformen samt riktlinjerna
till massmedia upphävs,
att annullera tidigare beslut om särprofilering och att uppmana
verksamheter i behov att särprofilering att ansöka om sådan.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 23/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 11 januari
2017, ärende 22, ”Ny kommunikationsplan för Lunds kommun”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
våra egna yrkanden:

Sverigedemokraterna yrkar
att samtliga ej sekretesskyddade allmänna handlingar ska lagras i en
offentlig sökbar databas på lund.se
att stycket "Normmedveten kommunikation" på sidan 17 i
kommunikationsplattformen utgår.
att kommunen inte köper in typsnitt, utan endast använder gratis typsnitt.
att den totala kostnaden för den nya kommunikationsplattformen inte får
överskrida 150 tkr.

För Sverigedemokraterna 2017-01-11

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Lunds kommun
Kommunkontoret/avdelningen för
kommunikation och medborgarkontakt/

Karin Lilja
046-35 59 78
karin.lilja@lund.se

Ny Kommunikationsplattform för Lunds
kommun. Missiv
Med utgångspunkt från återremissen enligt beslut Kommunstyrelsen
2016-11-02 KS §337 Ny Kommunikationsplattform för Lunds
kommun.doc föreslår kommunkontoret att kommunstyrelsen fatta beslut
om att välja en av fyra föreslagna varianter av logotyp.
Vi har tagit fram fyra varianter där vapnet har en öppen port. Se
dokumentet Skiss KS 20161209 Alternativ med öppen dörr.pdf.
Vi förordar version A. Det finns dock flera versioner av Lunds vapen,
och den beskrivning som finns är enbart skriftlig: ”Sköld av silver med
på grön mark stående krenelerad mur med ett krenelerat porttorn, varöver
ett mindre torn på var sida, allt i rött.” Se en längre förklaring kring
stadsvapnet i det nya förslaget till kommunikationsplattform som bifogas
ärendet. Observera att kronan ovanpå vapnet av i dag inte nämns i
beskrivningen, så ska man följa den så bör även kronan bort.
Här är en version av Lunds vapen från 1913 för jämförelse skull.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11 gårdshus B

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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När beslut om version av vapen är taget, kommer vi även att justera
fönsterluckorna i tornen så att de stämmer överens med portens grad av
öppning.

Karin Lilja
Varumärkesstrateg

164

Kommunkontoret
Tjänsteskrivelse
Diarienummer
Kommunikation och medborgarkontakter
2016-12-08
KS 2016/0667

1 (9)

Kommunstyrelsen

Karin Lilja
046-35 59 78
karin.lilja@lund.se

Ny kommunikationsplattform för Lunds
kommun
Sammanfattning
Lunds kommuns kommunikationsplattform är styrande dokument för
kommunens kommunikation. Med den förnyade
kommunikationsplattformen och visuella identiteten ska det bli lättare för
medarbetare att kommunicera i det digitala kommunikationslandskapet.
Kommunikationsarbetet ska stödja och leva upp till Lunds kommuns
vision, mål och beslut. Förslaget på ny visuell identitet möjliggör en
långsiktigt kostnadseffektiv kommunikation och profilering.
Beslut kring kommande revideringar av kommunikationsplattformen
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.
Regler kring särprofilering ingår också.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 20161208 (denna skrivelse)
Kommunikationsplattform för Lunds kommun (bilaga)
Förslag på ny visuell identitet för Lunds kommun (bilaga)
Missiv 20161208 (bilaga)
Kommunstyrelsen 2016-11-02 KS §337 Ny Kommunikationsplattform
för Lunds kommun.

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn.

Ärendet
Lunds kommuns kommunikationsplattform är styrande dokument för
kommunens kommunikation. Med den förnyade
kommunikationsplattformen och visuella identiteten ska det bli lättare för
medarbetare att kommunicera i det digitala kommunikationslandskapet.
Kommunikationsarbetet ska stödja och leva upp till Lunds kommuns
vision, mål och beslut. Förslaget på ny visuell identitet möjliggör en
långsiktigt kostnadseffektiv kommunikation och profilering.
Beslut kring kommande revideringar av kommunikationsplattformen
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.
Regler kring särprofilering ingår också.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11 gårdshus B

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Varumärke, ”brand” etc
Ett professionellt varumärkesarbete syftar till att med utgångspunkt från
en genomtänkt strategi etablera, förstärka eller förändra bilder i
människors medvetande. Det svenska begreppet varumärke omfattar
vanligtvis både branding (”berättelsen”) och trademark (den konkreta
processen med visuell identitet, märket/symbolen, payoff etc).
Den kommunala organisationen Lunds kommun har ett
organisationsvarumärke, medan den geografiska platsen Lund (Dalby,
Genarp etc) har ett platsvarumärke.

Förnyad kommunikationsplattform
Den förnyade kommunikationsplattformen är helt nyskriven, jämfört med
den tidigare som reviderades senast 2009. Den innehåller två delar: en
mer principiell del med policy, principer och kännetecken, och en del
som är förtydliganden kring målgrupper, varumärket Lunds kommun,
kanaler, marknadsföring, normmedveten kommunikation,
kriskommunikation och platsvarumärket. Även ansvar och lagar berörs.

Argument för ny kommunikationsplattform
Kommunikationsarbetet i en kommun finns inte till för sin egen skull,
utan ska stödja och leva upp till vision, mål och beslut. Sedan den förra
kommunikationsplattformen togs 2009 har Lunds kommun utvecklats
och förnyats, inte minst genom det kommunövergripande projektet Ett
Lund. Kommunen står inför stora utmaningar och måste rustas – inte
minst kommunikativt. Kommunikation blir ett allt viktigare redskap – en
förutsättning – för ledning och styrning, inte minst vid kris eller
neddragningar.
Den gamla kommunikationsplattformen är generellt hållen och skulle
kunna gälla många andra verksamheter eller kommuner. Den har mer en
förklarande karaktär än en vägledande. Den saknar specifika
beskrivningar av viktiga processer, som särprofilering, vilket skapat
onödiga kommunikationsutmaningar.
Den gamla plattformen stödjer inte hela den kommunala verksamhetens
kommunikationsbehov. Exempelvis finns det inget stöd för
kommunikation kring evenemang eller för gymnasiernas behov av
profilering. Det är därför svårt för medarbetaren att göra rätt. Den nya
plattformen stödjer och tar hänsyn till alla förvaltningars behov och gör
det enklare att arbeta som Ett Lund.
Konkurrensen om arbetskraften har ökat, och tydlig och intresseväckande
kommunikation är ett sätt för organisationer att attrahera kompetenta
medarbetare. Den gamla plattformen tar bara upp denna problematik på
ett övergripande sätt – den nya ger stöd och ramar för hur en sådan
kommunikation kan vara.

Förändringar
Kommunikationslandskapet av i dag är mycket snabbrörligt, och den nya
plattformen tar höjd för en mer modern syn på kommunikation. Det gör
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den genom vägledande policy, principer och kännetecken, snarare än
detaljreglering. Plattformen ska stödja mål och fokusområden, och ge
ökad effektivitet genom ledningskommunikation och tydligare ansvar.
Den är skriven så att den öppnar upp för flexibilitet och förnyelse,
samtidigt som Lunds kommuns profil blir tydligare.
Till skillnad från tidigare plattform ingår ingen profilhandbok eller andra
praktiska råd för hur kommunikationen ska utföras. Det behovet är
föränderligt och stort, och det kommer därför att istället finnas på
intranätet Inloggad.
Kommunikation i dag är också till stor del digitaliserad, och det
avspeglas i den nya plattformen. Bland annat tar den upp e-post och
digital signage (digitala skyltar).
De gamla massmedieriktlinjerna har integrerats med den nya
kommunikationsplattformen, för att modernisera och samla allt på ett
ställe.
Den nya plattformen tar upp ämnesområden som inte var med i den
gamla, som målgrupper, marknadsföring, det internationella Lund och
normmedveten kommunikation. Den tydliggör också skillnaden mellan
organisationen Lunds kommuns organisationsvarumärke (där
arbetsvarumärket är en delmängd) och platsen Lunds platsvarumärke.
Även Lunds vapen får en utförligare beskrivning.
Språk behandlas utifrån Språklagen, till skillnad från tidigare editions
mer traditionella skrivregler. Reviderade skrivriktlinjer tillkommer men
kommer att finnas tillgängliga som en del av kommunikationshandboken
på Inloggad, och de ingår alltså inte som en del av plattformen.

Förankring
Plattformen är förankrad genom projektet Ett Lund. Den har också gått
på remiss till kommunikatörsnätverket och förvaltningsledningarna.
Intressenter har intervjuats. Presentationer har hållits bland annat för
KSAU och kommunens ledningsgrupp.

Särprofilering
Den nya kommunikationsplattformen har en tydligare skrivning om
processen kring särprofilering.
För att tidigare oklarheter ska elimineras, föreslås tidigare tagna beslut
om särprofilering annulleras av kommunfullmäktige. Verksamheter som
är i behov av särprofilering kan åter igen ansöka om det i enlighet med
den nya kommunikationsplattformens riktlinjer. Enheten för strategisk
kommunikation tar fram anvisningar för nyansökan. Beslut för respektive
ansökan fattas av kommunstyrelsen. Ansökan om särprofilering ska vara
inskickad senast december 2018.

Förnyad visuell identitet
Lunds kommuns nuvarande ”grafiska profil” antogs 2005 och har
efterhand uppdaterats och kompletterats för att bli bättre anpassad till
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verksamhetens behov. Exempelvis tillkom komplementfärger 2011 och
det grafiska elementet – en siluettbild av staden Lund – har justerats.

Grafisk profil vs visuell identitet
En grafisk profil består av elementen namn, logotyp, typsnitt, färger och
bildmanér, som tillsammans bildar ett ramverk för en enhetlig visuell
identitet. Det handlar alltså om hur en organisation ser ut och rör
betydligt mer än logotyp. Exempelvis kan de profilerande färgerna
avspeglas även i organisationens lokaler. Ett exempel på det är nya MAX
IV, där inredningen från entré till strålrören och experimentstationer har
färger från den grafiska profilens färgpalett.
Den grafiska profilen är avgörande för en organisations visuella identitet
på samma sätt som kläder, frisyr och skor är avgörande för hur en person
ser ut och uppfattas.

Argument för att förnya den visuella identiteten
En visuell identitet är till för att man ska känna igen en organisation
omedelbart.
För en kommuns del handlar det om att snabbt och intuitivt kunna berätta
för medborgare, företag, besökare och andra om den kommunala
leveransen. Genom en okulär besiktning ska man direkt kunna se skillnad
på exempelvis en förskola som bedrivs i Lunds kommuns regi och en
friskola. Därför är det grundläggande att en visuell identitet är
särskiljande.
Behovet av särskiljande typsnitt
De typsnitt som används i dag är Arial och Times New Roman.
Arial är ett typiskt datortypsnitt som togs fram 1982 som ett billigare
alternativ till Helvetica. Alla Microsoft Office-paket sedan 1999 har
automatiskt Arial i sig.
Times New Roman är troligen världens mest använda typsnitt och
skapades på 1930-talet för att det är yteffektivt (man får in mycket text på
liten yta) och därför är bra att använda i tidningar.
Det finns överhuvudtaget ingenting i de typsnitt som finns i Lunds
kommuns nuvarande grafiska profil som är särskiljande, och därför kan
man knappt ens säga att typsnitten är en del av profilen, eftersom de är så
icke-profilerande.
Lund har en stolt tryckeritradition och flera typsnitt är framtagna här.
Tyvärr är inga av de typsnitten så praktiska för digital läsning.
Världsberömda typsnittet Berling är exempelvis alldeles utmärkt för
boktypografi, och Lunda är ett trevligt vintage-affischtypsnitt. Därför har
vi bedömt att ingetdera har varit relevant nu, men det kan vara på sin
plats att hylla traditionen i samband med lanseringen av den nya profilen.
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Behovet av nya riktlinjer kring placering av logotyp etc.
I dagens grafiska profil finns det mycket detaljerade beskrivningar av hur
och var logotypen och andra grafiska element ska placeras. Kommunens
komplexa och varierande verksamhet kräver större flexibilitet. Ju mer
särskiljande en grafisk profil kan vara, desto friare kan placeringar och
användande vara, vilket öppnar upp för större kreativitet och ökad
igenkänning.
Bildmanér
Ett bildmanér används för profilerande material, exempelvis broschyrer
eller annonser. Bild är ett starkt kommunikationsmedel. Genom att ha ett
övergripande manér förstärks Lunds kommuns profil, även genom bild.
Det finns såklart en massa bilder som tas för Lunds kommuns räkning
som inte har eller behöver ett särskilt manér, som bilder från
skolutflykter och nyhetsfoto.
I dagens kommunikationsplattform finns det inget angivet bildmanér,
utan bildriktlinjer av karaktären ”det skall inte råda någon tvekan om vad
bilden föreställer”.
Logotyp
För många är en logotyp samma som visuell identitet, men det är bara en
liten del av allt, även om den är nog så viktig. En logotyp består ofta av
namnet och en grafisk symbol.
Dagens logotyp ser ut så här:

Det är stadsvapnet med en krona samt ordet LUND. Namnet på
organisationen Lunds kommun saknas alltså.
Det grafiska elementet är mycket detaljerat. Det har varit svårarbetat och
inte så tydligt i litet format och på digitala medier. Det är inte heller
särskilt särskiljande utan kan på håll se ut som många andra kommunala
grafiska element.
Färger
Färg är en stark profilbärare – i en profil brukar man välja en huvudfärg
(primärfärg) och så några kompletterande färger (sekundärfärger). I
dagens grafiska profil har Lunds kommun sex huvudfärger (en grön, en
röd, en grå, en gul, silver och guld) samt ett antal alternativfärger, totalt
25 färger i paletten.
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Lundagrönt
Det finns en färg som heter Lundagrönt och den förekommer exempelvis
på papperskorgar och liknande i gaturummet. Den ser ut så här:

Lundagrönt passar mycket fint i Lunds stadsrum, men är inte avpassat för
att användas i grafiskt profilmaterial. Notera att det alltså inte är den
gröna färg som finns i den gamla grafiska profilen för Lunds kommun,
som är mer klargrön.

Förslag på ny visuell identitet
Den nya visuella identiteten handlar om förnyelse av:
1. typsnitt
2. riktlinjer kring hur man använder identiteten
3. bildmanér
4. logotyp
5. färger.
Typsnitt
Vi föreslår att typsnitten Brandon Grotesque och Absara används i extern
kommunikation.
Arial och Times New Roman använder vi som ”brukstypsnitt”,
exempelvis för skrivelser, för att på så sätt minska på kostnaderna för att
köpa in typsnitt.
Riktlinjer
Vi föreslår att den nya grafiska profilen har en mer flexibel attityd till
logoplacering etc. Istället stöttar vi genom att skapa fler färdiga mallar
och dokument, så att även medarbetare med begränsad vana vid grafisk
produktion kan få fram snygga affischer, rapporter eller vad som nu kan
behövas.
Bildmanér
Bildmanéret föreslås användas i profilerande bilder och som underlag för
inköpta fotografer.
Stil och ton: Stilmässigt ska bilderna vara i linje med den skandinaviska
arkitektur- och designtraditionen. De ska ha ett lätt, ljust och klart
uttryck.
Färgerna är klara men en aning omättade, så att de får ett varmt, nordiskt
ljus. De får gärna ha kort skärpedjup, för att på så sätt fokusera på de mer
primära elementen i motiven.
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Motiv: Motiven ska understryka Lund som ett unikt ställe i Skandinavien
med djupa historiska rötter - men samtidigt att det är en inspirerande,
levande, ung, kreativ och dynamisk miljö som präglar staden. Tusen års
historia kombinerat med modern ungdomskultur och en progressiv anda
och kulturliv illustreras genom den dynamik som uppstår mellan
gammalt–ungt, historiskt–nytt, naturligt–konstnärligt, tradition–
innovation, klassiskt–modernt och så vidare.
Logotyp
Den förnyade logon är identisk med tidigare logotyp, förutom att korrekt
organisationsnamn och det nya typsnittet används. Färgskalan är något
justerad.
Det grafiska elementet är bibehållen vapensköld med krona. Det
signalerar en tyngdpunkt på Lunds kommun som en traditionell och
konventionell byråkratisk organisation. Den fungerar som en illustration
och smälter in bland andra kommunala logotyper.
Tekniskt sett är detta förslag lika problematiskt som nuvarande logotyp,
genom att den är svårt att dra ner i storlek med bibehållen förståelse. Det
gör den knepig att använda i sociala och andra digitala medier.
Färger
Den justerade färgpaletten är mer harmonisk än den tidigare, men i övrigt
är inga förändringar gjorda. Färgerna symboliserar färgerna i vapnet:
grönt gräs, en röd mur, guldkronan, den silvergrå bakgrunden och de
svarta linjerna.

Kostnadsberäkning och tidsplan
Kommunikationsplattform
Den nya kommunikationsplattformen är framtagen helt och hållet av
enheten för strategisk kommunikation inom ordinarie verksamhets ramar.

Visuell identitet
Kostnaden om 95 000 DKK är redan tagen.

Digitala mallar
För att den visuella identiteten snabbt ska få genomslag och kunna vara
lätt att använda för samtliga medarbetare inom Lunds kommun, föreslår
vi att vi kan köpa in konsulthjälp för att ta fram digitala mallar till en
kostnad om 70 000 kronor. Mallarna kan exempelvis vara: brevmallar,
tjänsteskrivelser, enklare affischer, rapportmallar, broschyrmallar,
annonsmallar.
Tidigare workshops med förvaltningskommunikatörerna indikerar på
vilka mallar som är prioriterade. Kostnaden för det utökade antalet mallar
kan försvaras med att de ger en ökad effektivisering och synlighet och på
sikt minskar kostnaden för exempelvis reklambyråkostnader och
personal.
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Design av vissa mallar, t ex brevpapper och platsannons, ingår i
uppdraget till den upphandlade formgivaren. Det pengarna behövs till är
till stor del digitalisering av mallarna så att de blir funktionella i hela
organisationen.

Justering av Lund.se, Inloggad mm
En viss justering av designen på Lund.se, intranätet Inloggad och ev även
andra digitala plattformar (som e-tjänster) behöver göras så att färger och
liknande följer den nya profilen. Även en översyn av det visuella
uttrycket på Lund.se skulle behövas. Vi uppskattar den kostnaden till
80 000 kr.

Övriga omkostnader
Inköp av typsnitt till kommunikatörer: ca 10 000 kr. Tas ur ordinarie
ramar.
Implementeringen av den visuella identiteten sker allt eftersom nytt
material produceras och medför därför ingen extra kostnad. Skulle
identiteten förändras över en natt, som den kan i ett företag, blir det
uppskattningsvis en kostnad på åtminstone 1-2 miljoner.

Tidsplan
På grund av att vi flyttar vår digitala kommunikation till nya plattformar
under hösten 2016 kan implementering på bred front i hela
organisationen ske först våren 2017. Implementeringen sker genom
besök hos ledningsgrupper och kommunikatörer, utbildning, filmer,
mallar och annat stödmaterial.
Däremot kan vi successivt implementera delar av plattformen på
kommungemensam nivå (exempelvis Lund.se) så snart beslut om
plattform och identitet är taget.

Beslut om kommande revideringar av plattformen
Den tidigare kommunikationsplattformen beslutades av
kommunfullmäktige 2009. På grund av dokumentets detaljrikedom har
det varit svårt att följa plattformen i takt med att
kommunikationslandskapet förändras. En kommunikationsplattform
behöver ses över och revideras årligen för att vara i takt med samtiden.
Den nya kommunikationsplattformen är inte lika detaljerad som den
gamla och kan därför hålla bättre över tid. Vi föreslår också att
kommunfullmäktige delegerar ansvar till kommunstyrelsen att besluta
om behövliga årliga revideringar av plattformen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige
att
att
att
att

att

den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella
identiteten genomförs,
finansiering sker med 150 tkr genom kommunstyrelsens
reserverade medel för 2017,
föreslå kommunfullmäktige att delegera fortsatt ansvar för
revidering av kommunikationsplattformen till kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att besluta att tidigare beslut om förra
kommunikationsplattformen samt riktlinjerna till massmedia
upphävs
föreslå kommunfullmäktige att annullera tidigare beslut om
särprofilering och att uppmana verksamheter i behov att
särprofilering att ansöka om sådan

Anette Henriksson
Kommundirektör

Eva Johannesson
Kommunikationschef

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.
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KOMMUNIKATIONSPOLICY
 Kommunikation är en förutsättning för verksamheten och en nödvändig del av arbetet för
alla medarbetare i Lunds kommun.

 Kommunikation är en förutsättning för den demokratiska processen, vårt interna arbete och
för kommunens uppdrag i stort.

 Kommunikation är en förutsättning för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.
 Vi skapar och vårdar goda externa och interna relationer genom dialog och planerad
kommunikation.

 Kommunikationen ska stödja och leva upp till Lunds kommuns vision, mål och beslut.

Kommunikation ska ses som en självklar del i planer och beslut som rör vår verksamhet. Ett mål
eller ett beslut som inte kommuniceras kan inte förverkligas.

 En väl fungerande intern kommunikation inom och över enhets- och förvaltningsgränser

bidrar till samhörighet, engagemang och förståelse för varandras verksamhet samt till att skapa
Ett Lund.

 En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för en framgångsrik extern
kommunikation.
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PRINCIPER
Kommunikation är en demokratisk rättighet
Medborgarna har en självklar rätt att få information och vägledning om Lunds kommuns planer
och beslut, hur de själva kan påverka och kan komma att påverkas av dessa. Alla medarbetare i
Lunds kommun har en viktig uppgift i att besvara deras frågor och ge en allsidig information om
vår verksamhet.
Lika viktigt är det att vi låter medborgarna vara delaktiga i Lunds kommuns utveckling. Det
innebär att vi är öppna för deras idéer, kritik och frågor samt använder synpunkterna på ett
konstruktivt sätt.

Det ska alltid klart framgå att det är Lunds kommun som är avsändare i kommunikationen och
vart medborgarna kan vända sig för att få veta mer, diskutera eller klaga på något.

Kommunikation utgår från mottagarens behov

Alla är inte berörda av all information och i dagens informationsöverflöd är det extra viktigt att
inte överbelasta omgivningen med onödig information. Fördjupad information ska finnas lätt
tillgänglig för den som vill veta mer.
Lunds kommuns kommunikation ska därför anpassas till olika målgruppers behov, kunskaper
och förutsättningar såväl internt som externt. Innehållet ska vara relevant och
kommunikationen ska ske på ett sätt och i en form som mottagaren kan förstå och handla
utifrån. Innehållet ska presenteras i en kanal eller plattform där mottagaren rör sig och har
möjlighet att nås av informationen. Det innebär att vi ska ta hänsyn till människors olika
situationer och behov när vi väljer att kommunicera med dem.

Kommunikation är en del av verksamhetens processer

Vår förmåga att erbjuda service och tjänster av god kvalitet är den viktigaste faktorn för att
skapa ett högt förtroende för Lunds kommun. Människor förväntar sig att snabbt, enkelt och
säkert kunna sköta sina ärenden och få tillgång till information.

Vi bygger förtroende genom vår kommunikation. Den är en grundläggande del av kommunens
service till medborgare och andra målgrupper. Därför ska kommunikationsarbete också vara
integrerat i kommunens kärnverksamhet och i verksamhetens processer.

Kommunikation är ett ledningsverktyg

Kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunens övergripande mål uppfylls
och att beslut genomförs. Chefernas kommunikativa förmåga är en förutsättning för en effektiv
verksamhet och chefen är medarbetarnas viktigaste kommunikationskanal. Kommunens
ledningsgrupper har också ett särskilt ansvar för styrningen av sin verksamhets
kommunikationsarbete.

Vår interna kommunikation har hög prioritet

En väl fungerande intern kommunikation stödjer det dagliga arbetet, är meningsskapande,
bidrar till ett utvecklande arbetsklimat och skapar delaktighet. Motiverade medarbetare har
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större möjlighet att göra ett bättre arbete och att bidra till verksamhetens utveckling. De blir
också goda ambassadörer för sin arbetsgivare och för kommunen som helhet.

Dialog är grunden för en bra kommunikation

Dialog är nödvändigt om vi ska skapa förståelse, acceptans och motivation eller för att göra
människor delaktiga i ett beslut. Vid vissa tillfällen finns inte tid till dialog och allt behöver heller
inte diskuteras. Därför ska vi spara dialoger och möten till sådant som är komplicerat eller
kontroversiellt, och till tillfällen då vi behöver skapa engagemang eller samsyn mellan
människor. Dialogen fungerar som bäst när det finns möjlighet att påverka, och återkopplingen
är viktig. När det som ska kommuniceras är enkelt, entydigt och inte ger utrymme för olika
tolkningsmöjligheter är envägskommunikation både snabbare och effektivare.

Kommunikationsplanering är en del av verksamhetens planering

I en demokratiskt styrd organisation är kommunikation en viktig del i varje verksamhet, beslut
eller projekt. Vi utgår alltid ifrån dem vi är till för när vi planerar vår kommunikation. Det
betyder att planering av kommunikationen ska ingå i varje förvaltnings verksamhetsplanering
för året. Dessutom ska en kommunikationsplan upprättas för alla projekt i enlighet med
kommunens projektmodell. Kommunikationsplanerna ska följas upp.

Projektkommunikation ska resurssättas

I varje större projekt - kommungemensamt eller förvaltningsspecifikt - som behöver
projektkommunikation ska kommunikationsarbetet resurssättas på samma sätt som övriga
projektresurser.
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KÄNNETECKEN FÖR KOMMUNIKATIONEN
Öppen och tillgänglig
Alla medborgare har rätt till insyn i Lunds kommuns verksamhet, med undantag för information
som är sekretessbelagd. Därför ska det vara lätt att komma i kontakt med oss som arbetar i
Lunds kommun och vi ska vara öppna för information, kritik och synpunkter från medborgare
och andra målgrupper.

Tydlig och anpassad

Vi ska uttrycka oss enkelt och begripligt. Innehåll och form ska anpassas till mottagarnas behov.
Det ska alltid klart framgå att det är Lunds kommun som är avsändare.

Samordnad

Intern och extern kommunikation ska samverka och stödja varandra. Det gäller såväl budskap
och kanaler som kommunikationsaktiviteter. Kommunikationen ska också samordnas inom
kommunen.

Genomtänkt och planerad

För varje kommunikationsinsats ska det tydligt framgå vad vi har för syfte med
kommunikationen. Kommunikationsinsatser ska också, så långt det är möjligt, följas upp och
utvärderas.

Inkluderande

Kommunikation i Lunds kommun ska:
•
•
•
•

nå fram utan att återskapa stereotyper
synliggöra normen och ifrågasätta den
inkludera många olika typer av grupper
kännetecknas av en medvetenhet om hur ord och begrepp kan tydas och tolkas beroende
på vilken grupp man tillhör.
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MÅLGRUPPER
Lunds kommun har ett ansvar att kommunicera med många olika målgrupper. Vi ska känna till
vilka våra målgrupper är, och vara införstådda med deras behov och förutsättningar.

Den främsta målgruppen är medborgarna, framför allt våra ”huvudpersoner”, exempelvis elever
och brukare.
Andra viktiga målgrupper är medarbetare, presumtiva medarbetare, näringsliv, besökare,
samarbetspartners, myndigheter och andra kommuner, fackliga organisationer och politiker.
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VARUMÄRKE
"Varumärket” Lunds kommun blir till i kontakt mellan människor och är en direkt effekt av den
ledningsfilosofi och värdegrund som genomsyrar organisationen. Detta är alla medskapande
medarbetare en del av genom att göra ett bra arbete och bemöta våra medborgare bra.
"Varumärket” bygger också på känslor och relationer. Känner våra målgrupper sig väl bemötta
och får bra service, tycker de också att det är ett bra varumärke. Då väljer de att bo, arbeta,
utbilda sig och gå på kulturaktiviteter här och så vidare.
Lund kommuns varumärke följer Lunds kommuns vision.

Varumärkesarkitektur

En organisations sätt att strukturera och systematisera arbetet med dess kännetecken kallas för
varumärkesarkitektur.
Ett kommunalt varumärkesarbete handlar om att
•
•
•
•
•

öka tydligheten och igenkänningen
att visa kommuninvånare och skattebetalare vad man får för sina skattepengar
att stärka legitimiteten för verksamheten
att stärka vi-känslan bland kommunens anställda
att stärka kommunen som arbetsgivare för att attrahera nya och behålla befintliga
medarbetare.

Ju fler särprofiler och logotyper som finns desto otydligare blir avsändaren.

Grundregel

Verksamheter som drivs och/eller ägs helt av Lunds kommun ska följa Lunds kommuns
kommunikationsplattform inklusive dess grafiska profil.

I enlighet med grundregeln har Lunds kommun i en modersmärkesstrategi, det vill säga att
samtliga enheter marknadsförs under ett gemensamt paraply.
Logo

Namn

Modermärke

Lunds kommun

Lunds kommun är alltid avsändare, även om flera förvaltningar eller verksamheter medverkar.

Särprofilering

För att verksamheter ska ha rätt till särprofilering, krävs ett beslut. Beslut om särprofilering av
enskild verksamhet fattas i kommunstyrelsen, efter beredning av kommunkontoret.
Kommunstyrelsen kan ompröva tidigare fattade beslut vid behov.
Inom Lunds kommuns förvaltningar finns några verksamheter av publik karaktär som av olika
skäl kan behöva framträda under egen profil. De är kända under eget namn och har ofta sedan
länge en fristående identitet med egen logotyp. Dessa verksamheter verkar i en kommersiell
miljö.
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Särprofilering kräver att verksamheten har förmåga att profilera sig, det vill säga har resurser
för att genomföra profileringen professionellt. Det kräver alltså att de som får denna möjlighet
verkligen har förmågan, kunskapen och resurserna att genomföra en profilering som stödjer
kommunen som helhet på ett professionellt sätt.

Grundprincipen för en verksamhets egen profil, så kallad särprofilering, är att den används vid
information och marknadsföring av programutbud till allmänheten/ slutkonsumenten. Även vid
skyltning utomhus används verksamhetens egen profil.
En textrad som ger kompletterande information ska finnas med vid särprofilering där tillfälle
medges och utrymme finns. Till exempel: Verksamhet X är en del av Lunds kommun.
Särprofilering innebär att kommunens typsnitt, färger och liknande inte får användas.

När verksamheten särskilt vill markera tillhörigheten till Lunds kommun, ska det göras enligt
frizonsregeln, det vill säga de båda logotyperna ska vara tydligt åtskilda. Skulle den
särprofilerade verksamheten vid något tillfälle agera som en del av organisationen Lunds
kommun, används kommunens profil.

Samarbete med externa organisationer

Samprofilering eller gemensam marknadsföring innebär att två eller flera varumärken lierar sig
och gemensamt marknadsför sig. Varumärkena ska ha en naturlig koppling till varandra för att
skapa positiva samverkanseffekter.

Lunds kommuns logotyp får användas och/eller kombineras med andra logotyper endast vid
samarbeten med avtalade partners utanför kommunen. Det kan gälla samarbete med andra
universitet, myndigheter, organisationer eller företag.

Exempel på kategorier av samarbete:
•
•
•

Lunds kommun som huvudman
Lunds kommun som en av två eller fler jämbördiga parter
Lunds kommun som minoritetspart

Projektnamn

Kommunala projektnamn kommuniceras inte slentrianmässigt externt. Lunds kommun är
generell avsändare.
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Tonalitet
I Lunds kommun har vi följande ledord när vi kommunicerar:
•
•
•

Tillsammans
Kreativitet
Stolthet

Det är samma nyckelord som i kompetensförsörjningsstrategin, vilket borgar för en samordnad
tonalitet när Lunds kommun kommunicerar.

Stadsvapen

Staden Lund har ett stadsvapen och det kvarstår som symbol för staden Lund. Vapnet används
som symbol för staden Lund, inte organisationen Lunds kommun. Det ska inte blandas ihop med
Lunds kommuns logotyp som är en symbol för organisationen Lunds kommun. Vapnet är
lämplig exempelvis på flaggor, emblem och vid besök av högre dignitet, som statsbesök.
Den heraldiska beskrivningen är: ”Sköld av silver med på grön mark stående krenelerad mur
med ett krenelerat porttorn, varöver ett mindre torn på var sida, allt i rött.” (Heraldik betyder
'läran om sköldemärken'.)
Det finns ingen visuell definition av vapnet, men man kan tänka sig att det ser ut så här:

Vapnet har rötter från 1300-talets mitt. Motivet är en symbolisk bild för stadsvärdighet. På
1300-talet var Lund omgärdat av en jordvall med en palissad (pålar). Troligen fanns det vid
slutet av 1300-talet porttorn i tegel vid de fyra huvudinfarterna. Porttornen var av en enklare
karaktär än det som syns på sigillbilden.

Ett avtryck av vapnet är känt från pergamentsbrev 1354, förvarat i stadsarkivet i Lübeck.
Stampen av brons har påträffats på Grönsö i Mälaren och finns sedan 1947 på Kulturen i Lund.

Stadsvapnet antogs av stadsfullmäktige 1912 och fastställdes av Kungen 1913. 1974 antogs det
av kommunfullmäktige som stadsvapen också för den då nybildade kommunen.
Om någon förening, företag eller liknande önskar använda stadsvapnet ska frågan ställas till
kommunstyrelsens arbetsutskott som kan ge tillstånd.

Visuell identitet
Se bilaga 1.
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Språk
Lunds kommuns medarbetare ska följa Språklagen (2009:600) i sitt arbete.

Särskilt viktig är paragraf 11: Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och
begripligt.

Språklagen visar på det särskilda ansvar vi som medarbetare i kommunen har att skriva vårdat,
enkelt och begripligt. Vi ska använda svenska i alla de situationer det är möjligt, framför allt
inom kommunens kärnområden som handlingar, beslut och liknande.
Vidare ska man ta hänsyn till språklagen och de svenska minoritetsspråken finska, samiska,
jiddisch, romani chib och teckenspråk.

Skrivregler

Svenska skrivregler av senaste upplagan ska följas.

Stavning

Stavning i Svenska akademiens ordlista ska följas.

Internationella Lund

I första hand använder vi lättläst, enkel och begriplig svenska. I andra hand engelska. I tredje
hand övriga språk, beroende på situation.
Information som bör finnas tillgängligt på flera språk är:
•
•
•
•
•
•

grundläggande samhällsinformation för nyinflyttade Lundabor som är födda utomlands,
information om service för så kallade välfärdstjänster, exempelvis barnomsorg,
äldrevård, skola med mera,
information om viktig självservice, exempelvis beställningar, databassökningar,
blanketter med mera,
generell information om Lunds kommun och vår verksamhet,
hur den enskilde kan kontakta kommunen i olika ärenden samt
information om språkliga rättigheter och skyldigheter.
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Bild
Enbart bilder, som Lunds kommun har rätt att använda, ska användas.

Leveransvillkor

Senaste versionen av Bildleverantörernas förenings Leveransvillkor för foto och Leveransvillkor
för film/video ska följas och av Svenska Tecknares leveransvillkor ska följas, i den mån inte
annat nämns i avtal.

Rättigheter

Vid inköp av fotograftjänster ska endast fotografer med ramavtal användas. Rättigheter avtalas
om vid upphandling. Creative Commons CC BY-licens ska i största möjliga mån användas.
https://creativecommons.org/licenses/

I mesta möjliga mån ska bilder friköpas för användning av hela Lunds kommun när vi köper in
dem. Undantag är särskilda kampanjer.

För den som själv tagit bilder i tjänsten, har Lunds kommun rätt att använda bilderna utan
ytterligare ersättning, även efter att anställningen upphört. Lunds kommun har rätt att förvara
bilder i kommunens officiella bildbank. För bilder tagna under medarbetarens fritid har inte
Lunds kommun rätt till.

Huvudregeln är att upphovsrätten uppstår hos en fysisk person (en anställd) för att därefter
övergår till arbetsgivaren om rättigheten (bild, film mm) skapats i tjänsten. Har upphovsrätten
övergått till arbetsgivaren har arbetsgivaren en rätt att använda verket inom sin normala
verksamhet. Det är viktigt att notera att det endast är den ekonomiska rätten som
övergår/upplåts till arbetsgivaren. Den ideella rätten med rätten att bli namngiven och rätten att
motsätta sig kränkande ändringar av verket kvarstannar hos upphovsmannen. Rätten att bli
namngiven är dock enligt ”god sed”. Vad som blivit god sed inom en verksamhet är inte helt
tydligt och i slutändan är det domstolen som kan svara på detta. Det är dock inte vanligt att en
kommunikatör får sätta ut sitt namn vid de fotografier som myndigheten publicerar.
HUS

För de flesta hus finns ingen upphovsrätt – vilket innebär att du kan publicera en bild av det. För
ett arkitektritat designhus kan dock arkitekten fortfarande ha upphovsrätt vilket innebär att det
behövs tillstånd från arkitekten (upphovsmannen) för att lägga upp en bild på en hemsida.

Bildmanér

Lunds kommuns bildmanér ska följas i officiella publikationer.

Bilder är viktiga för att skapa igenkänning och en tydlig identitet. Genom bilderna ska man
intuitivt känna Lunds kommuns ”själ”.

Lunds kommun ska i profilerande material eftersträva ett gemensamt bildmanér, det vill säga en
gemensam känsla och stil som signalerar Lunds kommun i form av bilder. På så sätt stärks
Lunds kommuns varumärke.
STIL OCH TON

Stilmässigt ska bilderna vara i linje med den skandinaviska arkitektur- och designtraditionen. De
ska ha ett lätt, ljust och klart uttryck.
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Färgerna är klara men en aning omättade, så att de får ett varmt, nordiskt ljus. De får gärna ha
kort skärpedjup, för att på så sätt fokusera på de mer primära elementen i motiven.
MOTIV

Motiven ska understryka Lund med omnejd som geografisk plats: ett unikt ställe i Skandinavien
med djupa historiska rötter - men samtidigt att det är en inspirerande, levande, ung, kreativ och
dynamisk miljö som präglar staden och den omgivande landsbygden. Tusen års historia
kombinerat med modern ungdomskultur och en progressiv anda och kulturliv illustreras genom
den dynamik som uppstår i spänningsfältet mellan tradition och innovation.
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KANALER
Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt ansvarar för innehåll och utveckling av
kommunövergripande kommunikationskanaler. Exempel på sådana kanaler är Lund.se, intranätet
Inloggad, medborgarkontoren, Lunds kommun på Facebook, Lunds kommun på Twitter
@lundskommun och Lunds kommun på Instagram @lundskommun. Fler kanaler kan tillkomma
eller dras ifrån, beroende på utveckling.

Webbplatser

Lund.se är Lunds kommuns officiella webbplats för kommunikation med medborgare,
företagare, studenter och media. Vi kommunicerar med vår engelsktalande befolkning på
Lund.se/en.
Visitlund.se är Lunds kommuns officiella webbplats för kommunikation med besökare.

E-post

E-post från Lunds kommun ska följa Lunds kommuns servicepolicy (i vardande).

E-post-signaturen får lov att innehålla emblem och logos från certifieringar och liknande.

Digital signage, digitala informationsskärmar

Presentationer på digitala informationsskärmar ska följa Lunds kommuns
kommunikationsplattform och Lunds kommuns grafiska profil oavsett vilket tekniskt system
som används för skärmarna.

Medier

Riktlinjerna är till för att skapa en samsyn kring hur vi i Lunds kommun förhåller oss till
medierna.

Medier är en viktig kanal för att berätta om nyheter, erbjudanden, beslut och beskrivningar från
Lunds kommun. De är också forum för att få in synpunkter och för att föra debatt.
Medier spelar en avgörande roll i ett demokratiskt samhälle. De har bland annat en uppgift att
vara granskare av myndigheter, annan offentlig verksamhet och företag, men också av enskilda
makthavare. Journalister ska bevaka medborgarnas intressen och rapportera de planer, beslut
och händelser som på något sätt påverkar medborgarna, både som enskilda personer och som
grupp.

Mediers granskning av och information om kommunens verksamhet bidrar till att medborgarna
får insyn i kommunens myndighetsutövning och övrig verksamhet samt i politiska beslut och
framtida planer.
Den bild medierna skapar av Lund som stad och dess olika aktörer, påverkar varumärket Lund.
Med medier menas såväl traditionella massmedier (dags- och kvällspress, fackpress,
etermedier) som digitala medier (webbtidningar, sociala medier etc).

Lunds kommun och medierna

Lunds kommun ska bygga en god, långsiktig relation till medierna.
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Lunds kommun ska vara proaktiv och ta tillvara på alla tillfällen att kommunicera om
verksamheten, även genom medier. Lunds kommun ska vara en aktiv del i det offentliga samtal
som förs i medier.
Vi ska vara transparenta och öppna. Massmedier har rätt till full insyn i kommunens
verksamhet.

Lunds kommuns mediearbete ska vara samordnat och planerat för bästa resultat och mesta
möjliga nytta.

Vi ska vara tillgängliga. Nyhetsmedier arbetar snabbt. Förfrågningar från medierna ska besvaras
skyndsamt. Det ska vara lätt att komma i kontakt med alla som arbetar i Lunds kommun.
Företrädare för medier ska bemötas korrekt och sakligt.
Alla som har kontakt med medier för Lunds kommuns räkning ska uttrycka sig enkelt och
begripligt samt alltid tala sanning.

Medarbetaren och medierna
•
•

•
•

Medarbetarna avgör själva om de vill medverka i medier.
Medarbetarna har rätt att tacka nej till intervju om en reporter kontaktar dem. Men vill
de vara med behöver de inte fråga om lov - det är deras rättighet att få uttala sig.
Medarbetarna kan alltid hänvisa reportern till en annan medarbetare. Både Lunds
kommun och medierna har mycket att vinna på att det är den högst ansvarige och/eller
mest insatte som svarar på frågorna.
Medarbetarna ska kunna kontakta pressfunktion eller förvaltningskommunikatörerna
för rådgivning.

Ledande principer

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
Offentlighetsprincipen innebär att Lunds kommun är skyldig att utan dröjsmål lämna ut
allmänna handlingar till den som begär det, såvida inte handlingarna omfattas av sekretess.
Representanter för medier - likaväl som vilken medborgare som helst - har alltså rätt att söka,
läsa och skriva av allmänna handlingar.
Uppstår tveksamhet om vad som gäller för efterfrågad handling ska tjänsteman samråda med
närmaste chef eller sakkunnig i offentlighetsprincipen. Sådana sakkunniga är exempelvis
nämndsekreterarna och kommunjuristerna.
TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHET

Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt. Yttrandefrihet
innebär att varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter
och känslor i tal, skrift eller på annat sätt.

Reglerna för meddelarfrihet kompletterar yttrandefriheten, och innebär att alla anställda inom
offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till massmedier, i syfte att de ska publiceras.
Denna rättighet gäller inte handlingar/uppgifter som är hemliga (föremål för sekretess). I vissa
fall kan handlingar som innehåller hemliga uppgifter lämnas ut om det som är hemligt maskeras.
Bara en person som har behörighet att fatta ett sådant beslut får lämna ut sådana
handlingar/uppgifter.
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EFTERFORSKNINGS- OCH REPRESSALIEFÖRBUDET
Meddelarfriheten kompletteras med förbud att efterforska källa. Det innebär att arbetsgivaren
inte får undersöka de anställdas kontakter med massmedier. Det innebär också att medier inte
får avslöja en källa som begärt att vara anonym.
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MARKNADSFÖRING
Reklam och marknadsföring av Lunds kommun som organisation ska ske sparsamt och
fokuserat.

Marknadskommunikationen bör följa den ovan föreslagna målgruppsindelningen (sidan 6).
Målgrupperna bör i sin tur segmenteras.

Annan marknadsföring

Marknadsföring av events, konferenser och andra typer av arrangemang som Lunds kommun
ansvarar för görs av den arrangerande enheten och på så sätt att man på bästa vis intresserar
målgruppen för aktiviteten.
Marknadsföring av de enheter inom Lunds kommun som agerar på en konkurrensutsatt
marknad ska ske i samstämmighet med denna kommunikationsplattform.
Marknadsföring av Lund som turistdestination görs genom Visit Lund.

Marknadsföring av Lund som attraktiv plats för talanger och andra görs genom
näringslivsenheten.

Annonsering

Gör en segmenterad målgruppsanalys inför varje annonsering och annonsera där den
målgruppen finns.
Annonsering i tidningsbilagor och tryckta medier minimeras.

Reklamfinansierade trycksaker som kommunen får "gratis" ska undvikas i mesta möjliga mån.
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NORMMEDVETEN KOMMUNIKATION
Kommunikation skapar en bild av vår omvärld. Att Lunds kommun kommunicerar
normmedvetet ska motverka diskriminering. Genom språk, bildval och annan kommunikation
ska vi spegla det demokratiska och jämställda samhälle vi eftersträvar. Vi ska arbeta mot alla
typer av diskriminering.
Detta innebär att vi ibland beskriver det samhälle vi eftersträvar och inte verkligheten.
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KRISKOMMUNIKATION
Kriskommunikationen följer senast reviderad kriskommunikationsplan.
Kriskommunikationsplanen är en del av Krisberedskapsplan för Lunds kommun (2012-12-05).
Förvaltningarnas kriskommunikationsplaner rättar sig efter denna plan.
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PLATSEN LUND
Organisationen Lunds kommun är inte exakt detsamma som den geografiska och tankemässiga
platsen Lund med omgivning, ur ett varumärkes- och kommunikationsperspektiv. Denna
plattform hanterar i första hand organisationen Lunds kommun.
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LAGAR
De viktigaste lagarna som styr kommunikationen är följande:
OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAG (2009:400)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets-och-sekretessla_sfs-2009-400/>
TRYCKFRIHETSFÖRORDNING (1949:105)

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tryckfrihetsforordning-19491_sfs-1949-105/
YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAG (1991:1469)

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-19911469/?bet=1991:1469
KOMMUNALLAGEN (1991:900)

https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kommunallag-1991900_sfs-1991-900/
FÖRVALTNINGSLAGEN (1986:223)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1986223/
MARKNADSFÖRINGSLAGEN (2008:486)

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs2008-486/
PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) (1998: 204)

https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/

LAG (1960:729) OM UPPHOVSRÄTT TILL LITTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA VERK
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/
SPRÅKLAG (2009:600)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Spraklag2009600_sfs-2009-600/

2016-09-15

Lunds kommun

20

193

ANSVAR
Ansvar för kommunikation följer verksamhetsansvaret. Utvecklingen i samhället ställer höga
krav på att vi alla som arbetar i Lunds kommun är bra på att kommunicera och ha dialog med
medborgare och andra som använder sig av kommunens tjänster. God kommunikation kommer
inte av sig själv utan den skapas av ledning, chefer och alla medarbetare. Därför har vi alla ett
ansvar att se till att kommunikationspolicyn blir till verklighet i det dagliga arbetet.

VARJE NÄMND OCH FÖRVALTNING ansvarar för kommunikation om och från sin egen
verksamhet.

KOMMUNKONTORET har det övergripande ansvaret för den kommungemensamma
kommunikations- och varumärkesprocesserna med utgångspunkt från kommunikationspolicyn
och kommunikationsplattformen. Det omfattar också utveckling och samordning av
kommungemensamma kontaktytor och kanaler som exempelvis lund.se och intranätet Inloggad.
FÖRVALTNINGSCHEFER OCH MOTSVARANDE ansvarar för att kommunikationen fungerar
inom det egna ansvarsområdet.
KOMMUNENS LEDNINGSGRUPPER har ansvar för styrningen av sin verksamhets
kommunikationsarbete och för att kommunikation är en integrerad del av ledningsprocessen.

VARJE CHEF (INKLUSIVE REKTORER) har ansvar för att kommunikationsaspekten finns med i
verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning och i det dagliga arbetet. Det betyder ansvar
för kommunikation med medarbetarna samt att insatser för att information till och
kommunikation med medborgare respektive brukare sker på ett bra sätt. Detta gäller även
rektor och enhetschef på skola/enhet.
VARJE MEDARBETARE har ansvar att söka och ta emot information om frågor som är viktiga
för det egna arbetet. Medarbetarna har också ansvar för att kommunicera om det egna
arbetsområdet, såväl internt som externt.

KOMMUNIKATIONSCHEFEN har övergripande processansvar för
organisationskommunikations- och varumärkesprocesserna samt är ansvarig för drift och
utvecklingen av de kommungemensamma kommunikationskanalerna.
NÄRINGSLIVSCHEFEN har ansvar för platsvarumärkesprocessen.

KOMMUNIKATIONSANSVARIGA PÅ FÖRVALTNINGARNA har processansvar för
organisationskommunikations- och varumärkesprocesserna inom sin förvaltning.

PLATTFORMENS GILTIGHET
Kommunikationsplattformen gäller för Lunds kommuns förvaltningar och ska vara vägledande
för de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ansvarar för att den uppdateras.
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BILAGA 1 VISUELL IDENTITET
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BILAGA 2 TIDIGARE BESLUT
Sedan tidigare beslutad särprofilering:
•
•

Högevall (beslut KS 2013/0007)
Lunds renhållningsverk (beslut POST 2006-02-22/0003)
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NY GRAFISK PROFIL 2016
NY LOGO

PRIMÄR
(vertikal)

NYA FÄRGER
SVART
CMYK
PMS
RGB
HEX

0/0/0/100
Process black
0/0/0
#000000

MÖRKT GRÅ
CMYK
0/10/22/85
PMS
Pantone 404
RGB
72/69/61
HEX
#48453d

LJUS GRÅ
CMYK
0/0/7/20
PMS
Pantone 413
RGB
216/216/207
HEX
#d8d8cf

SEKUNDÄR
(horisontell)

RÖD
CMYK
PMS
RGB
HEX

0/100/100/15
Pantone 1805
171/15/18
#ab0f12

GUL
CMYK
PMS
RGB
HEX

0/25/100/0
Pantone 123
238/194/17
#eec211

GRÖN
CMYK
PMS
RGB
HEX

80/0/100/45
Pantone 357
63/110/45
#3f6e2d
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NYA TYPSNITT
BRANDON TEXT LIGHT

A BCDEFGHIJKL MNOP QRSTU V X Y Z123 4567890
abcdefghijklmnopqr stuv x y z
BRANDON TEXT BOLD

ABCDE FG HIJKL MNOP QRSTU V X Y Z1234567890
abcdefghijklmnopqr stuv x y z
ABSARA LIGHT

A BCDEFGHIJK L M NOPQRST U V X Y Z123456789 0
abcdefgh ijk l m nopqrstuv x y z123456789 0
För tjänsteskrivelser etc används fortsättningsvis även Arial och Times New Roman.

Brandon Text

FF Absara

Brandon Text is the companion of the
famous Brandon Grotesque type family.
It has a higher x-height than the Grotesque
version and is optimized for long texts,
small sizes and screens. This sans serif type
family of six weights plus matching italics
was designed by Hannes von Döhren in
2012. The fonts are based on geometric
forms that have been optically corrected
for better legibility.

Xavier Dupré’s FF Absara is a typeface of
French proportions, but its shapes take their
cues from the Dutch style: less polished,
and more direct. The casual forms refer to
humanist handwriting. FF Absara’s rough cut
makes it an interesting display typeface, but
thanks to its generous x-height and firm serifs,
FF Absara works equally well in text sizes.
The typeface’s idiosyncratic italic builds a
strong contrast with the roman. FF Absara is
both functional and expressive; using it lends
a humanistic touch to editorial or advertising
work. FF Absara was selected by the TDC
judges for a Certificate of Excellence in Type
Design in 2005. Like FF Absara, this family
includes a wide range of weights, and its forms

The Quick
Brown Fox
Jumps Over
The Lazy Dog

strike a healthy balance between the old and
the new, resulting in a handsome and legible
face for use in many applications.
Collapse description. FF Absara is a forthright serif family that successfully combines
two typo-cultural heritages. FontShop (who
released Absara last year under their FontFont
label) describes the family as: ‘a typeface of
French proportions, but its shapes take their
cues from the Dutch style: less polished, more
direct.’ It’s a compelling and exciting blend.
Absara is a thoroughly contemporary family
that has enough integrity to set blocks of text,
but enough character and quirk to catch the
eye and enliven a layout.
Within this family, Dupré’s very distinct
but well orchestrated designs create a visual

harmony enriched with theme and variation. The robust and gregarious bold weight
loudly heralds the text and richly proclaims its
intentions, while the lighter weights hold the
softer tones with progressively more restraint.
The weights transition smoothly and proportionally from thin to regular to medium,
but the bold’s higher visual contrast stands a
bit further apart from the group. This visual
difference helps the bold perform as a strong
titling or headings face with little effort. The
progression of the stroke weights is visible in
the stacked comparison above.
The italics achieve their own heightened
visual contrast with Dupré’s “idiosyncratic”
designs. They move in rhythmic and chiseled
cuts and turns, evoking the cadence of the
hand with a crisp and contemporary manner.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-11-02

§ 337

Ny Kommunikationsplattform för
Lunds kommun

Dnr KS 2016/0667

Sammanfattning
Lunds kommuns kommunikationsplattform är styrande dokument för
kommunens kommunikation. Med den förnyade
kommunikationsplattformen och visuella identiteten ska det bli lättare för
medarbetare att kommunicera i det digitala kommunikationslandskapet.
Kommunikationsarbetet ska stödja och leva upp till Lunds kommuns
vision, mål och beslut. Förslaget på ny visuell identitet möjliggör en
långsiktigt kostnadseffektiv kommunikation och profilering.
Beslut kring kommande revideringar av kommunikationsplattformen
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.
Regler kring särprofilering ingår också.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016.
Kommunikationsplattform för Lunds kommun (bilaga).
Förslag på ny visuell identitet för Lunds kommun (bilaga).

Yrkanden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mats
Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet med uppdrag att porten i stadsvapnet och logotypen ska avbildas
som öppen, dvs med samma färg som vapnets bakgrund.
Ulf Nymark (MP) yrkar, för det fall återremissyrkandet inte vinner
kommunstyrelsens bifall, att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på återremissyrkandet samt
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att samtliga ej sekretesskyddade allmänna handlingar ska lagras i en
offentlig sökbar databas på lund.se,
att stycket ”Normmedveten kommunikation” på sidan 17 i
kommunikationsplattformen utgår,
att kommunen inte köper in typsnitt, utan endast använder gratis typsnitt,
att den totala kostnaden för den nya kommunikationsplattformen inte får
överskrida 150 tkr, alltså det belopp som är omnämnt i den andra av
förvaltningens att-satser.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-11-02

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att porten i stadsvapnet och
logotypen ska avbildas som öppen, dvs med samma färg som
vapnets bakgrund.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, avdelningen för kommunikation och
medborgarkontakter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-11-02 klockan 15.00–21.35

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 314-333 och 335-359, närvarar
ej § 334 p.g.a. delikatessjäv
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 334
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 328-359
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 314-327 och
för Anders Almgren (S) § 334

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP), kl. 15:00-19:20
Mats Olsson (V), kl. 15:00-17:00
Louise Rehn Winsborg (M), kl. 15:00-21:00
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15:00-21:30
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl. 15:00-18:00
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 314-359

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 10 november 2016, kl 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-02

Paragrafer

§ 314-359

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Interpellationssvar
Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Bilaga 9

Svar på interpellation från Börje Hed (FNL) angående upphandling av
avfallshanteringstjänster.
Börje Hed (FNL) har i en interpellation frågat mig om Lunds kommuns köp av
avfallshantering från Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav).
I sin bakgrundstext presenterar Börje Hed ett antal kostnader för avfallshanteringstjänster,
vilka jag avser att kommentera inledningsvis. Hed har helt rätt i det att Lunds kommun betalar
680 kronor per ton till Sysav för hanteringen av brännbart avfall, en kostnad som är enhetlig
för samtliga delägarkommuner. Denna kostnad följs av att ett exempel där Sysav slutit avtal
med Norra Åsbo Renhållnings AB (som ansvarar för avfallshanteringen för Klippan, Perstorp
och Örkelljunga) för ett pris på 475 kronor per ton brännbart avfall. Som Hed konstaterar
finns det en prisskillnad mellan dessa på 205 kronor per ton.
Det Hed inte nämner i sin interpellation till mig är att de två avgifterna inte inkluderar samma
tjänster. I den avgift som delägarkommunerna betalar ingår, förutom själva hanteringen av det
brännbara avfallet, även en del som avser att balansera utgifter relaterade till det betydligt mer
omfattande uppdrag som åligger Sysav enligt gällande konsortialavtal och ägardirektiv. Av
konsortialavtalet framgår det bland annat att det till grund för debitering av bolagets tjänster
skall ligga en taxa ”framtagen på så sätt att inkomster och utgifter i princip balanserar, men
med utrymme för sådan vinst att investeringar möjliggörs i framtida återvinnings-,
behandlingsanläggningar och i framtida deponier”. Vidare har Sysav ett relativt omfattande
uppdrag från delägarkommunerna som innefattar flertalet uppgifter. Bland annat ingår
investering i samt underhåll av containers för mottagning och transport av hushållens
grovavfall med mera från återvinningscentralerna och investering, drift, underhåll samt
bemanning av de återvinningscentraler som finns utlokaliserade i delägarkommunerna och
som är öppna dagligen för lokal mottagning av hushållens grovavfall med mera.
Inom Sysav finns det för närvarande 15 stycken återvinningscentraler, två av dessa är
lokaliserade i Lunds kommun. Av de som är lokaliserade i Lunds kommun återfinns den ena
på Gastelyckan och den andra på Gunnesbo. Utöver dessa två kan våra medborgare dessutom
använda de återvinningscentraler som Sysav har i de andra delägarkommunerna. I flera av de
angränsande kommunerna till Lunds kommun finns det sådana, till exempel i Staffanstorp,
Kävlinge och Svedala.
Att därför hävda, såsom Börje Hed gör, att Sysav tar ut ett överpris gentemot
delägarkommunerna är direkt felaktigt och bygger på felaktiga antaganden. Den taxan som
Lunds kommun och de andra delägarkommunerna betalar avser, som jag presenterat ovan, att
täcka de utgifter som är relaterade till det mer omfattande uppdrag som delägarkommunerna
tilldelat Sysav.
Tvärtom vad Börje Hed påstår i sin interpellation är de indikationer som jag har fått från
Sysav att vi inte betalar ett överpris utan snarare att det är så att taxan för behandling av
brännbart avfall istället inte är tillräcklig för att balansera kostnaderna för Sysavs mer
omfattande uppdrag från delägarkommunerna. De faktiska kostnaderna för detta utökade
uppdraget som Sysav har fått motsvarar i självaverket en kostnad på 350-400 kronor per ton.
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Delägarkommunerna betalar således mindre än den faktiska kostnaden för det utökade
uppdraget.
Vidare så frågar Börje Hed, i sin interpellation till mig, efter skriftlig dokumentation och avtal
som reglerar förhållandet mellan Lunds kommun och Sysav. I det konsortieavtal som Lunds
kommun ingått tillsammans med de övriga 13 delägarkommunerna finns sådan
dokumentation. I konsortieavtalet framgår det bland annat att delägarkommunerna förbinder
sig att lämna avfall till Sysav, vilket stipuleras i konsortieavtalets § 11. Där går det att läsa
följande:
Varje delägarkommun förbinder sig att under detta konsortialavtals giltighetstid
till bolagets återvinnings-, behandlingsanläggningar och deponier dels avlämna
allt avfall som kan tas emot i bolagets anläggningar och som kommunerna har
ansvar för enligt lagstiftningen, dels sådant avfall som delägarkommunerna
gemensamt beslutat att omhänderta. Undantag görs för sådant avfall om vilket
delägare och bolaget gemensamt överenskommet att det kan omhändertas och
återvinnas behandlas i respektive delägarkommun.
Jag kan också upplysa om att det nuvarande konsortieavtalet sträcker sig fram till och med
utgången av 2025 och jag avser inte att bryta ingångna avtal.

Lund 23 november 2016

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande (S)
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Interpellationssvar
Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Bilaga 10

Svar till Anne Landin (FNL) angående omprövning av spårvägsbeslutet
Anne Landin (FNL) har i en interpellation frågat mig om huruvida jag tycker det är rimligt att
fullmäktige omprövar sitt beslut angående byggnation av spårvägen. Som bakgrund omnämns
en av Liberalerna gjord notering vid det fullmäktige där beslutet behandlades. Interpellationen
är inte helt olik de massmejl som bland annat jag och de övriga ledamöterna i
kommunstyrelsen har mottagit de senaste veckorna. Med lösa antagande om vilken
finansiering som kommer att bli av och huruvida dessa är ”rimliga” eller ”lämpliga” som
bakgrund och rättfärdigande av frågan.
Jag börjar med det som gläder mig med Anne Landins interpellation, nämligen att även hon är
bekymrad över den ekonomiska situationen för kommunen. Detta är nämligen även jag. Vi
står inför stora utmaningar de kommande åren, som en av åtgärderna för detta har vi redan
tidigt i höstas inlett arbetet med budgeten inför 2018 och diskussionen är redan i full gång ute
i nämnderna. Vi Socialdemokrater tog tillsammans med Miljöpartiet direkt efter valet initiativ
till en långsiktig ekonomisk analys av kommunens framtida förutsättningar, den första av sitt
slag i landet. Vi initierade det första genomgripande arbetet med att effektivisera kommunens
verksamheter, processer och investeringar.
Vi socialdemokrater kommer också tillsammans med våra kollegor i Miljöpartiet i närtid att
återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på tilläggsbudget, med reserverade medel,
vad gäller kultur- och fritidsnämndens verksamhet för att på ett bättre sätt kunna hantera de
utmaningar just den nämnden står inför redan kommande år. Vidare är det också bra att även
företrädare för FNL uppmärksammar problematiken med att skatteintäkterna de kommande
åren inte ökar i samma takt som utgifterna. Vad gäller de minskade skatteintäkterna 2017 och
framåt så förväntar jag mig att den politiska beredskapen att ta ansvar omfattar fler en vår
styrande koalition. Det gläder mig därför att även FNL ser utmaningarna vi står inför och jag
förväntar mig att ni är beredda att agera vad gäller skatteintäkterna när vi ska diskutera
budgeten inför 2018.
Landin skriver i sin interpellation att det förmodligen inte finns någon medfinansiering, jag
hoppas att hon vidareutvecklar vart detta påstående kommer ifrån. Jag kan konstatera att läget
vad gäller medfinansieringen aldrig varit bättre än nu. Till och med väsentligt bättre än kraven
i kommunfullmäktiges beslut för ett år sedan. Vi har från staten erbjudits hela den 50 %-iga
statliga medfinansiering som vi eftersträvat för kostnaderna från 2016 och framåt. 40 % i form
av en rekordstor utdelning inom ramen för de nationella Stadsmiljöavtalen och resterande 10
% genom Sverigeförhandlingens Storstadspaket.
Som om det inte vore nog så har exploateringsavtal tecknats mellan kommunen och SVS som
bidrar med 60 Mkr till spårvägen. Därutöver har flera fastighetsbolag i Ideonområdet tecknat
ett frivilligt avtal om medfinansiering med nära 85 Mkr till spårvägen. Ett avtal som du Anne
Landin tillsammans med din partikamrat Börje Hed har valt att överklaga. Varför? Knappast
för att minska kostnaderna för Lunds skattebetalare i alla fall! Utöver ovanstående beslut vad
gäller infrastrukturen så har Region Skåne tagit skarpa beslut om investeringar i spårvagnar
och spårvagnsdepå.
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Jag vill också understryka att investeringarna i spårvägssatsningen inte står i konkurrens med
driftsmedel som används till bland annat skola, vård, omsorg och kultur. Det är enbart
kapitaltjänstkostnader samt drift och underhåll som belastar driftbudgeten. Kostnaden för
spårvägen kommer på så sätt att fördelas över alla år som den används. Spårvägssatsningen
riskerar således inte att urholka satsningar på nyss nämnda områden, vilket Sydsvenska
Dagbladet förtjänstfullt redogjorde för den senaste helgen. Det som däremot riskerar urholka
de nämnda verksamheterna är en ovilja till gemensamt ekonomiskt ansvar och en alltför
kortsiktig ekonomisk politik, som präglat Lund de senaste mandatperioderna.
Är det inte rimligt, ur ett demokratiskt såväl som ekonomiskt perspektiv, att ompröva
den enormt dyra investeringen av några kilometer spårväg i Lund?
Med vad jag har anfört ovan så är det för mig tydligt att det inte finns någon anledning att
ompröva beslutet om spårväg. Så det korta svaret är nej. Tvärtom så skulle ett stoppande av
spårvägsarbetet kunna vara en direkt negativ affär för kommunens ekonomi, både direkt och
på lång sikt. Dels har det redan gjorts investeringar i projektet, ett stopp skulle innebära att
dessa pengar slängs i sjön. Eftersom att det inte finns något kollektivtrafiksalternativ som lika
bra skulle stödja Lunds stadsutveckling, är lika bra för miljön, har den kapacitet som
spårvägen erbjuder och inte heller har den komfort och attraktivitet som spårvagnarna har,
skulle ett stoppande av projektet få negativa konsekvenser för Lund.
I ert motstånd mot spårvägen underskattar ni större delen av den stora utmaning, tillika
fantastiska möjlighet, som vi står inför med byggandet av Brunnshög – en ny stadsdel av hela
Trelleborgs storlek. Dessutom uppvisar ni återkommande ett i hög utsträckning reaktivt
synsätt på den nuvarande och framtida trafikplaneringen. Det speglar den prognosorienterande
planingssynen som nu i mycket annars har övergivits. Med trafiken löser vi med det gamla
synsättet problem som kommer att uppstå, vare sig vi vill eller ej, inte mycket mer.
Men den planeringssynen har sedan en tid i stora delar ersatts av en proaktiv och
målorienterad planering som i korthet kan beskrivas att man aktivt vidtar åtgärder för att få
den trafikstruktur som ger den stadsutveckling man aktivt vill ha. Trafikåtgärderna blir då ett
av flera aktiva instrument för att åstadkomma den stad och den utveckling man vill ska växa
fram. Det är denna målorienterade planeringssyn som är grundläggande för Lunds kommuns
sedan länge omvittnat goda arbete med trafikfrågor i allmänhet och spårvägsprojektet,
Kunskapsstråket och Brunnshög i synnerhet.
På Brunnshög eftersträvas en ny, tät, hållbar stadsdel med riktig innerstadskaraktär. För att
detta ska vara möjligt måste området vara attraktiv och marken utnyttjas väl. Men den nya
stadsdelem måste också få bästa möjliga koppling till den historiska och ursprungliga staden
och dess attraktiva kärna. Det kräver riktigt goda förutsättningar. Bland annat av en stödjande
trafikstruktur till och inom område, men även en lång rad andra åtgärder. Det innebär bland
annat en transportprofil med en mycket hög andel gång, cykel och kollektivtrafik och en
väsentligt mindre andel bilar. I detta arbete är spårvägen ett viktigt verktyg. Men det är också
just ett verktyg och inte ett mål i sig. Vi har valt spårväg för att den på ett unikt sätt skapar
förutsättningar för den utveckling vi vill ha. Hade den inte gjort det hade den heller inte varit
aktuell. Spårvägen är ett medel för en positiv utveckling med ett syfte att skapa en bättre stad
snabbare, som är hållbar och attraktiv.
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Lund är en av landets attraktivaste städer. Inflyttningen och befolkningsökningen är stor.
Mängder med nya företag skapas i Lund och andra företag flyttar avgörande delar av sin
verksamhet hit. Ytterst få städer, även ur en internationell jämförelse, har i grunden likvärdiga
eller bättre förutsättningar än Lund. Max IV har invigts, inom ett fåtal år är även ESS i drift
och vi har inför det på ett sätt som aldrig tidigare skett förberett oss för kring- och
följdinvesteringar genom att ta fram byggbar mark för bostäder, arbetsplatser och service för
att skapa största möjliga positiva utveckling av det som nu sker. Genom att skapa bra
förutsättningar för förtätning och utveckling längs hela Kunskapsstråket och på Brunnshög så
kan vi klara detta på ett hållbart sätt. På så vis kan vi öka utvecklingstakten samtidigt som
t.ex. den goda jorden i övrigt kan reserveras för matproduktion, innerstaden kan ha kvar sin
karaktär och parkmarken bevaras och utvecklas. Bra förutsättningar för Brunnshög innebär
därför bra förutsättningar för hela Lund, Skåne och i hög utsträckning också Sverige.

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande (S)
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Interpellation, kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-20

Interpellation
Kommunfullmäktige beslöt att bevilja igångsättningstillstånd för spårväg Lund C-ESS den 17:e
december 2015. I beslutet ingick också att kommunstyrelsen och tekniska nämnden fick i uppdrag att
söka ytterligare extern finansiering för de 74,6 mnkr som saknas. Beslutet togs inte med någon
överväldigande majoritet: 36 Ja-röster, 28 Nej-röster och en som avstod. Liberalerna, som röstade Ja,
reserverade sig och krävde att beslutet omprövas om de inte finner att det bedrivs ett seriöst arbete
med att utöka medfinansieringen eller ifall de ekonomiska förutsättningarna på annat sätt försämras.
Liberalerna anförde också att spårvägssatsningen inte får urholka andra viktiga satsningar på vård,
skola och omsorg i Lund.
Båda riskerna som Liberalerna pekade på har fallit ut:




Det finns förmodligen ingen medfinansiering. Sverigeförhandlingen är inte klar och kommer
kanske inte att bli det eftersom det enda som finns är några kommuners handslag och en
kalkyl för höghastighetståg som vida överskrider det rimliga. De s.k. ”bidragen” kopplade till
bygglovsavgiften som vissa fastighetsägare ”erbjudits” via avtal med Lunds kommun är en
mycket tveksam och olämplig lösning vars reella utfall är mycket osäkert.
De ekonomiska förutsättningarna för Lund kommun är oerhört bekymmersamma. Jag citerar
Alliansens interpellation, daterad 2016-08-31: ”Lunds kassakista blöder just nu. Försämrade
skatteunderlagprognoser ger Lunds kommun 28 miljoner kronor lägre skatteintäkter och
statsbidrag innevarande år. Därutöver prognostiserar exempelvis utbildningsnämnden och
socialnämnden betydande underskott. Nästa år ser det ut som att kommunen tapper 53
miljoner kronor i skatteintäkter.” Utöver detta pekar Alliansen på ytterligare 35 miljoner
kronor i minskade intäkter p. g. a. den minskade ersättningen för ensamkommande
flyktingbarn.

FörNyaLund i Lunds kommun vill fråga kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) följande:
Är det inte rimligt, ur ett demokratiskt såväl som ekonomiskt perspektiv, att ompröva den enormt
dyra investeringen av några kilometer spårväg i Lund?
Lund den 6:e december 2016

Anne Landin, FörNyaLund

Sida 1
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Lund 2017-01-18

Fråga ställd till Vård- och omsorgsnämndens ordförande
Ann-Margreth Olsson om brandskydd på äldreboenden
Onsdagen den 18 januari skrev Sydsvenskan om att Räddningstjänst
Syd avslöjat flera allvarliga brister i brandskyddet på Värpinge
äldreboende, bland annat fel i ventilationen som gör att brandrök kan
sprida sig mycket snabbt, och att sprinklersystem saknas. Även om det
är LKF som äger byggnaden är det Vård-och omsorgsnämnden som
bedriver verksamheten, så min fråga till Ann-Margreth Olsson är:
Finns det fler äldreboenden som har allvarliga brister i brandskyddet?
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot kommunfullmäktige (SD)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 13
§ 27

Medborgarförslag om att
Högevallsbadets träningsbana endast
bör användas av vana simmare, (KF)

Dnr KS 2016/0998

Sammanfattning
António Rodrigues föreslår att informationen på bana 3 Träningsbana ska
förbättras så att träningen för master swimmers inte ska försämras.

Beslutsunderlag
António Rodrigues medborgarförslag 23 oktober 2016, jämte
kompletteringar.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

215

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-11-07

KS 2016/0998

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om att Högevallsbadets
träningsbana endast bör användas av vana
simmare
Sammanfattning
António Rodrigues föreslår att informationen på bana 3 Träningsbana ska
förbättras så att träningen för master swimmers inte ska försämras.

Beslutsunderlag
António Rodrigues medborgarförslag 23 oktober 2016, jämte
kompletteringar
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör kultur- och
fritidsnämndens område. Frågan är av den karaktären att den kan
hanteras direkt av nämnden.
Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-11-07

KS 2016/0998

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf. administrativ chef

/ (2)
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Antonio Rodrigues

Diarienummer: KS20160998

2016-11-06

Lunds kommunkontor
Administrativa avdelningen
Gunnar Jönsson
Angående mitt medborgarförslag_ bana 3 Träningsbana på Högevallsbadet
Mitt medborgarförslag är ganska tydligt. Du har säkert fått de två skyltarna som jag har
skickat till kommunen, med information om bana 3 Träningsbana och om de två
Motionssimbanorma. Det var kommunen själv som har skapat skyltarna. Det är att kunna
respektera vad det står där.
Det är inte jag som ska hitta på en lösning. Det är kommunen själv som ska göra det därför
att det är den som har resurser. Egentligen behövs inte det så många resurser.
Ändå kan jag skriva här lite:
• Träningsbanan är en snabbana. För två år och halv sen ändrats namnet från
Snabbana till Träningsbana och skylten fick då en tydlig information. Denna
information finns på skylten som du har fått.
• På motionssimbanaskylten står det_ ... simma i ett lugnare tempo där bröstsim är
huvudsimsättet
• Det finns badgäster som inte märker att det finns en skylt. Det finns folk som inte
använder linser eller glassögon när de simmar. Dessa två skyltar som finns på väggen
kan göras större. Det är inte ett måste, men jag tror att skyltarna skulle
uppmärksammas bättre.
• Ovanpå Träningsbanans skylt som finns vid kanten av bassängen, eller på kanten,
eller kanske ännu bättre, på kantensväggen vid sidan av vattnet, kan finnas en extra
skylt med följande information_ Var Vänlig Respektera Träningsbanan_ Please
Respect the Training Lane.
För att det ska vara billigt, behövs det inte från början att Högevallsbadet beställer
direkt någon dyr skylt. Det kan provas först med en skylt av lamminerat papper_ det
används redan på badet. Men det viktigast är att det ska finnas en god vilja att kunna
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hjalpa till om det behovs. Det ar inte heller nagot fel om en master swimmer pa ett
vanligt satt informerar en motionssimmare om traningsbanan.
•

Sa enkelt. I fall om det behovs nagra justeringar till med information om
Traningsbanan, ska Hogevallsbadet kunna lyssna pa dem som ar master swimmers.
Man ska inte behova skriva varje gang ett nytt medborgarforslag.

•

Det ska fortsatta att finnas enbart en Traningsbana. Det har varit sa i drygt tva och ett
halvt ar. Battre en Traningsbanabana med tydlig information an tva utan att badet
bryr sig om dem. Det skapar forvirring. Det biir ocksa mer plats pa de ovriga banorna,
dar folk som simmar langsamt blandas med folk som simmar fortare, dvs. en blandad
zon. Det ar ingenting nytt. Det har varit sa i flera ar.
Men det ar nagot som jag inte kan forsta.
Jag skickade medborjarforslaget till kommunen for drygt en vecka sen och nu finns pa
badet tva traningsbanor. Ar det for att hjalpa till eller ar det for att viseleda?
Jag har forklarat till badet att det blir forvirring med de tva banorna, men det verkar
som att jag inte far nagot gehor.

Alia badvakter har gatt en utbildning. De kan simma och om det behovs kan de radda liv.
Flera av dem ar siminstruktbrer och nagra av dem har varit tavlingssimmare. Personalen kan
skiija mellan en master swimmer och en motionssimmare.
Men framfbr allt, attityden maste bli positivare. En badvakt kan inte och dessutom i hbgt
rbstlage saga framfbr badgasterna _"Sjalvklart. Alia kan vara har", dvs. angaende vem som
kan vara pa Traningsbanan. Det ar desinformation.

Mitt medborgarforslag ar:
Attforbattra informationen pa bana 3 Traningsbana
for att traningen for master swimmers inte ska forsamras
Det ljuder nastan poetiskt, enligt 2 kap. 3 §.

Med vanliga halsningar
Antonio Rodrigues

219

Ant6no Rodrigues

2016-10-23

Kommunfullmäktige i Lund
Medborgarförslag_ bana 3 Träningsbana på Högevallsbadet
Det finns under vardagarna på Högevallsbadet tolv banor som används för simning. Under
veckoslut, när bassängen är femtio meter lång, finns det sex banor som också används för
simning.
Banan ett och två är för motionssim och är markerade med en skylt. Klistrad på väggen,
bakom skylten finns det extra information om dessa två banor.
Banan 3 Trätingsbana, är också markerad med en skylt och också med extra information
klistrad på väggen.
På de övriga banorna blandas folk som är motionssimmare med folk som simmar fortare.
En simmare har kommenterat till mig att han tyckte att träningsbanan på sista tiden har
blivit bättre för att simma. Jag har samma åsikt och speciellt tycker jag att det har blivit så
under denna hästtermin.
Det händer inte så ofta men om det ibland behövs, måste personal som jobbar på
Högevallsbadet kunna förklara informationen som finns på Träningsbanan och på
Motionsbanorna.
Något som inte får ske men det hände i lördags, den 22 oktober, var följande:
_ En motionssimmare frågade en badvakt om hon kunde vara på Träningsbanan. Badvakt
svarade "Själv klart. Alla får vara här.
Kommunen kan inte bara försämra något som har börjat fungera bättre.
Högevallsbadet måste vara konsekvent med informationen som visas till badgästerna.
Det medföljer två bilagor med information om Träningsbanan och Motionssimbanorna

Antonio Rodrigues

220

221

TRÄNINGSBANA
Training Lane

Träningsbanan är till för dig som är van simmare och behärskar
crawl med flera andra simsätt.
The training lane is for experienced swimmers, masters in
crawling, or others styles of swimming.
I träningsbanan visar vi hänsyn och samarbetar genom att släppa
fram snabbare simmare.
In the training lane we respect one another and show consideration
by letting faster swimmers pass.
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MOTIONSBANA
Exercise Lane

Motionsbanan är till för dig som vill simma i ett lugnare tempo där
bröstsim är huvudsimsättet.
The exercise lane is for swimmers who whish to maintain a
slower/calmer pace - breaststroke is the main swimstyle.
I motionsbanan visar vi hänsyn och samarbetar genom att släppa
fram varandra.
In the exercise lane we respect one another and show consideration
by letting each other pass.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 14
§ 28

Medborgarförslag om att ge alla
badgäster tillträde till Högevallsbadets
sportbassäng på helgerna, (KF)

Dnr KS 2016/1206

Sammanfattning
António Rodrigues föreslår att alla badgäster ska ha tillgång till
Högevalls sportbassäng på helgerna.

Beslutsunderlag
António Rodrigues medborgarförslag den 12 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

224

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-21

KS 2016/1206

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om att ge alla badgäster
tillträde till Högevallsbadets sportbassäng på
helgerna.
Sammanfattning
António Rodrigues föreslår att alla badgäster ska ha tillgång till
Högevalls sportbassäng på helgerna.

Beslutsunderlag
António Rodrigues medborgarförslag den 12 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant i ärendet.

Ärendet
António Rodrigues föreslår att alla badgäster ska ha tillgång till
Högevalls sportbassäng på helgerna.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör kultur- och
fritidsnämndens område och är av den karaktären att den kan hanteras
direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-21

KS 2016/1206

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Antonio Rodrigues

2016-12-12

Kommunfullmäktigen i Lund
Med borgarförslag
Sammanfattning: Alla badgästerna ska kunna med armbandet öppna automatiskt
dörren till Högevallsbadets sportbassäng under lördag - söndag mellan kl. 11 och 15. Det
var så före. Det har gått nästan ett år som badgästerna med rosefärgat armband inte kan
göra det.
Under vår termin 2016 slutade dörren att kunna öppnas för badgästerna som har årskort
och använder det rosefärgade armbandet. Jag har skickat ett klagomål till fritidsnämnden
men ingenting har gjorts. Vid receptionen fick jag två olika förklaringar. En förklaringe var att
det är mer komplicerad för Högevallsbadet att under helgerna kunna reglera aparattet som
automatiskt öppnar dörren för badgästerna som har rosefärgade armband. Sist fick jag
förklaringen att det eletroniska aparattet måste lagas.
Höst termin är nästan slut men ingenting har hänt.
Folk som är på äventyrsbadet kan röra sig fritt överallt på badet. Badgästerna som har
årskortet måste leta efter personalen för att dörren ska öppnas. Eller måste man vinka med
armarna och signalera på avstånd att man vill komma in i sportbassängen, i fall om det finns
då någon badvakt i sportbassängen och i fall också om man blir sett av hen.
Jag vet historien om varför sportbassängen började stängas för allmänheten under
vardagarna. Det var inte så före.
Sportbassängen har varit och är fortfarande för skolorna under vardagarna. Det är inget
problem om det. Före kunde badgästerna simma på sportbassängen om det fanns någon
bana ledig. Kom någon skolklass lämnade badgästerna bassängen. Ändå var det inte så
många badgäster som använde sportbassängen under vardagarna.
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Allt borjade efter 2014-09-02 nar en film dokumentation om de tva bassangerna gjordes pa
grund av ett juridiskt arende i Forvaltningsratten.
Efter denna handelse borjade dorren vara stangd for badgasterna. Dorren borjade markeras
med skylten "Skolundervisning" nar sportbassangen var belt tom, "Bokad" nar inte fanns
nagon personal dar, "Stadning" nar ingen stadade dar.
Angaende artikein som kom pa Sydsvenskan den 2016-02-23 " pa Lundsidan, stammer inte
forklaringen som Hogevallsbadet gav att "Man kan se bassangen och hopptornet som en
bonus". Faktumet ar att dorren till sportbassangen borjade stangas for badgasterna efter
filmdokumentationen.
I mitt medborgarforslag refererar jag KL. 2 kap. 2 § och 3 §.
Bilaga:
_ Information fran Hogevallbadets hemsida om sportbassangen under helgarna.
Antonio Rodrigues
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HOG EVALL
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(http://www.hogevall.se/)

TILL LUND.SE (HTTP:/AWWW.LUND.SE/) \T
(HTTP://WWW.HOGEVALL.SE/SV/OM-HOGEVALLyH ITTA-H IT/)
\S (HTTP:^WW.HOGEVALL.SE/SY/OMHOGEVALL/KONTAKTA-OSS/)

SOK

AVENTYRET PA HOGEVALL (/AVENTYRET-PA-HOGEVALL/)
PRISER(/PRISER/)

OPPETTIDER (/OPPETTIDER/)

SA FUNKAR DET (/SA-FUNKAR-DET/)

UNDERVISNING(/UNDERVISNING/)

BOKA HOGEVALL (/BOKA-HOGEVALL/)

OM HOGEVALL (/OM-HOGEVALL/)

Hem (/) Oppettider (/Oppettider/)
Bassangernas
oppettider
oppettider
(/Oppettider/Bassangernasoppettider/)

Ibland kan vi behova
forandra
oppettiderna

Bassangernas

Bassangernas

ODDettider
Pa Hogevall finns fyra bassanger for att passa olika behov Alia

Hogevall ar en verksamhet dar
det hander mycket pa samma

bassanger kan vara bokade av foreningar eller organisationer vid
olika tidpunkter.

Undervisningsbassang
Undervisningsbassangen ar
12,5 X 6 meter och har en hojoch sankbar botten mellan 0 cm

gang. For att garantera vara

och 170 cm. Bassangen

gasters sakerhet kan det handa

anvandstill simskolorav olika

att vi ibland behover gora

typer, babysim, vattenlekforde

snabba forandringar av driften.

yngre, rehab och vattengympa.

Ibland handlar det om att var

Vattentemperaturen ar 32

aniaggning behover justeras,

grader.

och ibland kan det rora sig om
att nagon av vara badgaster

Tilltradetill -

behover var hjalp. Da kan vi

undervisningsbassangen ingar

behova tillfalligt stanga vart

nar man betalar intrade till

hopptorn, nagon attraktion i

-TCvr)

aventyrsbadet under de

aventyret, eller nagon bassang.
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Vi kan ofta erbjuda alternativ
till det som ar avstangt, och vi

perioder bassangen inte ar
bokad.

arbetar alltid for att sa snabbt

Rehabtraning

som mojiigt ha alia attraktioner
och bassanger oppna igen.
Lyssna pa badvardarnas
instruktioner, sa vet du alltid

I undervisningsbassangen finns

vad som galler och var du

tid reserverad for rehabtraning.
Denna tid ar avsedd for

sakert kan vistas pa Hogevall

sjukgymnastersom behover
trana med sina patienter och
personermed
sjukgymnastprogram att folja.

av ingsbassang

Dag

Morgontid Eftermiddagstid

MandagJ3-8.50

12-14,1515.50

Tavlingsbassangen ar 25 meter lang med 8 banor. I
tavlingsbassangen finns hopptorn med 10-, 7,5-, 5- och 3-meters
fasta avhopp samt 1- och 3-meters sviktar. Det finns 300 platser pa
var laktare. Forutom for simning och hopp anvands bassangen for
saval undervattensrugby som vattenpolo. Sportbassangen ar 1,8 m

Tisdag f3-8.50

18.20-19.30

Onsdag

12-14

Torsdag i3-8.50

18.20-19.43

Fredag i3-10

13-14

djup pa sin grundaste del och 5 m djup dar den ar som djupast.

Lordag f3-15.30

Vattentemperaturen ar 27 grader.

Sondag -

Hopptornet ar oppet for allmanheten
Lordagar och sondagar klockan 11-15.
(Med reservation for andringar i samband med tavlingar da
bassangen kan vara bokad. Du hittar aktuell status i vansterspalten
pa varstartsida!)

Kombibassang
Kombibassangen ar 10 x 7
meter och har en hoj- och
sankbar botten mellan 0 cm och
170 cm. Bassangen anvands till

Mfur)

simskolor av olika typer,

raningsbassang232

babysim, vatteniek for de
yngre, rehab och vattengympa.

Vi liar en 50-meters traningsbassang med 6 banor. Bassangen gar

Vattentemperaturen ar 32-33

attdela till tva 25-metersbassanger med ensa kallad bulkhead med

grader.

startpallar. Traningsbassangens ar 120 cm djup pa den grunda delen
och 180 cm djup pa den djupare delen. Vattentemperaturen ar 27
grader.

Familjetid

Traningsbassangen i 25/50-lage

I kombibassangen har vi

Traningsbassangen star i 25-meterlage under veckordagar och i 50-

sondagar klockan 11-

Familjetid pa lordagar &
meterslage under helger.

15. Bassangen star under
denna tid pa 80 cm djup. Du far
tillgang till familjetiden bade
nar du koper intrade till
aventyret och till

Faktaansvarig: (mailto:eva.kronfalt@lund.se)
Andrad: 2016-08-15

motionssimning. Barn upptill
12 arivuxetsallskapar
valkomna att trana vattenvana
och simning har. For lek och bus

Skriv ut
Dela (http://www.addthis.com/bookmark.php?
V=250&username=xa-4b474b846102a464)

LUNDS KOMMUN

SKICKABREV

BESOKOSS

Telefonnummer

Postadress

Besoksadress

Vaxel: 046-35 50 00

Lunds kommun

Hogevallsgatan 3, Lund

Hogevall

Hittahit(/OmHogevall/Hitta-hit/)

Telefonnummer, reception
Hogevall

Box41,22100 Lund

046-35 52 17
E-post
Organisationsnummer

hogevall@lund.se

212000-1132

(mailto:hogevall@lund.se)

hanvisar vi till vart aventyrsbad.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 29

Bilaga 15

Medborgarförslag avseende
äldreperspektiv på parkbänkar, (KF)

Dnr KS 2016/1053

Sammanfattning
Marianne Rehnstedt föreslår i ett medborgarförslag att det placeras ut
parkbänkar som man kan sitta på även när det regnar och att det ska
finnas armstöd som gör det enklare för pensionärer att stå upp efter en
vilostund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2016.
Medborgarförslag inkommet den 10 november 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-11-15

KS 2016/1053

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag avseende äldreperspektiv
på parkbänkar.
Sammanfattning
Marianne Rehnstedt föreslår i ett medborgarförslag att det placeras ut
parkbänkar som man kan sitta på även när det regnar och att det ska
finnas armstöd som gör det enklare för pensionärer att stå upp efter en
vilostund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2016.
Medborgarförslag inkommet den 10 november 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har i detta skede inte bedömts vara relevant.

Ärendet
Marianne Rehnstedt föreslår i ett medborgarförslag att det placeras ut
parkbänkar som man kan sitta på även när det regnar och att det ska
finnas armstöd som gör det enklare för pensionärer att stå upp efter en
vilostund.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område och är av den karaktären att den kan hanteras direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-11-15

KS 2016/1053

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Sida 1 av 1
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Utgåva 20161109

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161109-KK-19-ZL53
2016-11-09 14:42

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Inga Betty Marianne
Rehnstedt

Lund

Äldreperspektiv på parkbänkar:
Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Personuppgiftslagen

Varför inte placera ut parkbänkar, som man kan sitta på
även när det regnat? Likaså varför inte ha armstöd, som
gör det enklare för oss pensionärer att stå upp efter en
vilostund? Kontakta gärna Falkenbergs kommun, som
löst detta med blöta bänkar, på ett bra sätt.
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-11-09 14:42
Inga Betty Marianne Rehnstedt
BankID Mobile
2016-11-09 14:42

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 30

Bilaga 16

Medborgarförslag ”Inrättande av ny
hundrastplats i Lunds mer centrala
delar”, (KF)

Dnr KS 2016/0812

Sammanfattning
Lena Olsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en
hundrastplats lite närmare centrum.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2016.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.
Tekniska nämndens beslut den 16 november 2016.
Medborgarförslag, daterad den 3 september 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga
och besluta i ärendet.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-05

KS 2016/0812

Kommunstyrelsen

Marita Elghagen
046-359 38 94
marita.elghagen@lund.se

Medborgarförslag "Inrättande av ny
hundrastplats i Lunds mer centrala delar"
Sammanfattning
Lena Olsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en
hundrastplats lite närmare centrum.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2016.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.
Tekniska nämndens beslut den 16 november 2016.
Medborgarförslag, daterat den 3 september 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har i detta skede inte bedömts vara relevant.

Ärendet
Lena Olsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en
hundrastplats lite närmare centrum.

Förslaget
Förslagsställaren som bor centralt i Lund föreslår att man inrättar en
hundrastplats närmare centrum. Dels för att korta ned avståndet, dels för
att antalet hundar är många i området och dels för att det fungerar som en
social samlingsplats.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område. Frågan är av den karaktären att den kan hanteras direkt av
nämnden.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-05

KS 2016/0812

Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga
och besluta i ärendet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

1
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Lund den 3 september 2016

Medborgarförslag: Inrättande av ny hunrastplats i Lunds mer �entrala delar

Jag bor på Tryckerigatan 3 och har förmånen att ganska ofta rasta min dotters
stora hund, som bor på Timjanvägen 1.

Nu, när hunden har blivit vuxen och behöver större ytor att få springa på, har
jag studerat kartorna över hundrastplatserna i de mer centrala delarna av Lund.
Jag har då funnit att jag måste promenera bort till t ex Gunnesbo/Nöbbelöv,
Vildanden eller Södra Esplanaden, där de närmaste hundrastplatserna finns.

Jag föreslår att man inrättar en hundrastplats lite närmare centrum. Förslag till
var man skulle kunna placera en sådan är:
•
•
•
•

Gustavshemsparken/Qvantenborgsparken (Kobjer)
Kaprifolieparken ( Innanför djurgravplatsen)
Grönområdet väster om Violvägen (Sliparelyckan)
Holmbergska tomten

Jag upplever att i ovanstående grönområden skulle man kunna inhägna en
hundrastplats utan att andra människor skulle påverkas negativt. Dessa
grönområden menar jag besöks inte av så många människor.
En hundrastplats är också en social samlingsplats, som kan erbjuda trevliga
samtal mellan hundägarna.
Från min balkong tittar jag ner i Bjeredsparken och har slåtts av att det i
området finns många, många hundar. Jag tror att det finns ett stort antal
människor, som hade uppskattat en ny hundrastplats inom ett inte alltför långt
promenadavstånd från de västra centrala delarna av Lund.
Vänliga hälsningar Lena Olsson, T

KOMMUNSTYRELSEN
LUND

2016 -09- 0 5
Diarienr

KS
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-11-16

§ 196

Medborgarförslag - Inrättande av ny
hundrastplats i Lunds mer centrala
delar

Dnr TN 2016/0530

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt rubricerat medborgarförslag till tekniska
nämnden för yttrande. Förslagsställaren, som bor centralt i Lund, föreslår
att man inrättar en hundrastplats närmare centrum på västra sidan om
järnvägen.
Förvaltningen menar att målet med en hundrastplats per stadsdel är
uppfyllt, men att det med pågående förtätning av de centrala delarna kan
bli aktuellt med ytterligare en i de västra delarna av centrum.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 oktober
Inkommet medborgarförslag, daterad 3 september 2016
Översiktskarta

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-16

TN 2016/0638

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-11-16 klockan 17.30–
20.20

Ledamöter

Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L), 17.30-20.05 §§ 189-198
Anders Jarfjord (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Felix Solberg (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Christian Resebo (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L) §§ 190-211

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Anne Dederichs (V)
Jean Niyongabo (MP)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg

Justerare

Lars-Göran Hansson (C), ersättare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§§ 189-197, 199-211

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 29 november 2016 kl. 16:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

247

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-16

TN 2016/0638

Underskrifter
Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Lena Fällström (S)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-16

Paragrafer

§§ 189-197, 199-211

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

______________________________________________________
Meta Gerle

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-05

KS 2016/0812

Kommunstyrelsen

Marita Elghagen
046-359 38 94
marita.elghagen@lund.se

Medborgarförslag "Inrättande av ny
hundrastplats i Lunds mer centrala delar"
Sammanfattning
Lena Olsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en
hundrastplats lite närmare centrum.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2016.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.
Tekniska nämndens beslut den 16 november 2016.
Medborgarförslag, daterat den 3 september 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har i detta skede inte bedömts vara relevant.

Ärendet
Lena Olsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en
hundrastplats lite närmare centrum.

Förslaget
Förslagsställaren som bor centralt i Lund föreslår att man inrättar en
hundrastplats närmare centrum. Dels för att korta ned avståndet, dels för
att antalet hundar är många i området och dels för att det fungerar som en
social samlingsplats.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område. Frågan är av den karaktären att den kan hanteras direkt av
nämnden.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-05

KS 2016/0812

Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga
och besluta i ärendet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Hundrastplats, Gunnesbo
Hundrastplats,
Borgareparken

Dotterns bostad,
Timjanvägen 1

Hundrastplats,
Vildandsparken
Bilaga 1 2016-10-26
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 31

Bilaga 17

Medborgarförslag ”Se möjligheterna
med en kommunal badplats i
natursköna Tvedöra”, (KF)

Dnr KS 2016/1108

Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslog i ett medborgarförslag att Lunds kommun
utreder förutsättningarna för att utveckla en kommunal badplats vid före
detta sandtaget i Tvedöra. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars
2012, § 38, att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden
får i uppdrag att, i samråd med kultur- och fritidsnämnden och
miljönämnden, utreda förutsättningarna för att anordna en kommunal
badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för
barnkonsekvenserna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra den 1 oktober 2011.
Kommunfullmäktiges beslut den 1 mars 2012, § 38.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2012, § 175.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 oktober 2013, § 110.
Kommunkontorets skrivelse den 21 februari 2014.
Rolf Blanks skrivelse den 4 mars 2014.
Fortifikationsverkets skrivelse den 21 mars 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 3 maj 2016, § 191.
Fortifikationsverkets skrivelse den 21 november 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2016.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Hanna Gunnarsson (V) och Ulf Nymark (MP) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget med att förutsättningar för anordnandet
av kommunal badplats i nuläget saknas men att Lunds kommun kommer
att fortsätta verka för anordnandet av en kommunal badplats i Tvedöra
grustag i framtida kontakter med Fortifikationsverket.
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget med att förutsättningar för anordnandet
av kommunal badplats i nuläget saknas men att Lunds kommun kommer
att fortsätta verka för anordnandet av en kommunal badplats i Tvedöra
grustag i framtida kontakter med Fortifikationsverket samt

Justerare

Utdragsbestyrkande

252
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

att ge tekniska nämnden i uppdrag att lösa renhållningen i området.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i
enlighet med kommunkontorets förslag:
att avslå medborgarförslaget, då förutsättningar för anordnandet av
kommunal badplats i nuläget saknas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl.
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

besvara medborgarförslaget med att förutsättningar för anordnandet
av kommunal badplats i nuläget saknas men att Lunds kommun
kommer att fortsätta verka för anordnandet av en kommunal
badplats i Tvedöra grustag i framtida kontakter med
Fortifikationsverket.

Reservationer
Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C), Christer Wallin (M),
Mats Helmfrid (M) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 31/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11

Ang Medborgarförslag "Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra" (Dnr: KS 2016/1108)
Tekniska nämnden beslutade den 19 september 2012 att föreslå kommunfullmäktige att ge
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig
badplats efter sandtäkten avslutas 2017 under förutsättning att markägarna ställer sig positiva
till förslaget, samt att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kultur- och fritidsförvaltningen
erforderliga medel för anläggning och drift/underhåll för att göra Tvedöra sandtag till
offentlig badplats. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 oktober 2013 att ställa sig
bakom tekniska nämndens beslut. En av markägarna, Fortifikationsverket, ställde sig negativ
till förslaget att göra Tvedöra sandtag till offentlig badplats.
Vi anser därför att kommunkontorets beslutsförslag om att avslå medborgarförslaget ligger i
linje med vad både tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden beslutat. Vi anser att det
är beklagligt att kommunstyrelsen trots detta väljer att ge medborgarna falska förhoppningar
om att få till stånd en badplats vid Tvedöra sandtag.
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande
att

avslå medborgarförslaget

Christer Wallin (M)

Mats Helmfrid (M)

256

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 11 januari
2017, ärende 30, ”Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
det yrkande som lades av Christer Wallin (M). Så länge
Fortifikationsverket inte vill ha någon badplats, kommer det inte att gå att
anlägga en sådan. Att många ändå badar på platsen är trevligt, men det
kommer nog inte att gå att officiellt kalla det badplats.
För Sverigedemokraterna 2017-01-11

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2016-12-05

KS 2016/1108

Kommunstyrelsen

Marita Elghagen
046-359 38 94
marita.elghagen@lund.se

Medborgarförslag "Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra".
Tidigare ärende KF 2011/0126
Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslog i ett medborgarförslag att Lunds kommun
utreder förutsättningarna för att utveckla en kommunal badplats vid före
detta sandtaget i Tvedöra. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars
2012, § 38, att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden
får i uppdrag att, i samråd med kultur- och fritidsnämnden och
miljönämnden, utreda förutsättningarna för att anordna en kommunal
badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för
barnkonsekvenserna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra den 1 oktober 2011
Kommunfullmäktiges beslut den 1 mars 2012, § 38
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2012, § 175
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 oktober 2013, § 110
Kommunkontorets skrivelse den 21 februari 2014
Rolf Blanks skrivelse den 4 mars 2014
Fortifikationsverkets skrivelse den 21 mars 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 3 maj 2016, § 191
Fortifikationsverkets skrivelse den 21 november 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2016

Barnets bästa
Tekniska förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse den 27 augusti utförligt
redogjort för barnkonsekvenserna.

Ärendet
Staffan Fredlund föreslog i ett medborgarförslag att Lunds kommun
utreder förutsättningarna för att utveckla en kommunal badplats vid det
före detta sandtaget i Tvedöra. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars
2012, § 38 att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden
får i uppdrag att, i samråd med kultur och fritidsnämnden och
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miljönämnden, utreda förutsättningarna för att anordna en kommunal
badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för
barnkonsekvenserna.
Tekniska nämnden beslutade den 19 september 2012 att föreslå
kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter sandtäkten
avslutas 2017 under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till
förslaget, samt att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kultur- och
fritidsförvaltningen erforderliga medel för anläggning och drift/underhåll
för att göra Tvedöra sandtag till offentlig badplats.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 oktober 2013 att ställa sig
bakom tekniska nämndens beslut.
Kommunkontoret översände den 21 februari 2014 en skrivelse till
markägarna Rolf Blank (ägare till Hällestad 27:29) och
Fortifikationsverket (ägare till Hällestad 35:2) för att efterhöra deras
inställning till förslaget.
Rolf Blank ställde sig i ett svar den 4 mars 2014 positiv till förslaget.
Fortifikationsverket avslog i en skrivelse den 21 mars 2016 förfrågan
gällande kommunal badplats på verkets fastighet.
Kommunkontoret föreslog i tjänsteskrivelse den 21 april 2016 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget, då förutsättningar för anordnandet av kommunal
badplats i nuläget saknas.
Kommunstyrelsen beslutade 3 maj 2016 att återremittera ärendet till
kommunkontoret för remiss till Revingerådet.
Fortifikationsverket avslår återigen i en skrivelse den 21 november 2016
förfrågan gällande kommunal badplats på verkets fastighet. Som skäl
anförs bl.a. följande. Försvarsmakten och Fortifikationsverket vidhåller
tidigare yttrande enligt nedan. Ingen av de övriga deltagarna opponerade
eller misstyckte till detta. En kommunal badplats kan i sin förlängning
inverka negativt på och störa den övningsverksamhet som bedrivs av
Försvarsmakten inom området och därmed försvåra målet att öka den
militära försvarsförmågan. Att göra badplatsen kommunal är att
”avmarkera” dess signifikans inom den försvarsverksamhet som bedrivs i
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området, vilken ur nationell synpunkt är en viktig beståndsdel för att
nybilda och upprätthålla landets försvarsförmåga. Fortifikationsverket är
dock beredd att återuppta frågan gällande kommunal badplats när
flertalet sådan finns etablerade inom kommunen. Fortifikationsverket och
Försvarsmakten för gärna en dialog med Lunds kommun för att höja
säkerheten och renhållningen i området.

Kommunkontorets kommentar
Då en av markägarna, Fortifikationsverket, i nuläget motsätter sig
anordnandet av en kommunal badplats vid Tvedöra saknas
förutsättningar att anordna en sådan.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

att avslå medborgarförslaget, då förutsättningar för anordnandet av
kommunal badplats i nuläget saknas.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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§ 191

Medborgarförslag ”Se möjligheterna
med en kommunal badplats i
natursköna Tvedöra”

Dnr KF 2011/0126

Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslog i ett medborgarförslag att Lunds kommun
utreder förutsättningarna för att utveckla en kommunal badplats vid det
före detta sandtaget i Tvedöra. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars
2012, § 38, att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden
får i uppdrag att, i samråd med kultur- och fritidsnämndens och
miljönämnden, utreda förutsättningarna för att anordna en kommunal
badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för
barnkonsekvenserna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016.
Fortifikationsverkets skrivelse den 21 mars 2016.
Rolf Blanks skrivelse den 4 mars 2014.
Kommunkontorets skrivelse den 21 februari 2014, med bilagor.
Kultur- och fritidsnämnden beslut den 17 oktober 2013, § 110.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2012, § 175.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 augusti 2012.
Kommunfullmäktiges beslut den 1 mars 2012, § 38.
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra, daterad den 1
oktober 2011.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Lena Fällström (S), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Torsten Czernyson (KD) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för remiss till
Revingerådet.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget då förutsättningar för anordnande av
kommunal badplats i nuläget saknas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Wallins (M) m.fl. yrkande
mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till kommunkontoret för remiss till
Revingerådet.

Beslut expedieras till:
Revingerådet
Staffan Fredlund
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra”
Dnr KF 2011/0126

Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslog i ett medborgarförslag att Lunds kommun utreder
förutsättningarna för att utveckla en kommunal badplats vid det före detta
sandtaget i Tvedöra. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2012, § 38,
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag
att, i samråd med kultur- och fritidsnämndens och miljönämnden, utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i
utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra den 1 oktober 2011
Kommunfullmäktiges beslut den 1 mars 2012, § 38
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2012, § 175
Kultur- och fritidsnämnden beslut den 17 oktober 2013, § 110
Kommunkontorets skrivelse den 21 februari 2014
Rolf Blanks skrivelse den 4 mars 2014
Fortifikationsverkets skrivelse den 21 mars 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016

Barnkonsekvensanalys
Tekniska förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse den 27 augusti 2012
utförligt redogjort för barnkonsekvenserna.

Ärendet
Staffan Fredlund föreslog i ett medborgarförslag att Lunds kommun utreder
förutsättningarna för att utveckla en kommunal badplats vid det före detta
sandtaget i Tvedöra. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2012, § 38,
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag
att, i samråd med kultur- och fritidsnämndens och miljönämnden, utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i
utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.
Tekniska nämnden beslutade den 19 september 2012 att föreslå
kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
iordningsställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten
avslutas 2017 under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till
förslaget, samt att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kultur- och
fritidsförvaltningen erforderliga medel för anläggning och drift/underhåll för
att göra Tvedöra sandtag till offentlig badplats.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 oktober 2013 att ställa sig
bakom tekniska nämnden beslut.
Kommunkontoret översände den 21 februari 2014 en skrivelse till
markägarna Rolf Blank (ägare till Hällestad 27:29) och Fortifikationsverket
(ägare till Hällestad 35:2) för att efterhöra deras inställning till förslaget.
Rolf Blank ställde sig i ett svar den 4 mars 2014 positiv till förslaget.
Fortifikationsverket avslår i en skrivelse den 21 mars 2016 förfrågan
gällande kommunal badplats på verkets fastighet. Att göra badplatsen
kommunal är, enligt verket, att ”avmarkera” dess signifikans inom den
försvarsverksamhet som bedrivs inom området, vilken ur nationell synpunkt
är en viktig beståndsdel för att nybilda och upprätthålla landets
försvarsförmåga. Verket är berett att återuppta frågan gällande kommunal
badplats när flertalet sådana finns etablerade inom kommunen.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Då en av markägarna, Fortifikationsverket, i nuläget motsätter sig
anordnandet av en kommunal badplats vid Tvedöra saknas förutsättningar
för att anordna en sådan.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget, då förutsättningar för anordnandet av
kommunal badplats i nuläget saknas.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna Tvedö

W!.---------------arlenr

Badplatsen i Tvedöra har en stor potential att bli ett smultronställe för Lundabor i alla åldrar.
Varför inte skapa Lunds första kommunala sjöbad i en vacker kultur- och naturmiljö? En
badplats i Tvedöra kan stärka varumärket Lunds kommun och bidra till en kvalitetssäkrad
och långsiktigt hållbar badmiljö. På sikt kan en kommunal badplats också stimulera ökad
turism och företagsamhet i Lunds kommun östra delar.
Sjön är belägen mellan S. Sandby och Torna-Hällestad och där badas redan idag. Besökarna
kommer från dessa byar men också från Lund, Dalby och Veberöd. Sjön har uppkommit i ett
f.d. sandtag så det är fina mjuka sandstränder ner mot vattenytan och hög vattenkvalite. Det
blir snabbt djupt i sjön så dykning är idag populärt från en f.d. industripråm. Markägaren är
till största delen Fortifikationsverket, men området är idag tillgängligt för allmänheten.
Badplatsen i Tvedöra har för varje år ökat i popularitet! Många som bor i kommunen söker
sig aktivt till den natursköna badplatsen. Framför allt ungdomar och barnfamiljer. Dessvärre
har nedskräpningen och slitaget ökat de senaste åren och detta uppmärksammades i
lokaltidningarna sommarsäsongen 2011. Under 2011 har Lunds kommun placerat ut sopkärl
och sporadiskt städat stranden vid behov.
Barn och ungdomar ska ges möjlighet att bada i utemiljöer. En kommunal badplats i
naturmiljö kan bidra till ökat engagemang för en hållbar samhällsutveckling. Varför inte
skapa ett naturrum på plats som informerar om vattnets kretslopp och de djur/växter som
finns i sjön. Mät och kommunicera vattenkvaliten i Tvedöra. Skapa dialog och intresse!
Mitt medborgarförslag är att ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna utreds:
•

Lunds kommun utreder de formella förutsättningarna för att utveckla en kommunal
badplats i f.d. sandtaget i Tvedöra t.ex. markägarförhållanden, ekonomi/budget,
juridik, ansvar/roller i Lunds kommun, planförhållanden, vägar/parkeringsplatser etc.

•

Lunds kommun analyserar hur badplatsen i Tvedöra på kort och på lång sikt kan
utvecklas för att skapa livskvalite, glädje och komfort för boende i kommunen med
fokus på de östra byarna. Behov? Badplatsens design? Brygga? Servering? Toaletter?
Förvaltning? Säkerhet? Skötsel? Kommunikationer? P-plats? Lekplats? Naturrum?

•

Lunds kommun analyserar hur en kommunal badplats i Tvedöra kan stärka Lunds
kommuns varumärke utifrån områden som turism, företagsamhet, fritid- &
rekreation, lokal identitet och miljöpedagogik/hållbarhet alternativt sammankopplas
till andra kommunala handlingsprogram.

Vänliga hälsningar, Staffan Fredlund i Dalby (2011-10-01)
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§ 232
Medborgarförslag - Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra
Dnr TN 2011/0462
Sammanfattning
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund om att skapa en kommunal
badsjö i sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan Södra Sandby och
Torna Hällestad. Många badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage
är stort i området och det verkar öka från år till år. Under 2011 har Lunds
kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl och
genomfört städning i området kring sandtaget. I förslaget föreslår Staffan
Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna för
att inrätta en kommunal badplats utreds.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-14
Medborgarförslag från Staffan Fredlund, daterat 2011-10-01
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Per Woin (V) och Lena Fällström (S)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens synpunkter för besvarande
av medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Park- och naturkontoret
Cecilia Backe
kommunekolog
cecilia.backe@lund.se

Till Tekniska nämnden

Dnr 11/462

Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra”
Sammanfattning
Det har inkommit förlag från Staffan Fredlund ang. att skapa en kommunal badsjö i sandtaget
vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan S. Sandby och Torna Hällestad. Många badar redan
idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka från år till år.
Under 2011 har Lunds kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl
och genomfört städning i området kring sandtaget.
I förslaget föreslår Staffan Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där
förutsättningarna utreds
Tekniska nämnden föreslås lämna nedanstående synpunkter vidare till kommunfullmäktige för
besvarande av medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-14
Medborgarförslag från Staffan Fredlund, 11-10-01

Ärendet
Det har inkommit förlag från Staffan Fredlund ang. att skapa en kommunal badsjö i sandtaget
vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad. Många badar redan
idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka från år till år.
Under 2011 har Lunds kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl
och genomfört städning i området kring sandtaget.
I förslaget föreslår Staffan Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där
förutsättningarna utreds:





Lunds kommun utreder de formella förutsättningarna för att utveckla en kommunal
badplats i det f.d. sandtaget i Tvedöra t.ex. markägarförhållanden, ekonomi/budget,
juridik, ansvar/roller i Lunds kommun, planförhållanden, vägar/parkeringsplatser etc.
Lunds kommun analyserar hur badplatsen i Tvedöra på kort och på lång sikt kan
utvecklas för att skapa livskvalitet, glädje och komfort för boende i kommunen med
fokus på de östra byarna. Behov? Badplatsens design? Brygga? Servering? Toaletter?
Förvaltning? Säkerhet? Skötsel? Kommunikationer? P-plats? Lekplats? Naturum?
Lunds kommun analyserar hur en kommunal badplats i Tvedöra kan stärka Lunds
kommuns varumärke utifrån områden som turism, företagsamhet, fritid- och
rekreation, lokal identitet och miljöpedagogik/hållbarhet alternativt sammankopplas
till andra kommunala handlingsprogram.

Adress
Byggmästaregatan 4
222 37 Lund

Telefon
046-35 50 00

Fax
046-14 68 65

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se
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Park- och naturkontorets synpunkter
Området ligger inom natura 2000-området Revingefältet SE0430113. Det övergripande
bevarandesyftet för området är att upprätthålla det öppna hedartade landskapet och bevara de
populationer av Natura 2000-arter som finns inom området.
Fortverket är markägare till större delen av området men området i söder, där det är mest
badgäster under sommarhalvåret, finns en privat markägare. Markägarna har i september 2011
fått tillstånd för att ta ut totalt 100 000 ton sand fram tom. den 31 december 2017. Bad inom
området under brytningstiden är troligen inte möjligt.
Återställningsplanen för området medger bad i de södra delarna. Inom området finns dock
flera naturvärden som måste skyddas för att uppnå natura 2000-områdets bevarandemål. De
sandiga markerna kring täktområdet hyser en rad rödlistade insektsarter som Länsstyrelsen
bevakar och idag utför åtgärder för. Inom området finns också möjlighet för backssvalor att
häcka och i tillståndet för sandtäkten åläggs nyttjarna att utföra åtgärder för att gynna
backsvalor. Det är också viktigt att fortsatt bete i området kring sandtaget kan fortsätta för att
hålla markerna öppna.
Park- och naturkontoret (P&N) arbetar tillsammans med P7, Fortverket, Länsstyrelsen och
arrendatorn med naturvårdsåtgärder på Revingefältet. Under 2011 har P&N grävt några
grunda dammar i den östra delen av området för att gynna den rödlistade strandpaddan.
Betesdjur kommer att släppas in för sent bete i den östra slänten ner mot sandtaget för att
försöka hålla ner vegetation och motverka igenväxning.
P&N har i sig inga synpunkter på om kommunen anlägger en offentlig badplats vid sandtäkten
efter att brytningstillståndet löper ut så länge hänsyn tas och badplatsen inte inkräktar på
naturvärden och artskydd. Det är i första hand en fråga för Kultur- och fritidsförvaltningen och
Miljöförvaltningen att utreda om det är lämpligt med bad vid Tvedöra och om det finns
ekonomiska resurser att avsätta för verksamheten.
P&N förvaltar naturum på Skrylle och en utredning har genomförts där det finns beslut om att
utveckla verksamheten på Skrylle. P&N har inga resurser att driva naturum vid Tvedöra. Inom
ramen för naturum Skrylle arbetar P&N med att utveckla ”satelliter” till naturum och det
skulle kunna vara en möjlighet att anlägga en s.k. naturumssatellit vid Tvedöra om kommunen
beslutar skapa en badsjö i Tvedöra.
Tekniska nämnden föreslås lämna dessa synpunkter vidare till kommunfullmäktige för
besvarande av medborgarförslaget.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet ?
ja
nej
Motiv:
Ärendets beredning anses inte ge några negativa konsekvenser för barn.
Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet ?
ja
nej
Motiv:
det är svårt att bedöma i detta läge
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Beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta ovanstående synpunkter för besvarande av
medborgarförslaget
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Håkan Lockby

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Lars Jacobsson

3 (3)

Lunds kommun
Miljönämnden

280

Sammanträdesprotokoll

1

Sammanträdesdatum

2011-12-08

§ 119
Yttrande angående möjligheterna till en kommunal
badplats i Tvedöra, Hällestad 35:2
Dnr MN 2011/0014
Sammanfattning
Miljönämnden ska yttra sig över ett medborgarförslag om att göra strandbadet
i Tvedöra till en kommunal badplats. Tvedöra fungerar redan idag som
badplats genom att många människor badar där. Miljöförvaltningen har
bedrivit tillsyn samt låtit provta och analysera badvattenkvaliteten som en
service för allmänheten.
Om Tvedöra blir en kommunal badplats kommer det utses någon som ansvarar
för badet och med det följer ansvar för vattenprovtagning, renhållning m.m.
Som tillsynsmyndighet kommer miljöförvaltningen att kontrollera att
miljöbalkens krav följs.
Miljöförvaltningen är positiv till att göra Tvedöra till en kommunal badplats
och föreslår att även möjligheterna att göra Knivsåsen/Dalby stenbrott,
Billebjär och Häljasjön till kommunala badplatser utreds.
Beslutsunderlag
Kommunkontoret har remitterat ett medborgarförslag om att inrätta ett
kommunalt strandbad vid sjön Tvedöra.
Tjänsteskrivelse 2011-11-21.
Miljönämnden beslutar
att tillstyrka förslaget att göra Tvedöra till en kommunal badplats och antar
förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

281

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2011-11-21

1 (2)

Miljöinspektör Elin Holgersson

Miljönämnden

046-35 52 24
elin.holgersson@lund.se

Yttrande angående möjligheterna till en
kommunal badplats i Tvedöra, Hällestad 35:2
Dnr. 2011.2428.2
Kommunkontorets dnr: KS 2011/0126

Sammanfattning
Miljönämnden ska yttra sig över ett medborgarförslag om att göra
strandbadet i Tvedöra till en kommunal badplats. Tvedöra fungerar redan
idag som badplats genom att många människor badar där.
Miljöförvaltningen har bedrivit tillsyn samt låtit provta och analysera
badvattenkvaliteten som en service för allmänheten.
Om Tvedöra blir en kommunal badplats kommer det utses någon som
ansvarar för badet och med det följer ansvar för vattenprovtagning,
renhållning m.m. Som tillsynsmyndighet kommer miljöförvaltningen att
kontrollera att miljöbalkens krav följs.
Miljöförvaltningen är positiv till att göra Tvedöra till en kommunal badplats
och föreslår att även möjligheterna att göra Knivsåsen/Dalby stenbrott,
Billebjär och Häljasjön till kommunala badplatser utreds.

Ärendet
Kommunkontoret har remitterat ett medborgarförslag om att inrätta ett
kommunalt strandbad vid sjön Tvedöra.

Miljöförvaltningens synpunkter
Strandbadet i Tvedöra är inte ett offentligt bad, men många människor tar
sig dit för att bada under somrarna.
Miljöförvaltningen har valt att provta och analysera badvattenkvaliteten vid
Tvedöra under juni, juli och augusti som en service till invånarna och för att
upptäcka eventuella föroreningar som kan innebära en olägenhet för
människors hälsa. Resultaten rapporteras in på hemsidan ”Badplatsen” så att
allmänheten kan ta del av informationen. Vattenkvaliteten i Tvedöra har
med endast något undantag varit mycket god om man tittar på resultaten
från 1999-2011.

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Botulfsgatan 3 B
223 55 Lund

Botulfsgatan 3 B

046-355000

046-2114972

www.lund.se

miljoforvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2011-11-21

Under senare år har det vid flera tillfällen förekommit nedskräpning i
området kring sjön vid Tvedöra och det har varit problem att få någon att
vidta åtgärder mot detta då det inte finns någon som ansvarar för badet.
Om Tvedöra blir en kommunal badplats är det viktigt att det tydligt utses en
ansvarig för badet, en verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren ska
bedriva egenkontroll enligt miljöbalken och ansvara för kontroll av
badvattenkvalitet, renhållning m.m. Det ska finnas tillräckligt antal toaletter
och goda möjligheter för avfallshantering. Det är viktigt att städning och
underhåll av toaletter och eventuella omklädningsrum fungerar
tillfredsställande. Miljöförvaltningen kommer, som tillsynsmyndighet, att
kontrollera att miljöbalkens krav följs.
Miljöförvaltningen är positiv till att låta Tvedöra bli ett kommunalt
strandbad. Det vore i linje med miljöbalkens syfte, då det skulle innebära att
någon tar ansvar för badet och arbetar för att undvika problem med dålig
badvattenkvalitet, nedskräpning m.m.
Miljöförvaltningen förespråkar att man även utreder förutsättningarna för att
göra Knivsåsen/Dalby stenbrott, Billebjär och Häljasjön till kommunala
badplatser. De besöks också av många badande under somrarna och har i
stort sett samma förutsättningar som Tvedöra.
Då det finns en täktverksamhet i området bör verksamhetsutövaren liksom
markägare och andra intressenter beredas tillfälle att yttra sig om det blir
aktuellt med närmare utredning av möjligheten till kommunal badplats i
Tvedöra.

Förslag till beslut
Miljönämnden tillstyrker förslaget att göra Tvedöra till en kommunal
badplats och antar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet.
MILJÖFÖRVALTNINGEN

Björn Berséus
Miljöchef
Yttrande expedieras till:
Kommunkontoret i Lunds kommun

Elin Holgersson
Miljöinspektör
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§ 58
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra”
Dnr KF 2011/0126
Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslår att Lunds kommun utreder förutsättningarna för att
utveckla en kommunal badplats vid det före detta sandtaget i Tvedöra.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V), Lars Bergwall (C), Björn Abelson (S) och Emma
Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att,
i samråd med kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden, utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i
utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att,
i samråd med kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden, utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i
utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2012-03-01

§ 38
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra”
Dnr KF 2011/0126, bilaga 25
Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslår att Lunds kommun utreder förutsättningarna för att utveckla en
kommunal badplats vid det före detta sandtaget i Tvedöra.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 november 2011, § 141
Tekniska nämndens beslut den 7 december 2011, § 232.
Miljönämndens beslut den 8 december 2011, § 119
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012.
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2012, § 58.
Anföranden
Lars V Andersson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Christina Sjöström (MP) yttrar sig.
Yrkanden
Lars V Andersson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Christina Sjöström (MP) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att, i samråd med
kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden, utreda förutsättningarna för att anordna en
kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.

Beslut expedieras till:
Staffan Fredlund
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Akten

Lunds kommun
Tekniska nämnden

285

Sammanträdesprotokoll

1

Sammanträdesdatum

2012-09-19

§ 175
Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Dnr TN 2011/0462
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag angående att skapa en kommunal
badsjö i sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan Södra Sandby och
Torna Hällestad. Många badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och
slitage är stort i området och ökar från år till år. Under 2011 har Lunds
kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl och
genomfört städning i området kring sandtaget. Förslagsställaren föreslår att
kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna för att skapa
en kommunal badplats utreds. Tekniska nämnden har tidigare, 2011-12-07,
yttrat sig till kommunfullmäktige. Därefter har kommunfullmäktige 2012-0301 gett tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med kultur- och
fritidsnämnden och miljönämnden utreda förutsättningarna för att anordna en
kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för
barnkonsekvenserna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal badplats i Tvedöra”,
daterat 2011-10-01
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01 § 38
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Roland Bondesson (M), Mio Fric
(KD), Lena Fällström (S), Ann Schlyter (V) och Karin Svensson Smith (MP)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten
avslutas 2017 under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till
förslaget
att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kultur- och fritidsförvaltningen
erforderliga medel för anläggning och drift/underhåll för att göra Tvedöra
sandtag till offentlig badplats, samt
att i övrigt överlämna denna utredning till kommunfullmäktige för vidare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Tekniska nämnden
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handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Park- och naturkontoret
Cecilia Backe
kommunekolog
cecilia.backe@lund.se

Till Kommunfullmäktige

Dnr 11/462

Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Sammanfattning
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund angående att skapa en kommunal badsjö i
sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad. Många
badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka
från år till år. Under 2011 har Lunds kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen placerat
ut sopkärl och genomfört städning i området kring sandtaget. I förslaget föreslår Staffan
Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna utreds. Tekniska
nämnden har tidigare (2011-12-07) yttrat sig till Kommunfullmäktige. Därefter har
Kommunfullmäktige 2012-03-01 gett Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med Kulturoch fritidsnämnden och Miljönämnden utreda förutsättningarna för att anordna en kommunal
badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.
Tekniska nämnden föreslås lämna nedanstående utredning vidare till Kommunfullmäktige och
med förslag att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kultur- och fritidsförvaltningen att
iordningställa en offentlig badplats vid Tvedöra efter att sandtäkten avslutats och under
förutsättning att markägarna ställer sig positiva till förslaget samt att erforderliga medel för
detta tillförs Kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Bilaga 1. Medborgarförslag från Staffan Fredlund, 11-10-01
Bilaga 2. Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2012-01-05
Bilaga 3. Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01

Ärendet
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund angående att skapa en kommunal badsjö i
sandtaget vid Tvedöra som idag utnyttjas av allmänheten som en spontanbadplats. Sandtaget
är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad.
Efter en första remissrunda har kommunfullmäktige, 2012-03-01, gett Tekniska nämnden i
uppdrag att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden och Miljönämnden utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen
redogöra för barnkonsekvenserna.
I ärendets handläggning har Holger Andersson från Kultur- och fritidsförvaltningen och Elin
Holgersson från Miljöförvaltningen deltagit. Tekniska förvaltningen har inte funnit det
motiverat att föra fram utredningen till de båda nämnderna då de redan i tidigare beslut uttalat
sig positivt i frågan om Tvedöra sandtag som en kommunal badplats. Kultur och
fritidsförvaltningen har framfört att de ställer sig positiva till att ta ansvar för en eventuell
framtida officiell badplats vid Tvedöra.
Adress
Byggmästaregatan 4
222 37 Lund

Telefon
046-35 50 00

Fax
046-14 68 65

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se
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Förutsättningar för en kommunal badplats i Tvedöra
Offentlig badplats
Beslut om offentlig badplats innebär att kommunen tar på sig ett ansvar för badet och blir
verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Om badplatsen bedöms ha över 200 badande i
genomsnitt per dag under badsäsongen så bedöms det vara ett så kallat EU-bad och den som
ansvarar för badet ska då uppfylla de krav som finns i badvattenförordning (2008:218) samt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:8) och allmänna råd om badvatten.
Om badplatsen inte har så många badande och inte räknas som ett EU-bad ska
verksamhetsutövaren ändå bedriva egenkontroll enligt miljöbalken och vissa delar av de krav
som gäller för EU-bad kan tillämpas även på dessa bad genom att det kan vara ett sätt att
uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna innebär att
verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap, arbeta förebyggande för att undvika
olägenheter för människors hälsa och miljön samt kunna visa att lagstiftningens krav följs.
Den som ansvarar för badplatsen ska se till att det finns tillräckligt antal toaletter och goda
möjligheter för avfallshantering. Det är viktigt att städning och underhåll av toaletter och
eventuella omklädningsrum fungerar tillfredsställande. På samma sätt är det viktigt att
renhållning och översyn av avfallskärl sker i tillräcklig omfattning
Dagsläget vid Tvedöra
Tvedöra sandtag är ett populärt badställe mellan Södra Sandby och Torna Hällestad. Det
kommer besökare från ett stort område, bland annat är det många ungdomar och familjer från
de närbelägna byarna men även från Löberöd och Harlösa i Eslövs kommun, som kommer till
sandtaget. Under flera år har det varit problem med nerskräpning i samband med bl.a.
badaktiviteterna. Kommunen har en skyldighet att städa upp i enlighet med 4 § ”Lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning” där det framgår att
kommunen har ett ansvar för att återställa platser som skräpats ned i sådant skick som med
hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt är skäligt.
Under badsäsongen 2011 stod Kultur- och fritidsförvaltningen för renhållningen vid Tvedöra.
Under 2012 kommer Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätta se till att det hålls i ordning på
platsen. Det finns dock ingen budget för renhållningen vilket är ett problem för förvaltningen.
Renhållningsverket tar inte på sig ansvaret med renhållningen och kör inte heller dit utan att
väg, vändplats samt hårdgjord yta under sopkärlen iordningställs. Det är i övrigt otydligt
vilken förvaltning inom kommunen som ansvarar enligt regelverket för nedskräpning i
enlighet med skrivningen ovan.
Miljöförvaltningen låter provta och analysera badvattenkvaliteten vid bland annat Tvedöra
under juni, juli och augusti som en service till invånarna och ett sätt att förhindra olägenhet för
människors hälsa. Vattenkvaliteten i Tvedöra har med endast något undantag varit mycket god
om man tittar på resultaten från 1999-2011.
Ägarförhållande
Fastigheten Hällestad 35:2 ägs av Fortifikationsverket och fastigheten Hällestad 27:29 ägs av
Rolf Georg Blank.
Täkttillstånd
G. Blank & Son Grus AB har 2011-09-01 fått tillstånd till täkt av sand på fastigheterna
Hällestad 27:29 och 35:2 och omfattar ett totaluttag av 100 000 ton sand. Tillståndet gäller till
och med den 31 december 2017. Verksamhet får inte ske under juni – augusti, siktning och
utlastning av täktmaterial från verksamhetsområdet får dock ske hela året. Under
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brytningstiden kommer möjligheterna till bad och rekreation i de sedan tidigare färdigställda
delarna av sjön att kunna fortgå som tidigare.
Markägarnas inställning till offentlig badplats
Markägaren till fastigheten Hällestad 27:29 är positivt inställd till offentligt bad vid Tvedöra
sandtäkt efter att brytning upphör 2017. I återställningsplanen för täkten ingår
iordningställande som medger badstrand i området.
Fortifikationsverket, som äger Hällestad 35:2, tillsammans med verksamhetsutövarna – P7 är
generellt inte positiva till offentligt bad vid Tvedöra, vilket de lät meddela vid Revingerådets
möte den 22 maj 2012. Om kommunen har ambitionen att anlägga en offentlig badplats vid
Tvedöra sandtäkt så är Fortifikationsverket/P7 beredda att pröva frågan formellt.

Naturvärde
Området ligger inom Natura 2000-området Revingefältet SE0430113. Det övergripande
bevarandesyftet för området är att upprätthålla det öppna hedartade landskapet och bevara de
populationer av Natura 2000-arter som finns inom området. Återställningsplanen för området
medger bad i de södra delarna. Inom området finns dock flera naturvärden som måste skyddas
för att uppnå Natura 2000-områdets bevarandemål. De sandiga markerna kring täktområdet
hyser en rad rödlistade insektsarter som Länsstyrelsen bevakar och idag utför åtgärder för.
Inom området finns också möjlighet för backssvalor att häcka och i tillståndet för sandtäkten
åläggs nyttjarna att utföra åtgärder för att gynna backsvalor. Det är också viktigt att fortsatt
bete i området kring sandtaget kan fortsätta för att hålla markerna öppna.
Park- och naturkontoret (P&N) arbetar tillsammans med P7, Fortifikationsverket,
Länsstyrelsen och arrendatorn med naturvårdsåtgärder på Revingefältet. Under 2011 har P&N
grävt några grunda dammar i den östra delen av området för att gynna den rödlistade
strandpaddan. Betesdjur släpps in för sent bete i den östra slänten ner mot sandtaget för att
hålla ner vegetation och motverka igenväxning. P&N har i sig inga synpunkter på om
kommunen anlägger en offentlig badplats vid sandtäkten efter att brytningstillståndet löper ut
så länge hänsyn tas och badplatsen inte inkräktar på naturvärden och artskyddet. Många badar
redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka från år
till år. Genom att göra området till offentlig badplats kan problemen med nedskräpning
eventuellt minska då resurser avsätts för att sköta området.
naturum
P&N förvaltar naturum på Skrylle och en utredning har genomförts där det finns beslut om att
utveckla verksamheten på Skrylle. P&N har inga resurser att driva naturum vid Tvedöra. Inom
ramen för naturum Skrylle arbetar P&N med att utveckla ”satelliter” till naturum och det
skulle kunna vara en möjlighet att anlägga en s.k. naturumssatellit vid Tvedöra om kommunen
beslutar skapa en badsjö i Tvedöra.
Ansvarsroller i kommunen om Tvedöra sandtag blir offentlig badplats
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås få uppdraget att förvalta badplatsen och blir
verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Miljönämnden är tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken.
Juridik
Om Tvedöra blir en kommunal badplats ska kommunen delegera ansvaret för badet så att det
tydligt framgår vem som är verksamhetsutövare enligt miljöbalken och därmed ska uppfylla
de krav som framgår av badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten.
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Tillsyn enligt miljöbalken utövas av miljönämnden i Lunds kommun. Då fortifikationsverket
är fastighetsägare kan viss samrådan med generalläkaren ske.
Eftersom området är utpekat som Natura 2000 – område (habitatdirektivet) krävs tillstånd att
anlägga, bygga, schakta, gräva m.m. enligt miljöbalken.
Säkerhetsansvar har ej utretts här.
Kostnadsberäkning
En grov kostnadsberäkning har utförts:

Åtgärd
Anlägga/iordningställa väg,
vändplan och parkeringsplats

Kostnad (kr) resp. kostnad
kr/år
800 000 + 50 000 kr/år

Kommentar
investering och underhåll

Renhållning

120 000 kr/år

sopkärl, städning ca 2-3
dgr/v under badsäsong, maj –
augusti, 10 tim/v a´500kr/tim
inkl sa, 1 ggr/2v övrig tid
två st Bajamajor under
badsäsong varav en
handikappanpassad.
inkl. provtagning och analys
ca 5 000 kvm

Toaletter

20 000 kr/år

Vattenprovtagning
Inköp av fastighet

3 000 kr/år
50 000 - 100 000

Administration

30 000 kr/år

kontrollprogram, riskanalys
mm (Kultur- och
fritidsförvaltningen ca 10
arbetsdagar/år)

Summa investering

850 000 - 900 000

exkl. handikappanpassning
och andra anläggningar
såsom brygga mm.

Summa drift

ca 223 000 kr/år

Handikappanpassning och faciliteter såsom brygga, ponton eller dyl. har inte
kostnadsberäknats i denna utredning. Handikappanpassning samt anläggande av t.ex. brygga,
café eller dylikt bör utredas separat om det blir aktuellt med offentligt bad vid Tvedöra.
Barnkonsekvenser
Genom ett beslut att iordningställa ett offentligt bad vid Tvedöra sandtäkt så skapar man bättre
förutsättningar för friluftsliv för framförallt barn, ungdomar och barnfamiljer. Genom att
badplatsen blir ett offentligt bad förbättras säkerhet, badvattenkvalitet och renhållning. I
anslutning till badet kan ytterligare förbättringar eventuellt genomföras som ytterligare är
positiva för barn och ungdomar. Genom att även handikappanpassa badet kan ytterligare
kvalité ges till badplatsen.
Ytterligare tre spontanbadplatser i Lunds kommun
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Det finns ytterligare tre spontanbadplatser i Lunds kommun som utnyttjas flitigt av
allmänheten. Dessa är Knivsåsens stenbrott, Billebjer stenbrott och Häljasjön vid Vomb. Som
det är idag så tar miljöförvaltningen badvattenprover vid samliga bad. Vid Knivsåsen
förekommer mycket aktiviteter och en kraftig nerskräpning och vandalisering. Sedan några år
tillbaka finns en särskild grupp bestående av polis, socialförvaltning, länsstyrelsen och parkoch naturkontoret som samarbetar för att upprätthålla ordning i området. En tillsynsman är
anställd under badsäsongen. Vid Häljasjön har Kultur- och fritidsförvaltningen hand om
parkeringsplats, sophämtning samt bajamaja. Vid Billebjer finns soptunnor och utedass som,
enligt avtal med Länsstyrelsen (som är naturreservatsförvaltare), töms av Park- och
naturkontoret i Lunds kommun. Städning av området sköts av Länsstyrelsen.
Om kommunen tar beslut om att göra Tvedöra sandtag till offentlig badplats så bör även de
andra tre spontanbadplatserna pekas ut som offentliga bad.
Slutsats
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen är positiva till
att Tvedöra sandtag iordningställs och förvaltas som allmän badplats om erforderliga medel
ställs till förfogande till ansvarig nämnd. Det är ju även en förutsättning att markägarna i så
fall ställer sig positiva till förslaget.
Vidare så anser förvaltningarna att även kommunens tre övriga ”spontanbadplatser”,
Knivsåsen stenbrott, Billebjer stenbrott samt Häljasjön iordningställs och förvaltas som
allmänna badplatser. Detta bör dock utredas särskilt av Kultur- och fritidsförvaltningen som
får återkomma i frågan.
Barnkonsekvensanalys
Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet ?
ja
nej
Motiv:
Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet ?
ja
nej
Motiv:
På vilket sätt berörs barn och unga?
- Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i första rummet? Ja, genom att ge barn och ungdommar
möjlighet till bad och friluftsaktiviteter.
- Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas? Ja, bad och
friluftsaktiviteter är kostnadsfria och utesluter inte någon från att delta oberoende sociala, ekonomiska eller
kulturella aspekter
- Främjar beslutet barns och ungdomars rätt till hälsosamma levnadsvanor ? Genom att iordningställa en
offentlig badplats så ökar det lokala utbudet för hälsofrämjande friluftsliv och fysiska aktiviteter.
- Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt funktionshindrade barns och ungdomars
behov? Badplatsen kan anläggas med hög nivå på tillgänglighetsanpassning.
Har barn och ungas åsikter tagits tillvara? Ingen dialog har förts med barn och unga i frågan men idag
utnyttjas platsen för bad till stor del av barn och unga.
- På vilket sätt har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? se ovan!
Bad och friluftsliv på nära håll gagnar främst barn och ungdomar. Att iordningställa offentliga bad i Lunds
kommuns östra delar innebär en förbättring för barn och ungdomar.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten avslutas 2017 under
förutsättning att markägarna ställer sig positiva till förslaget, samt
att föreslå kommunfullmäktige att tillföra Kultur- och fritidsförvaltningen erforderliga medel
för anläggning och drift/underhåll, se kostnadsberäkning i denna utredning, för att göra
Tvedöra sandtag till offentlig badplats, samt
att i övrigt överlämna denna utredning till Kommunfullmäktige för vidare handläggning och
beslut.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Göran Eriksson

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Karl- Oscar Seth
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§ 110
Medborgarförslag - Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra
Dnr KU 2011/0310
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt tekniska förvaltningens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att iordningställa Tvedöra
sandtag till offentlig badplats från 2018 om erforderliga medel fås för drift och
skötsel.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 38, Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra den 1 mars 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012
Medborgarförslag Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra den 4 oktober 2011
Tekniska nämndens beslut Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra den
19 september 2013
Tekniska nämndens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig bakom skrivelse från tekniska nämnden och invänta ett
eventuellt uppdrag från kommunfullmäktige om att iordningställa
Tvedöra till en kommunal badplats från 2018 om erforderliga medel fås
för drift och skötsel,
samt
att

i övrigt avge yttrande enligt kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Akten

Justerare
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Mikael Johansson
046-35 7833
mikael.johansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande till kommunstyrelsen
Remiss - Utredning om kommunal badplats vid
Tvedöra
Dnr KU 2011/0310

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt tekniska förvaltningens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med miljöförvaltningen getts
möjlighet att samråda med tekniska förvaltningen under utredningens gång.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att iordningställa Tvedöra
sandtag till offentlig badplats från 2018 om erforderliga medel fås för drift och
skötsel. Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på
att det finns en problematik för hur skötseln av badet i Tvedöra ska hanteras
idag och fram till 2017. Förvaltningen föreslår att den framtagna ekonomiska
kalkylen kompletteras med en post för anpassningsåtgärder för
funktionshindrade.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 38, Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra den 1 mars 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012
Medborgarförslag Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra den 4 oktober 2011
Tekniska nämndens beslut Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra den
19 september 2013
Tekniska nämndens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013

Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat tekniska nämndens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra. Kommunkontoret har översänt tekniska
förvaltningens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra för
yttrande.

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 1

+46 46 35 50 00

Telefax

Internetadress

e-post

www.lund.se

kultur-fritid@lund.se
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2013-10-07

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer och synpunkter på
tekniska nämndens skrivelse
Det finns en problematik med hantering och skötsel av Tvedöra idag och
fram till 2017 eftersom den plats som avses är allmän mark finns ingen
budget avsatt för renhållningen. Det finns heller inte någon toalett och inga
soptunnor placerade på platsen. En soptunna placerades ut år 2011 men
Renhållningsverket ville sedan inte tömma den eftersom vändplatsen
underkändes och Renhållningsverket krävde asfaltering. Alternativet var att
soptunnan flyttades ut till vägen. I dag städar kultur- och fritidsförvaltningen
med jämna mellanrum badplatsen i Tvedöra under sommarmånaderna utan
ekonomisk kompensation.
Den av tekniska förvaltningen framtagna ekonomiska kalkylen innefattar
inte anpassningsåtgärder för funktionshindrade. Ett bad under kommunalt
ansvar ska enligt kommunens ambitioner tillgänglighetsanpassas för
tänkbara besökare.
De tre övriga spontanbadplatserna i kommunen Knivsåsens stenbrott,
Billebjer stenbrott samt Häljasjön vid Vomb, pekas i tekniska förvaltningens
utredning ut som framtida potentiella offentliga badplatser. Kultur- och
fritidsförvaltningen anser det inte rimligt i dagsläget att dessa spontana
badställen skulle kunna hanteras av kommunen och med kommunala
resurser.
Markförhållande
Två fastigheter berörs och måste lösas för att kunna iordningställa en
kommunal badplats efter det att sandtäkten är avslutad den 31 december 2017.
Fastigheten Hällestad 27:29. Här måste en överenskommelse med markägaren
till för att säkerställa markanvändning.
Fastigheten Hällestad 35:2. Fortifikationsverket som äger marken är generellt
sett inte positiv till att det anläggs en offentlig badplats på marken. Här måste
en formell prövning till för att säkerställa att tankarna om en badplats
möjliggörs.
Med dessa kompletterande kommentarer ställer vi oss bakom skrivelsen från
tekniska förvaltningen och inväntar ett eventuellt uppdrag från
kommunfullmäktige om att iordningställa Tvedöra till en kommunal badplats
från 2018 om erforderliga medel fås för drift och skötsel.
Barnkonsekvensanalys
Ett offentligt bad i Tvedöra ger barn och ungdomar i närliggande orter
och platser förbättrade möjligheter till bad och friluftsliv under säkra
och ordnade former.
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Kultur och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar:
att

ställa sig bakom skrivelse från tekniska nämnden och
invänta ett eventuellt uppdrag från kommunfullmäktige
om att iordningställa Tvedöra till en kommunal badplats
från 2018 om erforderliga medel fås för drift och skötsel,
samt
att i övrigt avge yttrande enligt kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Urban Olsson
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef
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§ 110
Medborgarförslag - Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra
Dnr KU 2011/0310
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt tekniska förvaltningens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att iordningställa Tvedöra
sandtag till offentlig badplats från 2018 om erforderliga medel fås för drift och
skötsel.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 38, Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra den 1 mars 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012
Medborgarförslag Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra den 4 oktober 2011
Tekniska nämndens beslut Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra den
19 september 2013
Tekniska nämndens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig bakom skrivelse från tekniska nämnden och invänta ett
eventuellt uppdrag från kommunfullmäktige om att iordningställa
Tvedöra till en kommunal badplats från 2018 om erforderliga medel fås
för drift och skötsel,
samt
att

i övrigt avge yttrande enligt kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Akten

Justerare
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Mikael Johansson
046-35 7833
mikael.johansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande till kommunstyrelsen
Remiss - Utredning om kommunal badplats vid
Tvedöra
Dnr KU 2011/0310

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt tekniska förvaltningens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med miljöförvaltningen getts
möjlighet att samråda med tekniska förvaltningen under utredningens gång.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att iordningställa Tvedöra
sandtag till offentlig badplats från 2018 om erforderliga medel fås för drift och
skötsel. Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på
att det finns en problematik för hur skötseln av badet i Tvedöra ska hanteras
idag och fram till 2017. Förvaltningen föreslår att den framtagna ekonomiska
kalkylen kompletteras med en post för anpassningsåtgärder för
funktionshindrade.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 38, Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra den 1 mars 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012
Medborgarförslag Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra den 4 oktober 2011
Tekniska nämndens beslut Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra den
19 september 2013
Tekniska nämndens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013

Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat tekniska nämndens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra. Kommunkontoret har översänt tekniska
förvaltningens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra för
yttrande.

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 1

+46 46 35 50 00

Telefax

Internetadress

e-post

www.lund.se

kultur-fritid@lund.se
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2013-10-07

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer och synpunkter på
tekniska nämndens skrivelse
Det finns en problematik med hantering och skötsel av Tvedöra idag och
fram till 2017 eftersom den plats som avses är allmän mark finns ingen
budget avsatt för renhållningen. Det finns heller inte någon toalett och inga
soptunnor placerade på platsen. En soptunna placerades ut år 2011 men
Renhållningsverket ville sedan inte tömma den eftersom vändplatsen
underkändes och Renhållningsverket krävde asfaltering. Alternativet var att
soptunnan flyttades ut till vägen. I dag städar kultur- och fritidsförvaltningen
med jämna mellanrum badplatsen i Tvedöra under sommarmånaderna utan
ekonomisk kompensation.
Den av tekniska förvaltningen framtagna ekonomiska kalkylen innefattar
inte anpassningsåtgärder för funktionshindrade. Ett bad under kommunalt
ansvar ska enligt kommunens ambitioner tillgänglighetsanpassas för
tänkbara besökare.
De tre övriga spontanbadplatserna i kommunen Knivsåsens stenbrott,
Billebjer stenbrott samt Häljasjön vid Vomb, pekas i tekniska förvaltningens
utredning ut som framtida potentiella offentliga badplatser. Kultur- och
fritidsförvaltningen anser det inte rimligt i dagsläget att dessa spontana
badställen skulle kunna hanteras av kommunen och med kommunala
resurser.
Markförhållande
Två fastigheter berörs och måste lösas för att kunna iordningställa en
kommunal badplats efter det att sandtäkten är avslutad den 31 december 2017.
Fastigheten Hällestad 27:29. Här måste en överenskommelse med markägaren
till för att säkerställa markanvändning.
Fastigheten Hällestad 35:2. Fortifikationsverket som äger marken är generellt
sett inte positiv till att det anläggs en offentlig badplats på marken. Här måste
en formell prövning till för att säkerställa att tankarna om en badplats
möjliggörs.
Med dessa kompletterande kommentarer ställer vi oss bakom skrivelsen från
tekniska förvaltningen och inväntar ett eventuellt uppdrag från
kommunfullmäktige om att iordningställa Tvedöra till en kommunal badplats
från 2018 om erforderliga medel fås för drift och skötsel.
Barnkonsekvensanalys
Ett offentligt bad i Tvedöra ger barn och ungdomar i närliggande orter
och platser förbättrade möjligheter till bad och friluftsliv under säkra
och ordnade former.
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Tjänsteskrivelse
2013-10-07

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar:
att

ställa sig bakom skrivelse från tekniska nämnden och
invänta ett eventuellt uppdrag från kommunfullmäktige
om att iordningställa Tvedöra till en kommunal badplats
från 2018 om erforderliga medel fås för drift och skötsel,
samt
att i övrigt avge yttrande enligt kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Urban Olsson
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef
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§ 175
Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Dnr TN 2011/0462
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag angående att skapa en kommunal
badsjö i sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan Södra Sandby och
Torna Hällestad. Många badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och
slitage är stort i området och ökar från år till år. Under 2011 har Lunds
kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl och
genomfört städning i området kring sandtaget. Förslagsställaren föreslår att
kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna för att skapa
en kommunal badplats utreds. Tekniska nämnden har tidigare, 2011-12-07,
yttrat sig till kommunfullmäktige. Därefter har kommunfullmäktige 2012-0301 gett tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med kultur- och
fritidsnämnden och miljönämnden utreda förutsättningarna för att anordna en
kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för
barnkonsekvenserna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal badplats i Tvedöra”,
daterat 2011-10-01
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01 § 38
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Roland Bondesson (M), Mio Fric
(KD), Lena Fällström (S), Ann Schlyter (V) och Karin Svensson Smith (MP)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten
avslutas 2017 under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till
förslaget
att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kultur- och fritidsförvaltningen
erforderliga medel för anläggning och drift/underhåll för att göra Tvedöra
sandtag till offentlig badplats, samt
att i övrigt överlämna denna utredning till kommunfullmäktige för vidare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare
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Park- och naturkontoret
Cecilia Backe
kommunekolog
cecilia.backe@lund.se

Till Kommunfullmäktige

Dnr 11/462

Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Sammanfattning
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund angående att skapa en kommunal badsjö i
sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad. Många
badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka
från år till år. Under 2011 har Lunds kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen placerat
ut sopkärl och genomfört städning i området kring sandtaget. I förslaget föreslår Staffan
Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna utreds. Tekniska
nämnden har tidigare (2011-12-07) yttrat sig till Kommunfullmäktige. Därefter har
Kommunfullmäktige 2012-03-01 gett Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med Kulturoch fritidsnämnden och Miljönämnden utreda förutsättningarna för att anordna en kommunal
badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.
Tekniska nämnden föreslås lämna nedanstående utredning vidare till Kommunfullmäktige och
med förslag att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kultur- och fritidsförvaltningen att
iordningställa en offentlig badplats vid Tvedöra efter att sandtäkten avslutats och under
förutsättning att markägarna ställer sig positiva till förslaget samt att erforderliga medel för
detta tillförs Kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Bilaga 1. Medborgarförslag från Staffan Fredlund, 11-10-01
Bilaga 2. Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2012-01-05
Bilaga 3. Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01

Ärendet
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund angående att skapa en kommunal badsjö i
sandtaget vid Tvedöra som idag utnyttjas av allmänheten som en spontanbadplats. Sandtaget
är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad.
Efter en första remissrunda har kommunfullmäktige, 2012-03-01, gett Tekniska nämnden i
uppdrag att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden och Miljönämnden utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen
redogöra för barnkonsekvenserna.
I ärendets handläggning har Holger Andersson från Kultur- och fritidsförvaltningen och Elin
Holgersson från Miljöförvaltningen deltagit. Tekniska förvaltningen har inte funnit det
motiverat att föra fram utredningen till de båda nämnderna då de redan i tidigare beslut uttalat
sig positivt i frågan om Tvedöra sandtag som en kommunal badplats. Kultur och
fritidsförvaltningen har framfört att de ställer sig positiva till att ta ansvar för en eventuell
framtida officiell badplats vid Tvedöra.
Adress
Byggmästaregatan 4
222 37 Lund

Telefon
046-35 50 00

Fax
046-14 68 65

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se
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Förutsättningar för en kommunal badplats i Tvedöra
Offentlig badplats
Beslut om offentlig badplats innebär att kommunen tar på sig ett ansvar för badet och blir
verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Om badplatsen bedöms ha över 200 badande i
genomsnitt per dag under badsäsongen så bedöms det vara ett så kallat EU-bad och den som
ansvarar för badet ska då uppfylla de krav som finns i badvattenförordning (2008:218) samt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:8) och allmänna råd om badvatten.
Om badplatsen inte har så många badande och inte räknas som ett EU-bad ska
verksamhetsutövaren ändå bedriva egenkontroll enligt miljöbalken och vissa delar av de krav
som gäller för EU-bad kan tillämpas även på dessa bad genom att det kan vara ett sätt att
uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna innebär att
verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap, arbeta förebyggande för att undvika
olägenheter för människors hälsa och miljön samt kunna visa att lagstiftningens krav följs.
Den som ansvarar för badplatsen ska se till att det finns tillräckligt antal toaletter och goda
möjligheter för avfallshantering. Det är viktigt att städning och underhåll av toaletter och
eventuella omklädningsrum fungerar tillfredsställande. På samma sätt är det viktigt att
renhållning och översyn av avfallskärl sker i tillräcklig omfattning
Dagsläget vid Tvedöra
Tvedöra sandtag är ett populärt badställe mellan Södra Sandby och Torna Hällestad. Det
kommer besökare från ett stort område, bland annat är det många ungdomar och familjer från
de närbelägna byarna men även från Löberöd och Harlösa i Eslövs kommun, som kommer till
sandtaget. Under flera år har det varit problem med nerskräpning i samband med bl.a.
badaktiviteterna. Kommunen har en skyldighet att städa upp i enlighet med 4 § ”Lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning” där det framgår att
kommunen har ett ansvar för att återställa platser som skräpats ned i sådant skick som med
hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt är skäligt.
Under badsäsongen 2011 stod Kultur- och fritidsförvaltningen för renhållningen vid Tvedöra.
Under 2012 kommer Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätta se till att det hålls i ordning på
platsen. Det finns dock ingen budget för renhållningen vilket är ett problem för förvaltningen.
Renhållningsverket tar inte på sig ansvaret med renhållningen och kör inte heller dit utan att
väg, vändplats samt hårdgjord yta under sopkärlen iordningställs. Det är i övrigt otydligt
vilken förvaltning inom kommunen som ansvarar enligt regelverket för nedskräpning i
enlighet med skrivningen ovan.
Miljöförvaltningen låter provta och analysera badvattenkvaliteten vid bland annat Tvedöra
under juni, juli och augusti som en service till invånarna och ett sätt att förhindra olägenhet för
människors hälsa. Vattenkvaliteten i Tvedöra har med endast något undantag varit mycket god
om man tittar på resultaten från 1999-2011.
Ägarförhållande
Fastigheten Hällestad 35:2 ägs av Fortifikationsverket och fastigheten Hällestad 27:29 ägs av
Rolf Georg Blank.
Täkttillstånd
G. Blank & Son Grus AB har 2011-09-01 fått tillstånd till täkt av sand på fastigheterna
Hällestad 27:29 och 35:2 och omfattar ett totaluttag av 100 000 ton sand. Tillståndet gäller till
och med den 31 december 2017. Verksamhet får inte ske under juni – augusti, siktning och
utlastning av täktmaterial från verksamhetsområdet får dock ske hela året. Under
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brytningstiden kommer möjligheterna till bad och rekreation i de sedan tidigare färdigställda
delarna av sjön att kunna fortgå som tidigare.
Markägarnas inställning till offentlig badplats
Markägaren till fastigheten Hällestad 27:29 är positivt inställd till offentligt bad vid Tvedöra
sandtäkt efter att brytning upphör 2017. I återställningsplanen för täkten ingår
iordningställande som medger badstrand i området.
Fortifikationsverket, som äger Hällestad 35:2, tillsammans med verksamhetsutövarna – P7 är
generellt inte positiva till offentligt bad vid Tvedöra, vilket de lät meddela vid Revingerådets
möte den 22 maj 2012. Om kommunen har ambitionen att anlägga en offentlig badplats vid
Tvedöra sandtäkt så är Fortifikationsverket/P7 beredda att pröva frågan formellt.

Naturvärde
Området ligger inom Natura 2000-området Revingefältet SE0430113. Det övergripande
bevarandesyftet för området är att upprätthålla det öppna hedartade landskapet och bevara de
populationer av Natura 2000-arter som finns inom området. Återställningsplanen för området
medger bad i de södra delarna. Inom området finns dock flera naturvärden som måste skyddas
för att uppnå Natura 2000-områdets bevarandemål. De sandiga markerna kring täktområdet
hyser en rad rödlistade insektsarter som Länsstyrelsen bevakar och idag utför åtgärder för.
Inom området finns också möjlighet för backssvalor att häcka och i tillståndet för sandtäkten
åläggs nyttjarna att utföra åtgärder för att gynna backsvalor. Det är också viktigt att fortsatt
bete i området kring sandtaget kan fortsätta för att hålla markerna öppna.
Park- och naturkontoret (P&N) arbetar tillsammans med P7, Fortifikationsverket,
Länsstyrelsen och arrendatorn med naturvårdsåtgärder på Revingefältet. Under 2011 har P&N
grävt några grunda dammar i den östra delen av området för att gynna den rödlistade
strandpaddan. Betesdjur släpps in för sent bete i den östra slänten ner mot sandtaget för att
hålla ner vegetation och motverka igenväxning. P&N har i sig inga synpunkter på om
kommunen anlägger en offentlig badplats vid sandtäkten efter att brytningstillståndet löper ut
så länge hänsyn tas och badplatsen inte inkräktar på naturvärden och artskyddet. Många badar
redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka från år
till år. Genom att göra området till offentlig badplats kan problemen med nedskräpning
eventuellt minska då resurser avsätts för att sköta området.
naturum
P&N förvaltar naturum på Skrylle och en utredning har genomförts där det finns beslut om att
utveckla verksamheten på Skrylle. P&N har inga resurser att driva naturum vid Tvedöra. Inom
ramen för naturum Skrylle arbetar P&N med att utveckla ”satelliter” till naturum och det
skulle kunna vara en möjlighet att anlägga en s.k. naturumssatellit vid Tvedöra om kommunen
beslutar skapa en badsjö i Tvedöra.
Ansvarsroller i kommunen om Tvedöra sandtag blir offentlig badplats
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås få uppdraget att förvalta badplatsen och blir
verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Miljönämnden är tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken.
Juridik
Om Tvedöra blir en kommunal badplats ska kommunen delegera ansvaret för badet så att det
tydligt framgår vem som är verksamhetsutövare enligt miljöbalken och därmed ska uppfylla
de krav som framgår av badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten.
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Tillsyn enligt miljöbalken utövas av miljönämnden i Lunds kommun. Då fortifikationsverket
är fastighetsägare kan viss samrådan med generalläkaren ske.
Eftersom området är utpekat som Natura 2000 – område (habitatdirektivet) krävs tillstånd att
anlägga, bygga, schakta, gräva m.m. enligt miljöbalken.
Säkerhetsansvar har ej utretts här.
Kostnadsberäkning
En grov kostnadsberäkning har utförts:

Åtgärd
Anlägga/iordningställa väg,
vändplan och parkeringsplats

Kostnad (kr) resp. kostnad
kr/år
800 000 + 50 000 kr/år

Kommentar
investering och underhåll

Renhållning

120 000 kr/år

sopkärl, städning ca 2-3
dgr/v under badsäsong, maj –
augusti, 10 tim/v a´500kr/tim
inkl sa, 1 ggr/2v övrig tid
två st Bajamajor under
badsäsong varav en
handikappanpassad.
inkl. provtagning och analys
ca 5 000 kvm

Toaletter

20 000 kr/år

Vattenprovtagning
Inköp av fastighet

3 000 kr/år
50 000 - 100 000

Administration

30 000 kr/år

kontrollprogram, riskanalys
mm (Kultur- och
fritidsförvaltningen ca 10
arbetsdagar/år)

Summa investering

850 000 - 900 000

exkl. handikappanpassning
och andra anläggningar
såsom brygga mm.

Summa drift

ca 223 000 kr/år

Handikappanpassning och faciliteter såsom brygga, ponton eller dyl. har inte
kostnadsberäknats i denna utredning. Handikappanpassning samt anläggande av t.ex. brygga,
café eller dylikt bör utredas separat om det blir aktuellt med offentligt bad vid Tvedöra.
Barnkonsekvenser
Genom ett beslut att iordningställa ett offentligt bad vid Tvedöra sandtäkt så skapar man bättre
förutsättningar för friluftsliv för framförallt barn, ungdomar och barnfamiljer. Genom att
badplatsen blir ett offentligt bad förbättras säkerhet, badvattenkvalitet och renhållning. I
anslutning till badet kan ytterligare förbättringar eventuellt genomföras som ytterligare är
positiva för barn och ungdomar. Genom att även handikappanpassa badet kan ytterligare
kvalité ges till badplatsen.
Ytterligare tre spontanbadplatser i Lunds kommun
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Det finns ytterligare tre spontanbadplatser i Lunds kommun som utnyttjas flitigt av
allmänheten. Dessa är Knivsåsens stenbrott, Billebjer stenbrott och Häljasjön vid Vomb. Som
det är idag så tar miljöförvaltningen badvattenprover vid samliga bad. Vid Knivsåsen
förekommer mycket aktiviteter och en kraftig nerskräpning och vandalisering. Sedan några år
tillbaka finns en särskild grupp bestående av polis, socialförvaltning, länsstyrelsen och parkoch naturkontoret som samarbetar för att upprätthålla ordning i området. En tillsynsman är
anställd under badsäsongen. Vid Häljasjön har Kultur- och fritidsförvaltningen hand om
parkeringsplats, sophämtning samt bajamaja. Vid Billebjer finns soptunnor och utedass som,
enligt avtal med Länsstyrelsen (som är naturreservatsförvaltare), töms av Park- och
naturkontoret i Lunds kommun. Städning av området sköts av Länsstyrelsen.
Om kommunen tar beslut om att göra Tvedöra sandtag till offentlig badplats så bör även de
andra tre spontanbadplatserna pekas ut som offentliga bad.
Slutsats
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen är positiva till
att Tvedöra sandtag iordningställs och förvaltas som allmän badplats om erforderliga medel
ställs till förfogande till ansvarig nämnd. Det är ju även en förutsättning att markägarna i så
fall ställer sig positiva till förslaget.
Vidare så anser förvaltningarna att även kommunens tre övriga ”spontanbadplatser”,
Knivsåsen stenbrott, Billebjer stenbrott samt Häljasjön iordningställs och förvaltas som
allmänna badplatser. Detta bör dock utredas särskilt av Kultur- och fritidsförvaltningen som
får återkomma i frågan.
Barnkonsekvensanalys
Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet ?
ja
nej
Motiv:
Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet ?
ja
nej
Motiv:
På vilket sätt berörs barn och unga?
- Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i första rummet? Ja, genom att ge barn och ungdommar
möjlighet till bad och friluftsaktiviteter.
- Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas? Ja, bad och
friluftsaktiviteter är kostnadsfria och utesluter inte någon från att delta oberoende sociala, ekonomiska eller
kulturella aspekter
- Främjar beslutet barns och ungdomars rätt till hälsosamma levnadsvanor ? Genom att iordningställa en
offentlig badplats så ökar det lokala utbudet för hälsofrämjande friluftsliv och fysiska aktiviteter.
- Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt funktionshindrade barns och ungdomars
behov? Badplatsen kan anläggas med hög nivå på tillgänglighetsanpassning.
Har barn och ungas åsikter tagits tillvara? Ingen dialog har förts med barn och unga i frågan men idag
utnyttjas platsen för bad till stor del av barn och unga.
- På vilket sätt har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? se ovan!
Bad och friluftsliv på nära håll gagnar främst barn och ungdomar. Att iordningställa offentliga bad i Lunds
kommuns östra delar innebär en förbättring för barn och ungdomar.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten avslutas 2017 under
förutsättning att markägarna ställer sig positiva till förslaget, samt
att föreslå kommunfullmäktige att tillföra Kultur- och fritidsförvaltningen erforderliga medel
för anläggning och drift/underhåll, se kostnadsberäkning i denna utredning, för att göra
Tvedöra sandtag till offentlig badplats, samt
att i övrigt överlämna denna utredning till Kommunfullmäktige för vidare handläggning och
beslut.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Göran Eriksson

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Karl- Oscar Seth
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2012-03-01

§ 38
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra”
Dnr KF 2011/0126, bilaga 25
Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslår att Lunds kommun utreder förutsättningarna för att utveckla en
kommunal badplats vid det före detta sandtaget i Tvedöra.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 november 2011, § 141
Tekniska nämndens beslut den 7 december 2011, § 232.
Miljönämndens beslut den 8 december 2011, § 119
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012.
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2012, § 58.
Anföranden
Lars V Andersson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Christina Sjöström (MP) yttrar sig.
Yrkanden
Lars V Andersson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Christina Sjöström (MP) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att, i samråd med
kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden, utreda förutsättningarna för att anordna en
kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.

Beslut expedieras till:
Staffan Fredlund
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Akten

310
Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2016-04-21

Gunnar Jönsson

1(2)

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra”
Dnr KF 2011/0126

Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslog i ett medborgarförslag att Lunds kommun utreder
förutsättningarna för att utveckla en kommunal badplats vid det före detta
sandtaget i Tvedöra. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2012, § 38,
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag
att, i samråd med kultur- och fritidsnämndens och miljönämnden, utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i
utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra den 1 oktober 2011
Kommunfullmäktiges beslut den 1 mars 2012, § 38
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2012, § 175
Kultur- och fritidsnämnden beslut den 17 oktober 2013, § 110
Kommunkontorets skrivelse den 21 februari 2014
Rolf Blanks skrivelse den 4 mars 2014
Fortifikationsverkets skrivelse den 21 mars 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016

Barnkonsekvensanalys
Tekniska förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse den 27 augusti 2012
utförligt redogjort för barnkonsekvenserna.

Ärendet
Staffan Fredlund föreslog i ett medborgarförslag att Lunds kommun utreder
förutsättningarna för att utveckla en kommunal badplats vid det före detta
sandtaget i Tvedöra. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2012, § 38,
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag
att, i samråd med kultur- och fritidsnämndens och miljönämnden, utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i
utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.
Tekniska nämnden beslutade den 19 september 2012 att föreslå
kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
iordningsställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten
avslutas 2017 under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till
förslaget, samt att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kultur- och
fritidsförvaltningen erforderliga medel för anläggning och drift/underhåll för
att göra Tvedöra sandtag till offentlig badplats.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

www.lund.se

lunds.kommun@lund.se
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2016-04-06

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 oktober 2013 att ställa sig
bakom tekniska nämnden beslut.
Kommunkontoret översände den 21 februari 2014 en skrivelse till
markägarna Rolf Blank (ägare till Hällestad 27:29) och Fortifikationsverket
(ägare till Hällestad 35:2) för att efterhöra deras inställning till förslaget.
Rolf Blank ställde sig i ett svar den 4 mars 2014 positiv till förslaget.
Fortifikationsverket avslår i en skrivelse den 21 mars 2016 förfrågan
gällande kommunal badplats på verkets fastighet. Att göra badplatsen
kommunal är, enligt verket, att ”avmarkera” dess signifikans inom den
försvarsverksamhet som bedrivs inom området, vilken ur nationell synpunkt
är en viktig beståndsdel för att nybilda och upprätthålla landets
försvarsförmåga. Verket är berett att återuppta frågan gällande kommunal
badplats när flertalet sådana finns etablerade inom kommunen.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Då en av markägarna, Fortifikationsverket, i nuläget motsätter sig
anordnandet av en kommunal badplats vid Tvedöra saknas förutsättningar
för att anordna en sådan.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget, då förutsättningar för anordnandet av
kommunal badplats i nuläget saknas.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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§ 232
Medborgarförslag - Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra
Dnr TN 2011/0462
Sammanfattning
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund om att skapa en kommunal
badsjö i sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan Södra Sandby och
Torna Hällestad. Många badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage
är stort i området och det verkar öka från år till år. Under 2011 har Lunds
kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl och
genomfört städning i området kring sandtaget. I förslaget föreslår Staffan
Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna för
att inrätta en kommunal badplats utreds.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-14
Medborgarförslag från Staffan Fredlund, daterat 2011-10-01
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Per Woin (V) och Lena Fällström (S)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens synpunkter för besvarande
av medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Park- och naturkontoret
Cecilia Backe
kommunekolog
cecilia.backe@lund.se

Till Tekniska nämnden

Dnr 11/462

Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra”
Sammanfattning
Det har inkommit förlag från Staffan Fredlund ang. att skapa en kommunal badsjö i sandtaget
vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan S. Sandby och Torna Hällestad. Många badar redan
idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka från år till år.
Under 2011 har Lunds kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl
och genomfört städning i området kring sandtaget.
I förslaget föreslår Staffan Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där
förutsättningarna utreds
Tekniska nämnden föreslås lämna nedanstående synpunkter vidare till kommunfullmäktige för
besvarande av medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-14
Medborgarförslag från Staffan Fredlund, 11-10-01

Ärendet
Det har inkommit förlag från Staffan Fredlund ang. att skapa en kommunal badsjö i sandtaget
vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad. Många badar redan
idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka från år till år.
Under 2011 har Lunds kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl
och genomfört städning i området kring sandtaget.
I förslaget föreslår Staffan Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där
förutsättningarna utreds:





Lunds kommun utreder de formella förutsättningarna för att utveckla en kommunal
badplats i det f.d. sandtaget i Tvedöra t.ex. markägarförhållanden, ekonomi/budget,
juridik, ansvar/roller i Lunds kommun, planförhållanden, vägar/parkeringsplatser etc.
Lunds kommun analyserar hur badplatsen i Tvedöra på kort och på lång sikt kan
utvecklas för att skapa livskvalitet, glädje och komfort för boende i kommunen med
fokus på de östra byarna. Behov? Badplatsens design? Brygga? Servering? Toaletter?
Förvaltning? Säkerhet? Skötsel? Kommunikationer? P-plats? Lekplats? Naturum?
Lunds kommun analyserar hur en kommunal badplats i Tvedöra kan stärka Lunds
kommuns varumärke utifrån områden som turism, företagsamhet, fritid- och
rekreation, lokal identitet och miljöpedagogik/hållbarhet alternativt sammankopplas
till andra kommunala handlingsprogram.

Adress
Byggmästaregatan 4
222 37 Lund

Telefon
046-35 50 00

Fax
046-14 68 65

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se
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Park- och naturkontorets synpunkter
Området ligger inom natura 2000-området Revingefältet SE0430113. Det övergripande
bevarandesyftet för området är att upprätthålla det öppna hedartade landskapet och bevara de
populationer av Natura 2000-arter som finns inom området.
Fortverket är markägare till större delen av området men området i söder, där det är mest
badgäster under sommarhalvåret, finns en privat markägare. Markägarna har i september 2011
fått tillstånd för att ta ut totalt 100 000 ton sand fram tom. den 31 december 2017. Bad inom
området under brytningstiden är troligen inte möjligt.
Återställningsplanen för området medger bad i de södra delarna. Inom området finns dock
flera naturvärden som måste skyddas för att uppnå natura 2000-områdets bevarandemål. De
sandiga markerna kring täktområdet hyser en rad rödlistade insektsarter som Länsstyrelsen
bevakar och idag utför åtgärder för. Inom området finns också möjlighet för backssvalor att
häcka och i tillståndet för sandtäkten åläggs nyttjarna att utföra åtgärder för att gynna
backsvalor. Det är också viktigt att fortsatt bete i området kring sandtaget kan fortsätta för att
hålla markerna öppna.
Park- och naturkontoret (P&N) arbetar tillsammans med P7, Fortverket, Länsstyrelsen och
arrendatorn med naturvårdsåtgärder på Revingefältet. Under 2011 har P&N grävt några
grunda dammar i den östra delen av området för att gynna den rödlistade strandpaddan.
Betesdjur kommer att släppas in för sent bete i den östra slänten ner mot sandtaget för att
försöka hålla ner vegetation och motverka igenväxning.
P&N har i sig inga synpunkter på om kommunen anlägger en offentlig badplats vid sandtäkten
efter att brytningstillståndet löper ut så länge hänsyn tas och badplatsen inte inkräktar på
naturvärden och artskydd. Det är i första hand en fråga för Kultur- och fritidsförvaltningen och
Miljöförvaltningen att utreda om det är lämpligt med bad vid Tvedöra och om det finns
ekonomiska resurser att avsätta för verksamheten.
P&N förvaltar naturum på Skrylle och en utredning har genomförts där det finns beslut om att
utveckla verksamheten på Skrylle. P&N har inga resurser att driva naturum vid Tvedöra. Inom
ramen för naturum Skrylle arbetar P&N med att utveckla ”satelliter” till naturum och det
skulle kunna vara en möjlighet att anlägga en s.k. naturumssatellit vid Tvedöra om kommunen
beslutar skapa en badsjö i Tvedöra.
Tekniska nämnden föreslås lämna dessa synpunkter vidare till kommunfullmäktige för
besvarande av medborgarförslaget.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet ?
ja
nej
Motiv:
Ärendets beredning anses inte ge några negativa konsekvenser för barn.
Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet ?
ja
nej
Motiv:
det är svårt att bedöma i detta läge
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Beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta ovanstående synpunkter för besvarande av
medborgarförslaget
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Håkan Lockby

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Lars Jacobsson
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§ 119
Yttrande angående möjligheterna till en kommunal
badplats i Tvedöra, Hällestad 35:2
Dnr MN 2011/0014
Sammanfattning
Miljönämnden ska yttra sig över ett medborgarförslag om att göra strandbadet
i Tvedöra till en kommunal badplats. Tvedöra fungerar redan idag som
badplats genom att många människor badar där. Miljöförvaltningen har
bedrivit tillsyn samt låtit provta och analysera badvattenkvaliteten som en
service för allmänheten.
Om Tvedöra blir en kommunal badplats kommer det utses någon som ansvarar
för badet och med det följer ansvar för vattenprovtagning, renhållning m.m.
Som tillsynsmyndighet kommer miljöförvaltningen att kontrollera att
miljöbalkens krav följs.
Miljöförvaltningen är positiv till att göra Tvedöra till en kommunal badplats
och föreslår att även möjligheterna att göra Knivsåsen/Dalby stenbrott,
Billebjär och Häljasjön till kommunala badplatser utreds.
Beslutsunderlag
Kommunkontoret har remitterat ett medborgarförslag om att inrätta ett
kommunalt strandbad vid sjön Tvedöra.
Tjänsteskrivelse 2011-11-21.
Miljönämnden beslutar
att tillstyrka förslaget att göra Tvedöra till en kommunal badplats och antar
förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljöinspektör Elin Holgersson

Miljönämnden

046-35 52 24
elin.holgersson@lund.se

Yttrande angående möjligheterna till en
kommunal badplats i Tvedöra, Hällestad 35:2
Dnr. 2011.2428.2
Kommunkontorets dnr: KS 2011/0126

Sammanfattning
Miljönämnden ska yttra sig över ett medborgarförslag om att göra
strandbadet i Tvedöra till en kommunal badplats. Tvedöra fungerar redan
idag som badplats genom att många människor badar där.
Miljöförvaltningen har bedrivit tillsyn samt låtit provta och analysera
badvattenkvaliteten som en service för allmänheten.
Om Tvedöra blir en kommunal badplats kommer det utses någon som
ansvarar för badet och med det följer ansvar för vattenprovtagning,
renhållning m.m. Som tillsynsmyndighet kommer miljöförvaltningen att
kontrollera att miljöbalkens krav följs.
Miljöförvaltningen är positiv till att göra Tvedöra till en kommunal badplats
och föreslår att även möjligheterna att göra Knivsåsen/Dalby stenbrott,
Billebjär och Häljasjön till kommunala badplatser utreds.

Ärendet
Kommunkontoret har remitterat ett medborgarförslag om att inrätta ett
kommunalt strandbad vid sjön Tvedöra.

Miljöförvaltningens synpunkter
Strandbadet i Tvedöra är inte ett offentligt bad, men många människor tar
sig dit för att bada under somrarna.
Miljöförvaltningen har valt att provta och analysera badvattenkvaliteten vid
Tvedöra under juni, juli och augusti som en service till invånarna och för att
upptäcka eventuella föroreningar som kan innebära en olägenhet för
människors hälsa. Resultaten rapporteras in på hemsidan ”Badplatsen” så att
allmänheten kan ta del av informationen. Vattenkvaliteten i Tvedöra har
med endast något undantag varit mycket god om man tittar på resultaten
från 1999-2011.

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Botulfsgatan 3 B
223 55 Lund

Botulfsgatan 3 B

046-355000

046-2114972

www.lund.se

miljoforvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2011-11-21

Under senare år har det vid flera tillfällen förekommit nedskräpning i
området kring sjön vid Tvedöra och det har varit problem att få någon att
vidta åtgärder mot detta då det inte finns någon som ansvarar för badet.
Om Tvedöra blir en kommunal badplats är det viktigt att det tydligt utses en
ansvarig för badet, en verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren ska
bedriva egenkontroll enligt miljöbalken och ansvara för kontroll av
badvattenkvalitet, renhållning m.m. Det ska finnas tillräckligt antal toaletter
och goda möjligheter för avfallshantering. Det är viktigt att städning och
underhåll av toaletter och eventuella omklädningsrum fungerar
tillfredsställande. Miljöförvaltningen kommer, som tillsynsmyndighet, att
kontrollera att miljöbalkens krav följs.
Miljöförvaltningen är positiv till att låta Tvedöra bli ett kommunalt
strandbad. Det vore i linje med miljöbalkens syfte, då det skulle innebära att
någon tar ansvar för badet och arbetar för att undvika problem med dålig
badvattenkvalitet, nedskräpning m.m.
Miljöförvaltningen förespråkar att man även utreder förutsättningarna för att
göra Knivsåsen/Dalby stenbrott, Billebjär och Häljasjön till kommunala
badplatser. De besöks också av många badande under somrarna och har i
stort sett samma förutsättningar som Tvedöra.
Då det finns en täktverksamhet i området bör verksamhetsutövaren liksom
markägare och andra intressenter beredas tillfälle att yttra sig om det blir
aktuellt med närmare utredning av möjligheten till kommunal badplats i
Tvedöra.

Förslag till beslut
Miljönämnden tillstyrker förslaget att göra Tvedöra till en kommunal
badplats och antar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet.
MILJÖFÖRVALTNINGEN

Björn Berséus
Miljöchef
Yttrande expedieras till:
Kommunkontoret i Lunds kommun

Elin Holgersson
Miljöinspektör
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§ 58
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra”
Dnr KF 2011/0126
Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslår att Lunds kommun utreder förutsättningarna för att
utveckla en kommunal badplats vid det före detta sandtaget i Tvedöra.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V), Lars Bergwall (C), Björn Abelson (S) och Emma
Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att,
i samråd med kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden, utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i
utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att,
i samråd med kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden, utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i
utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra”
Dnr KF 2011/0126, bilaga 25
Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslår att Lunds kommun utreder förutsättningarna för att utveckla en
kommunal badplats vid det före detta sandtaget i Tvedöra.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 november 2011, § 141
Tekniska nämndens beslut den 7 december 2011, § 232.
Miljönämndens beslut den 8 december 2011, § 119
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012.
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2012, § 58.
Anföranden
Lars V Andersson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Christina Sjöström (MP) yttrar sig.
Yrkanden
Lars V Andersson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Christina Sjöström (MP) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att, i samråd med
kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden, utreda förutsättningarna för att anordna en
kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.

Beslut expedieras till:
Staffan Fredlund
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Akten

Lunds kommun
Tekniska nämnden
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§ 175
Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Dnr TN 2011/0462
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag angående att skapa en kommunal
badsjö i sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan Södra Sandby och
Torna Hällestad. Många badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och
slitage är stort i området och ökar från år till år. Under 2011 har Lunds
kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl och
genomfört städning i området kring sandtaget. Förslagsställaren föreslår att
kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna för att skapa
en kommunal badplats utreds. Tekniska nämnden har tidigare, 2011-12-07,
yttrat sig till kommunfullmäktige. Därefter har kommunfullmäktige 2012-0301 gett tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med kultur- och
fritidsnämnden och miljönämnden utreda förutsättningarna för att anordna en
kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för
barnkonsekvenserna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal badplats i Tvedöra”,
daterat 2011-10-01
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01 § 38
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Roland Bondesson (M), Mio Fric
(KD), Lena Fällström (S), Ann Schlyter (V) och Karin Svensson Smith (MP)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten
avslutas 2017 under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till
förslaget
att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kultur- och fritidsförvaltningen
erforderliga medel för anläggning och drift/underhåll för att göra Tvedöra
sandtag till offentlig badplats, samt
att i övrigt överlämna denna utredning till kommunfullmäktige för vidare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Park- och naturkontoret
Cecilia Backe
kommunekolog
cecilia.backe@lund.se

Till Kommunfullmäktige

Dnr 11/462

Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Sammanfattning
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund angående att skapa en kommunal badsjö i
sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad. Många
badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka
från år till år. Under 2011 har Lunds kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen placerat
ut sopkärl och genomfört städning i området kring sandtaget. I förslaget föreslår Staffan
Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna utreds. Tekniska
nämnden har tidigare (2011-12-07) yttrat sig till Kommunfullmäktige. Därefter har
Kommunfullmäktige 2012-03-01 gett Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med Kulturoch fritidsnämnden och Miljönämnden utreda förutsättningarna för att anordna en kommunal
badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.
Tekniska nämnden föreslås lämna nedanstående utredning vidare till Kommunfullmäktige och
med förslag att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kultur- och fritidsförvaltningen att
iordningställa en offentlig badplats vid Tvedöra efter att sandtäkten avslutats och under
förutsättning att markägarna ställer sig positiva till förslaget samt att erforderliga medel för
detta tillförs Kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Bilaga 1. Medborgarförslag från Staffan Fredlund, 11-10-01
Bilaga 2. Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2012-01-05
Bilaga 3. Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01

Ärendet
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund angående att skapa en kommunal badsjö i
sandtaget vid Tvedöra som idag utnyttjas av allmänheten som en spontanbadplats. Sandtaget
är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad.
Efter en första remissrunda har kommunfullmäktige, 2012-03-01, gett Tekniska nämnden i
uppdrag att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden och Miljönämnden utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen
redogöra för barnkonsekvenserna.
I ärendets handläggning har Holger Andersson från Kultur- och fritidsförvaltningen och Elin
Holgersson från Miljöförvaltningen deltagit. Tekniska förvaltningen har inte funnit det
motiverat att föra fram utredningen till de båda nämnderna då de redan i tidigare beslut uttalat
sig positivt i frågan om Tvedöra sandtag som en kommunal badplats. Kultur och
fritidsförvaltningen har framfört att de ställer sig positiva till att ta ansvar för en eventuell
framtida officiell badplats vid Tvedöra.
Adress
Byggmästaregatan 4
222 37 Lund

Telefon
046-35 50 00

Fax
046-14 68 65

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se
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Förutsättningar för en kommunal badplats i Tvedöra
Offentlig badplats
Beslut om offentlig badplats innebär att kommunen tar på sig ett ansvar för badet och blir
verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Om badplatsen bedöms ha över 200 badande i
genomsnitt per dag under badsäsongen så bedöms det vara ett så kallat EU-bad och den som
ansvarar för badet ska då uppfylla de krav som finns i badvattenförordning (2008:218) samt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:8) och allmänna råd om badvatten.
Om badplatsen inte har så många badande och inte räknas som ett EU-bad ska
verksamhetsutövaren ändå bedriva egenkontroll enligt miljöbalken och vissa delar av de krav
som gäller för EU-bad kan tillämpas även på dessa bad genom att det kan vara ett sätt att
uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna innebär att
verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap, arbeta förebyggande för att undvika
olägenheter för människors hälsa och miljön samt kunna visa att lagstiftningens krav följs.
Den som ansvarar för badplatsen ska se till att det finns tillräckligt antal toaletter och goda
möjligheter för avfallshantering. Det är viktigt att städning och underhåll av toaletter och
eventuella omklädningsrum fungerar tillfredsställande. På samma sätt är det viktigt att
renhållning och översyn av avfallskärl sker i tillräcklig omfattning
Dagsläget vid Tvedöra
Tvedöra sandtag är ett populärt badställe mellan Södra Sandby och Torna Hällestad. Det
kommer besökare från ett stort område, bland annat är det många ungdomar och familjer från
de närbelägna byarna men även från Löberöd och Harlösa i Eslövs kommun, som kommer till
sandtaget. Under flera år har det varit problem med nerskräpning i samband med bl.a.
badaktiviteterna. Kommunen har en skyldighet att städa upp i enlighet med 4 § ”Lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning” där det framgår att
kommunen har ett ansvar för att återställa platser som skräpats ned i sådant skick som med
hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt är skäligt.
Under badsäsongen 2011 stod Kultur- och fritidsförvaltningen för renhållningen vid Tvedöra.
Under 2012 kommer Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätta se till att det hålls i ordning på
platsen. Det finns dock ingen budget för renhållningen vilket är ett problem för förvaltningen.
Renhållningsverket tar inte på sig ansvaret med renhållningen och kör inte heller dit utan att
väg, vändplats samt hårdgjord yta under sopkärlen iordningställs. Det är i övrigt otydligt
vilken förvaltning inom kommunen som ansvarar enligt regelverket för nedskräpning i
enlighet med skrivningen ovan.
Miljöförvaltningen låter provta och analysera badvattenkvaliteten vid bland annat Tvedöra
under juni, juli och augusti som en service till invånarna och ett sätt att förhindra olägenhet för
människors hälsa. Vattenkvaliteten i Tvedöra har med endast något undantag varit mycket god
om man tittar på resultaten från 1999-2011.
Ägarförhållande
Fastigheten Hällestad 35:2 ägs av Fortifikationsverket och fastigheten Hällestad 27:29 ägs av
Rolf Georg Blank.
Täkttillstånd
G. Blank & Son Grus AB har 2011-09-01 fått tillstånd till täkt av sand på fastigheterna
Hällestad 27:29 och 35:2 och omfattar ett totaluttag av 100 000 ton sand. Tillståndet gäller till
och med den 31 december 2017. Verksamhet får inte ske under juni – augusti, siktning och
utlastning av täktmaterial från verksamhetsområdet får dock ske hela året. Under
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brytningstiden kommer möjligheterna till bad och rekreation i de sedan tidigare färdigställda
delarna av sjön att kunna fortgå som tidigare.
Markägarnas inställning till offentlig badplats
Markägaren till fastigheten Hällestad 27:29 är positivt inställd till offentligt bad vid Tvedöra
sandtäkt efter att brytning upphör 2017. I återställningsplanen för täkten ingår
iordningställande som medger badstrand i området.
Fortifikationsverket, som äger Hällestad 35:2, tillsammans med verksamhetsutövarna – P7 är
generellt inte positiva till offentligt bad vid Tvedöra, vilket de lät meddela vid Revingerådets
möte den 22 maj 2012. Om kommunen har ambitionen att anlägga en offentlig badplats vid
Tvedöra sandtäkt så är Fortifikationsverket/P7 beredda att pröva frågan formellt.

Naturvärde
Området ligger inom Natura 2000-området Revingefältet SE0430113. Det övergripande
bevarandesyftet för området är att upprätthålla det öppna hedartade landskapet och bevara de
populationer av Natura 2000-arter som finns inom området. Återställningsplanen för området
medger bad i de södra delarna. Inom området finns dock flera naturvärden som måste skyddas
för att uppnå Natura 2000-områdets bevarandemål. De sandiga markerna kring täktområdet
hyser en rad rödlistade insektsarter som Länsstyrelsen bevakar och idag utför åtgärder för.
Inom området finns också möjlighet för backssvalor att häcka och i tillståndet för sandtäkten
åläggs nyttjarna att utföra åtgärder för att gynna backsvalor. Det är också viktigt att fortsatt
bete i området kring sandtaget kan fortsätta för att hålla markerna öppna.
Park- och naturkontoret (P&N) arbetar tillsammans med P7, Fortifikationsverket,
Länsstyrelsen och arrendatorn med naturvårdsåtgärder på Revingefältet. Under 2011 har P&N
grävt några grunda dammar i den östra delen av området för att gynna den rödlistade
strandpaddan. Betesdjur släpps in för sent bete i den östra slänten ner mot sandtaget för att
hålla ner vegetation och motverka igenväxning. P&N har i sig inga synpunkter på om
kommunen anlägger en offentlig badplats vid sandtäkten efter att brytningstillståndet löper ut
så länge hänsyn tas och badplatsen inte inkräktar på naturvärden och artskyddet. Många badar
redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka från år
till år. Genom att göra området till offentlig badplats kan problemen med nedskräpning
eventuellt minska då resurser avsätts för att sköta området.
naturum
P&N förvaltar naturum på Skrylle och en utredning har genomförts där det finns beslut om att
utveckla verksamheten på Skrylle. P&N har inga resurser att driva naturum vid Tvedöra. Inom
ramen för naturum Skrylle arbetar P&N med att utveckla ”satelliter” till naturum och det
skulle kunna vara en möjlighet att anlägga en s.k. naturumssatellit vid Tvedöra om kommunen
beslutar skapa en badsjö i Tvedöra.
Ansvarsroller i kommunen om Tvedöra sandtag blir offentlig badplats
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås få uppdraget att förvalta badplatsen och blir
verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Miljönämnden är tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken.
Juridik
Om Tvedöra blir en kommunal badplats ska kommunen delegera ansvaret för badet så att det
tydligt framgår vem som är verksamhetsutövare enligt miljöbalken och därmed ska uppfylla
de krav som framgår av badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten.
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Tillsyn enligt miljöbalken utövas av miljönämnden i Lunds kommun. Då fortifikationsverket
är fastighetsägare kan viss samrådan med generalläkaren ske.
Eftersom området är utpekat som Natura 2000 – område (habitatdirektivet) krävs tillstånd att
anlägga, bygga, schakta, gräva m.m. enligt miljöbalken.
Säkerhetsansvar har ej utretts här.
Kostnadsberäkning
En grov kostnadsberäkning har utförts:

Åtgärd
Anlägga/iordningställa väg,
vändplan och parkeringsplats

Kostnad (kr) resp. kostnad
kr/år
800 000 + 50 000 kr/år

Kommentar
investering och underhåll

Renhållning

120 000 kr/år

sopkärl, städning ca 2-3
dgr/v under badsäsong, maj –
augusti, 10 tim/v a´500kr/tim
inkl sa, 1 ggr/2v övrig tid
två st Bajamajor under
badsäsong varav en
handikappanpassad.
inkl. provtagning och analys
ca 5 000 kvm

Toaletter

20 000 kr/år

Vattenprovtagning
Inköp av fastighet

3 000 kr/år
50 000 - 100 000

Administration

30 000 kr/år

kontrollprogram, riskanalys
mm (Kultur- och
fritidsförvaltningen ca 10
arbetsdagar/år)

Summa investering

850 000 - 900 000

exkl. handikappanpassning
och andra anläggningar
såsom brygga mm.

Summa drift

ca 223 000 kr/år

Handikappanpassning och faciliteter såsom brygga, ponton eller dyl. har inte
kostnadsberäknats i denna utredning. Handikappanpassning samt anläggande av t.ex. brygga,
café eller dylikt bör utredas separat om det blir aktuellt med offentligt bad vid Tvedöra.
Barnkonsekvenser
Genom ett beslut att iordningställa ett offentligt bad vid Tvedöra sandtäkt så skapar man bättre
förutsättningar för friluftsliv för framförallt barn, ungdomar och barnfamiljer. Genom att
badplatsen blir ett offentligt bad förbättras säkerhet, badvattenkvalitet och renhållning. I
anslutning till badet kan ytterligare förbättringar eventuellt genomföras som ytterligare är
positiva för barn och ungdomar. Genom att även handikappanpassa badet kan ytterligare
kvalité ges till badplatsen.
Ytterligare tre spontanbadplatser i Lunds kommun
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Det finns ytterligare tre spontanbadplatser i Lunds kommun som utnyttjas flitigt av
allmänheten. Dessa är Knivsåsens stenbrott, Billebjer stenbrott och Häljasjön vid Vomb. Som
det är idag så tar miljöförvaltningen badvattenprover vid samliga bad. Vid Knivsåsen
förekommer mycket aktiviteter och en kraftig nerskräpning och vandalisering. Sedan några år
tillbaka finns en särskild grupp bestående av polis, socialförvaltning, länsstyrelsen och parkoch naturkontoret som samarbetar för att upprätthålla ordning i området. En tillsynsman är
anställd under badsäsongen. Vid Häljasjön har Kultur- och fritidsförvaltningen hand om
parkeringsplats, sophämtning samt bajamaja. Vid Billebjer finns soptunnor och utedass som,
enligt avtal med Länsstyrelsen (som är naturreservatsförvaltare), töms av Park- och
naturkontoret i Lunds kommun. Städning av området sköts av Länsstyrelsen.
Om kommunen tar beslut om att göra Tvedöra sandtag till offentlig badplats så bör även de
andra tre spontanbadplatserna pekas ut som offentliga bad.
Slutsats
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen är positiva till
att Tvedöra sandtag iordningställs och förvaltas som allmän badplats om erforderliga medel
ställs till förfogande till ansvarig nämnd. Det är ju även en förutsättning att markägarna i så
fall ställer sig positiva till förslaget.
Vidare så anser förvaltningarna att även kommunens tre övriga ”spontanbadplatser”,
Knivsåsen stenbrott, Billebjer stenbrott samt Häljasjön iordningställs och förvaltas som
allmänna badplatser. Detta bör dock utredas särskilt av Kultur- och fritidsförvaltningen som
får återkomma i frågan.
Barnkonsekvensanalys
Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet ?
ja
nej
Motiv:
Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet ?
ja
nej
Motiv:
På vilket sätt berörs barn och unga?
- Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i första rummet? Ja, genom att ge barn och ungdommar
möjlighet till bad och friluftsaktiviteter.
- Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas? Ja, bad och
friluftsaktiviteter är kostnadsfria och utesluter inte någon från att delta oberoende sociala, ekonomiska eller
kulturella aspekter
- Främjar beslutet barns och ungdomars rätt till hälsosamma levnadsvanor ? Genom att iordningställa en
offentlig badplats så ökar det lokala utbudet för hälsofrämjande friluftsliv och fysiska aktiviteter.
- Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt funktionshindrade barns och ungdomars
behov? Badplatsen kan anläggas med hög nivå på tillgänglighetsanpassning.
Har barn och ungas åsikter tagits tillvara? Ingen dialog har förts med barn och unga i frågan men idag
utnyttjas platsen för bad till stor del av barn och unga.
- På vilket sätt har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? se ovan!
Bad och friluftsliv på nära håll gagnar främst barn och ungdomar. Att iordningställa offentliga bad i Lunds
kommuns östra delar innebär en förbättring för barn och ungdomar.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten avslutas 2017 under
förutsättning att markägarna ställer sig positiva till förslaget, samt
att föreslå kommunfullmäktige att tillföra Kultur- och fritidsförvaltningen erforderliga medel
för anläggning och drift/underhåll, se kostnadsberäkning i denna utredning, för att göra
Tvedöra sandtag till offentlig badplats, samt
att i övrigt överlämna denna utredning till Kommunfullmäktige för vidare handläggning och
beslut.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Göran Eriksson

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Karl- Oscar Seth
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

1

Sammanträdesdatum

2013-10-17

§ 110
Medborgarförslag - Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra
Dnr KU 2011/0310
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt tekniska förvaltningens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att iordningställa Tvedöra
sandtag till offentlig badplats från 2018 om erforderliga medel fås för drift och
skötsel.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 38, Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra den 1 mars 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012
Medborgarförslag Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra den 4 oktober 2011
Tekniska nämndens beslut Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra den
19 september 2013
Tekniska nämndens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig bakom skrivelse från tekniska nämnden och invänta ett
eventuellt uppdrag från kommunfullmäktige om att iordningställa
Tvedöra till en kommunal badplats från 2018 om erforderliga medel fås
för drift och skötsel,
samt
att

i övrigt avge yttrande enligt kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2013-10-07
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Mikael Johansson
046-35 7833
mikael.johansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande till kommunstyrelsen
Remiss - Utredning om kommunal badplats vid
Tvedöra
Dnr KU 2011/0310

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt tekniska förvaltningens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med miljöförvaltningen getts
möjlighet att samråda med tekniska förvaltningen under utredningens gång.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att iordningställa Tvedöra
sandtag till offentlig badplats från 2018 om erforderliga medel fås för drift och
skötsel. Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på
att det finns en problematik för hur skötseln av badet i Tvedöra ska hanteras
idag och fram till 2017. Förvaltningen föreslår att den framtagna ekonomiska
kalkylen kompletteras med en post för anpassningsåtgärder för
funktionshindrade.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 38, Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra den 1 mars 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012
Medborgarförslag Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra den 4 oktober 2011
Tekniska nämndens beslut Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra den
19 september 2013
Tekniska nämndens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013

Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat tekniska nämndens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra. Kommunkontoret har översänt tekniska
förvaltningens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra för
yttrande.

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 1

+46 46 35 50 00

Telefax

Internetadress

e-post

www.lund.se

kultur-fritid@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2013-10-07

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer och synpunkter på
tekniska nämndens skrivelse
Det finns en problematik med hantering och skötsel av Tvedöra idag och
fram till 2017 eftersom den plats som avses är allmän mark finns ingen
budget avsatt för renhållningen. Det finns heller inte någon toalett och inga
soptunnor placerade på platsen. En soptunna placerades ut år 2011 men
Renhållningsverket ville sedan inte tömma den eftersom vändplatsen
underkändes och Renhållningsverket krävde asfaltering. Alternativet var att
soptunnan flyttades ut till vägen. I dag städar kultur- och fritidsförvaltningen
med jämna mellanrum badplatsen i Tvedöra under sommarmånaderna utan
ekonomisk kompensation.
Den av tekniska förvaltningen framtagna ekonomiska kalkylen innefattar
inte anpassningsåtgärder för funktionshindrade. Ett bad under kommunalt
ansvar ska enligt kommunens ambitioner tillgänglighetsanpassas för
tänkbara besökare.
De tre övriga spontanbadplatserna i kommunen Knivsåsens stenbrott,
Billebjer stenbrott samt Häljasjön vid Vomb, pekas i tekniska förvaltningens
utredning ut som framtida potentiella offentliga badplatser. Kultur- och
fritidsförvaltningen anser det inte rimligt i dagsläget att dessa spontana
badställen skulle kunna hanteras av kommunen och med kommunala
resurser.
Markförhållande
Två fastigheter berörs och måste lösas för att kunna iordningställa en
kommunal badplats efter det att sandtäkten är avslutad den 31 december 2017.
Fastigheten Hällestad 27:29. Här måste en överenskommelse med markägaren
till för att säkerställa markanvändning.
Fastigheten Hällestad 35:2. Fortifikationsverket som äger marken är generellt
sett inte positiv till att det anläggs en offentlig badplats på marken. Här måste
en formell prövning till för att säkerställa att tankarna om en badplats
möjliggörs.
Med dessa kompletterande kommentarer ställer vi oss bakom skrivelsen från
tekniska förvaltningen och inväntar ett eventuellt uppdrag från
kommunfullmäktige om att iordningställa Tvedöra till en kommunal badplats
från 2018 om erforderliga medel fås för drift och skötsel.
Barnkonsekvensanalys
Ett offentligt bad i Tvedöra ger barn och ungdomar i närliggande orter
och platser förbättrade möjligheter till bad och friluftsliv under säkra
och ordnade former.
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Kultur och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar:
att

ställa sig bakom skrivelse från tekniska nämnden och
invänta ett eventuellt uppdrag från kommunfullmäktige
om att iordningställa Tvedöra till en kommunal badplats
från 2018 om erforderliga medel fås för drift och skötsel,
samt
att i övrigt avge yttrande enligt kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Urban Olsson
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef
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§ 110
Medborgarförslag - Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra
Dnr KU 2011/0310
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt tekniska förvaltningens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att iordningställa Tvedöra
sandtag till offentlig badplats från 2018 om erforderliga medel fås för drift och
skötsel.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 38, Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra den 1 mars 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012
Medborgarförslag Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra den 4 oktober 2011
Tekniska nämndens beslut Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra den
19 september 2013
Tekniska nämndens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig bakom skrivelse från tekniska nämnden och invänta ett
eventuellt uppdrag från kommunfullmäktige om att iordningställa
Tvedöra till en kommunal badplats från 2018 om erforderliga medel fås
för drift och skötsel,
samt
att

i övrigt avge yttrande enligt kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Mikael Johansson
046-35 7833
mikael.johansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande till kommunstyrelsen
Remiss - Utredning om kommunal badplats vid
Tvedöra
Dnr KU 2011/0310

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt tekniska förvaltningens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med miljöförvaltningen getts
möjlighet att samråda med tekniska förvaltningen under utredningens gång.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att iordningställa Tvedöra
sandtag till offentlig badplats från 2018 om erforderliga medel fås för drift och
skötsel. Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på
att det finns en problematik för hur skötseln av badet i Tvedöra ska hanteras
idag och fram till 2017. Förvaltningen föreslår att den framtagna ekonomiska
kalkylen kompletteras med en post för anpassningsåtgärder för
funktionshindrade.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 38, Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra den 1 mars 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012
Medborgarförslag Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra den 4 oktober 2011
Tekniska nämndens beslut Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra den
19 september 2013
Tekniska nämndens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013

Ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat tekniska nämndens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra. Kommunkontoret har översänt tekniska
förvaltningens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra för
yttrande.

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 1

+46 46 35 50 00

Telefax

Internetadress

e-post

www.lund.se

kultur-fritid@lund.se
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Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer och synpunkter på
tekniska nämndens skrivelse
Det finns en problematik med hantering och skötsel av Tvedöra idag och
fram till 2017 eftersom den plats som avses är allmän mark finns ingen
budget avsatt för renhållningen. Det finns heller inte någon toalett och inga
soptunnor placerade på platsen. En soptunna placerades ut år 2011 men
Renhållningsverket ville sedan inte tömma den eftersom vändplatsen
underkändes och Renhållningsverket krävde asfaltering. Alternativet var att
soptunnan flyttades ut till vägen. I dag städar kultur- och fritidsförvaltningen
med jämna mellanrum badplatsen i Tvedöra under sommarmånaderna utan
ekonomisk kompensation.
Den av tekniska förvaltningen framtagna ekonomiska kalkylen innefattar
inte anpassningsåtgärder för funktionshindrade. Ett bad under kommunalt
ansvar ska enligt kommunens ambitioner tillgänglighetsanpassas för
tänkbara besökare.
De tre övriga spontanbadplatserna i kommunen Knivsåsens stenbrott,
Billebjer stenbrott samt Häljasjön vid Vomb, pekas i tekniska förvaltningens
utredning ut som framtida potentiella offentliga badplatser. Kultur- och
fritidsförvaltningen anser det inte rimligt i dagsläget att dessa spontana
badställen skulle kunna hanteras av kommunen och med kommunala
resurser.
Markförhållande
Två fastigheter berörs och måste lösas för att kunna iordningställa en
kommunal badplats efter det att sandtäkten är avslutad den 31 december 2017.
Fastigheten Hällestad 27:29. Här måste en överenskommelse med markägaren
till för att säkerställa markanvändning.
Fastigheten Hällestad 35:2. Fortifikationsverket som äger marken är generellt
sett inte positiv till att det anläggs en offentlig badplats på marken. Här måste
en formell prövning till för att säkerställa att tankarna om en badplats
möjliggörs.
Med dessa kompletterande kommentarer ställer vi oss bakom skrivelsen från
tekniska förvaltningen och inväntar ett eventuellt uppdrag från
kommunfullmäktige om att iordningställa Tvedöra till en kommunal badplats
från 2018 om erforderliga medel fås för drift och skötsel.
Barnkonsekvensanalys
Ett offentligt bad i Tvedöra ger barn och ungdomar i närliggande orter
och platser förbättrade möjligheter till bad och friluftsliv under säkra
och ordnade former.
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Kultur och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar:
att

ställa sig bakom skrivelse från tekniska nämnden och
invänta ett eventuellt uppdrag från kommunfullmäktige
om att iordningställa Tvedöra till en kommunal badplats
från 2018 om erforderliga medel fås för drift och skötsel,
samt
att i övrigt avge yttrande enligt kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Urban Olsson
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef
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§ 175
Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Dnr TN 2011/0462
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag angående att skapa en kommunal
badsjö i sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan Södra Sandby och
Torna Hällestad. Många badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och
slitage är stort i området och ökar från år till år. Under 2011 har Lunds
kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl och
genomfört städning i området kring sandtaget. Förslagsställaren föreslår att
kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna för att skapa
en kommunal badplats utreds. Tekniska nämnden har tidigare, 2011-12-07,
yttrat sig till kommunfullmäktige. Därefter har kommunfullmäktige 2012-0301 gett tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med kultur- och
fritidsnämnden och miljönämnden utreda förutsättningarna för att anordna en
kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för
barnkonsekvenserna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal badplats i Tvedöra”,
daterat 2011-10-01
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01 § 38
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Roland Bondesson (M), Mio Fric
(KD), Lena Fällström (S), Ann Schlyter (V) och Karin Svensson Smith (MP)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten
avslutas 2017 under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till
förslaget
att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kultur- och fritidsförvaltningen
erforderliga medel för anläggning och drift/underhåll för att göra Tvedöra
sandtag till offentlig badplats, samt
att i övrigt överlämna denna utredning till kommunfullmäktige för vidare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Park- och naturkontoret
Cecilia Backe
kommunekolog
cecilia.backe@lund.se

Till Kommunfullmäktige

Dnr 11/462

Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Sammanfattning
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund angående att skapa en kommunal badsjö i
sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad. Många
badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka
från år till år. Under 2011 har Lunds kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen placerat
ut sopkärl och genomfört städning i området kring sandtaget. I förslaget föreslår Staffan
Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna utreds. Tekniska
nämnden har tidigare (2011-12-07) yttrat sig till Kommunfullmäktige. Därefter har
Kommunfullmäktige 2012-03-01 gett Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med Kulturoch fritidsnämnden och Miljönämnden utreda förutsättningarna för att anordna en kommunal
badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.
Tekniska nämnden föreslås lämna nedanstående utredning vidare till Kommunfullmäktige och
med förslag att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kultur- och fritidsförvaltningen att
iordningställa en offentlig badplats vid Tvedöra efter att sandtäkten avslutats och under
förutsättning att markägarna ställer sig positiva till förslaget samt att erforderliga medel för
detta tillförs Kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Bilaga 1. Medborgarförslag från Staffan Fredlund, 11-10-01
Bilaga 2. Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2012-01-05
Bilaga 3. Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01

Ärendet
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund angående att skapa en kommunal badsjö i
sandtaget vid Tvedöra som idag utnyttjas av allmänheten som en spontanbadplats. Sandtaget
är beläget mellan S.Sandby och Torna Hällestad.
Efter en första remissrunda har kommunfullmäktige, 2012-03-01, gett Tekniska nämnden i
uppdrag att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden och Miljönämnden utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen
redogöra för barnkonsekvenserna.
I ärendets handläggning har Holger Andersson från Kultur- och fritidsförvaltningen och Elin
Holgersson från Miljöförvaltningen deltagit. Tekniska förvaltningen har inte funnit det
motiverat att föra fram utredningen till de båda nämnderna då de redan i tidigare beslut uttalat
sig positivt i frågan om Tvedöra sandtag som en kommunal badplats. Kultur och
fritidsförvaltningen har framfört att de ställer sig positiva till att ta ansvar för en eventuell
framtida officiell badplats vid Tvedöra.
Adress
Byggmästaregatan 4
222 37 Lund

Telefon
046-35 50 00

Fax
046-14 68 65

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se
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Förutsättningar för en kommunal badplats i Tvedöra
Offentlig badplats
Beslut om offentlig badplats innebär att kommunen tar på sig ett ansvar för badet och blir
verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Om badplatsen bedöms ha över 200 badande i
genomsnitt per dag under badsäsongen så bedöms det vara ett så kallat EU-bad och den som
ansvarar för badet ska då uppfylla de krav som finns i badvattenförordning (2008:218) samt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:8) och allmänna råd om badvatten.
Om badplatsen inte har så många badande och inte räknas som ett EU-bad ska
verksamhetsutövaren ändå bedriva egenkontroll enligt miljöbalken och vissa delar av de krav
som gäller för EU-bad kan tillämpas även på dessa bad genom att det kan vara ett sätt att
uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna innebär att
verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap, arbeta förebyggande för att undvika
olägenheter för människors hälsa och miljön samt kunna visa att lagstiftningens krav följs.
Den som ansvarar för badplatsen ska se till att det finns tillräckligt antal toaletter och goda
möjligheter för avfallshantering. Det är viktigt att städning och underhåll av toaletter och
eventuella omklädningsrum fungerar tillfredsställande. På samma sätt är det viktigt att
renhållning och översyn av avfallskärl sker i tillräcklig omfattning
Dagsläget vid Tvedöra
Tvedöra sandtag är ett populärt badställe mellan Södra Sandby och Torna Hällestad. Det
kommer besökare från ett stort område, bland annat är det många ungdomar och familjer från
de närbelägna byarna men även från Löberöd och Harlösa i Eslövs kommun, som kommer till
sandtaget. Under flera år har det varit problem med nerskräpning i samband med bl.a.
badaktiviteterna. Kommunen har en skyldighet att städa upp i enlighet med 4 § ”Lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning” där det framgår att
kommunen har ett ansvar för att återställa platser som skräpats ned i sådant skick som med
hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt är skäligt.
Under badsäsongen 2011 stod Kultur- och fritidsförvaltningen för renhållningen vid Tvedöra.
Under 2012 kommer Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätta se till att det hålls i ordning på
platsen. Det finns dock ingen budget för renhållningen vilket är ett problem för förvaltningen.
Renhållningsverket tar inte på sig ansvaret med renhållningen och kör inte heller dit utan att
väg, vändplats samt hårdgjord yta under sopkärlen iordningställs. Det är i övrigt otydligt
vilken förvaltning inom kommunen som ansvarar enligt regelverket för nedskräpning i
enlighet med skrivningen ovan.
Miljöförvaltningen låter provta och analysera badvattenkvaliteten vid bland annat Tvedöra
under juni, juli och augusti som en service till invånarna och ett sätt att förhindra olägenhet för
människors hälsa. Vattenkvaliteten i Tvedöra har med endast något undantag varit mycket god
om man tittar på resultaten från 1999-2011.
Ägarförhållande
Fastigheten Hällestad 35:2 ägs av Fortifikationsverket och fastigheten Hällestad 27:29 ägs av
Rolf Georg Blank.
Täkttillstånd
G. Blank & Son Grus AB har 2011-09-01 fått tillstånd till täkt av sand på fastigheterna
Hällestad 27:29 och 35:2 och omfattar ett totaluttag av 100 000 ton sand. Tillståndet gäller till
och med den 31 december 2017. Verksamhet får inte ske under juni – augusti, siktning och
utlastning av täktmaterial från verksamhetsområdet får dock ske hela året. Under
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brytningstiden kommer möjligheterna till bad och rekreation i de sedan tidigare färdigställda
delarna av sjön att kunna fortgå som tidigare.
Markägarnas inställning till offentlig badplats
Markägaren till fastigheten Hällestad 27:29 är positivt inställd till offentligt bad vid Tvedöra
sandtäkt efter att brytning upphör 2017. I återställningsplanen för täkten ingår
iordningställande som medger badstrand i området.
Fortifikationsverket, som äger Hällestad 35:2, tillsammans med verksamhetsutövarna – P7 är
generellt inte positiva till offentligt bad vid Tvedöra, vilket de lät meddela vid Revingerådets
möte den 22 maj 2012. Om kommunen har ambitionen att anlägga en offentlig badplats vid
Tvedöra sandtäkt så är Fortifikationsverket/P7 beredda att pröva frågan formellt.

Naturvärde
Området ligger inom Natura 2000-området Revingefältet SE0430113. Det övergripande
bevarandesyftet för området är att upprätthålla det öppna hedartade landskapet och bevara de
populationer av Natura 2000-arter som finns inom området. Återställningsplanen för området
medger bad i de södra delarna. Inom området finns dock flera naturvärden som måste skyddas
för att uppnå Natura 2000-områdets bevarandemål. De sandiga markerna kring täktområdet
hyser en rad rödlistade insektsarter som Länsstyrelsen bevakar och idag utför åtgärder för.
Inom området finns också möjlighet för backssvalor att häcka och i tillståndet för sandtäkten
åläggs nyttjarna att utföra åtgärder för att gynna backsvalor. Det är också viktigt att fortsatt
bete i området kring sandtaget kan fortsätta för att hålla markerna öppna.
Park- och naturkontoret (P&N) arbetar tillsammans med P7, Fortifikationsverket,
Länsstyrelsen och arrendatorn med naturvårdsåtgärder på Revingefältet. Under 2011 har P&N
grävt några grunda dammar i den östra delen av området för att gynna den rödlistade
strandpaddan. Betesdjur släpps in för sent bete i den östra slänten ner mot sandtaget för att
hålla ner vegetation och motverka igenväxning. P&N har i sig inga synpunkter på om
kommunen anlägger en offentlig badplats vid sandtäkten efter att brytningstillståndet löper ut
så länge hänsyn tas och badplatsen inte inkräktar på naturvärden och artskyddet. Många badar
redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort i området och det verkar öka från år
till år. Genom att göra området till offentlig badplats kan problemen med nedskräpning
eventuellt minska då resurser avsätts för att sköta området.
naturum
P&N förvaltar naturum på Skrylle och en utredning har genomförts där det finns beslut om att
utveckla verksamheten på Skrylle. P&N har inga resurser att driva naturum vid Tvedöra. Inom
ramen för naturum Skrylle arbetar P&N med att utveckla ”satelliter” till naturum och det
skulle kunna vara en möjlighet att anlägga en s.k. naturumssatellit vid Tvedöra om kommunen
beslutar skapa en badsjö i Tvedöra.
Ansvarsroller i kommunen om Tvedöra sandtag blir offentlig badplats
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås få uppdraget att förvalta badplatsen och blir
verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Miljönämnden är tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken.
Juridik
Om Tvedöra blir en kommunal badplats ska kommunen delegera ansvaret för badet så att det
tydligt framgår vem som är verksamhetsutövare enligt miljöbalken och därmed ska uppfylla
de krav som framgår av badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten.
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Tillsyn enligt miljöbalken utövas av miljönämnden i Lunds kommun. Då fortifikationsverket
är fastighetsägare kan viss samrådan med generalläkaren ske.
Eftersom området är utpekat som Natura 2000 – område (habitatdirektivet) krävs tillstånd att
anlägga, bygga, schakta, gräva m.m. enligt miljöbalken.
Säkerhetsansvar har ej utretts här.
Kostnadsberäkning
En grov kostnadsberäkning har utförts:

Åtgärd
Anlägga/iordningställa väg,
vändplan och parkeringsplats

Kostnad (kr) resp. kostnad
kr/år
800 000 + 50 000 kr/år

Kommentar
investering och underhåll

Renhållning

120 000 kr/år

sopkärl, städning ca 2-3
dgr/v under badsäsong, maj –
augusti, 10 tim/v a´500kr/tim
inkl sa, 1 ggr/2v övrig tid
två st Bajamajor under
badsäsong varav en
handikappanpassad.
inkl. provtagning och analys
ca 5 000 kvm

Toaletter

20 000 kr/år

Vattenprovtagning
Inköp av fastighet

3 000 kr/år
50 000 - 100 000

Administration

30 000 kr/år

kontrollprogram, riskanalys
mm (Kultur- och
fritidsförvaltningen ca 10
arbetsdagar/år)

Summa investering

850 000 - 900 000

exkl. handikappanpassning
och andra anläggningar
såsom brygga mm.

Summa drift

ca 223 000 kr/år

Handikappanpassning och faciliteter såsom brygga, ponton eller dyl. har inte
kostnadsberäknats i denna utredning. Handikappanpassning samt anläggande av t.ex. brygga,
café eller dylikt bör utredas separat om det blir aktuellt med offentligt bad vid Tvedöra.
Barnkonsekvenser
Genom ett beslut att iordningställa ett offentligt bad vid Tvedöra sandtäkt så skapar man bättre
förutsättningar för friluftsliv för framförallt barn, ungdomar och barnfamiljer. Genom att
badplatsen blir ett offentligt bad förbättras säkerhet, badvattenkvalitet och renhållning. I
anslutning till badet kan ytterligare förbättringar eventuellt genomföras som ytterligare är
positiva för barn och ungdomar. Genom att även handikappanpassa badet kan ytterligare
kvalité ges till badplatsen.
Ytterligare tre spontanbadplatser i Lunds kommun
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Det finns ytterligare tre spontanbadplatser i Lunds kommun som utnyttjas flitigt av
allmänheten. Dessa är Knivsåsens stenbrott, Billebjer stenbrott och Häljasjön vid Vomb. Som
det är idag så tar miljöförvaltningen badvattenprover vid samliga bad. Vid Knivsåsen
förekommer mycket aktiviteter och en kraftig nerskräpning och vandalisering. Sedan några år
tillbaka finns en särskild grupp bestående av polis, socialförvaltning, länsstyrelsen och parkoch naturkontoret som samarbetar för att upprätthålla ordning i området. En tillsynsman är
anställd under badsäsongen. Vid Häljasjön har Kultur- och fritidsförvaltningen hand om
parkeringsplats, sophämtning samt bajamaja. Vid Billebjer finns soptunnor och utedass som,
enligt avtal med Länsstyrelsen (som är naturreservatsförvaltare), töms av Park- och
naturkontoret i Lunds kommun. Städning av området sköts av Länsstyrelsen.
Om kommunen tar beslut om att göra Tvedöra sandtag till offentlig badplats så bör även de
andra tre spontanbadplatserna pekas ut som offentliga bad.
Slutsats
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen är positiva till
att Tvedöra sandtag iordningställs och förvaltas som allmän badplats om erforderliga medel
ställs till förfogande till ansvarig nämnd. Det är ju även en förutsättning att markägarna i så
fall ställer sig positiva till förslaget.
Vidare så anser förvaltningarna att även kommunens tre övriga ”spontanbadplatser”,
Knivsåsen stenbrott, Billebjer stenbrott samt Häljasjön iordningställs och förvaltas som
allmänna badplatser. Detta bör dock utredas särskilt av Kultur- och fritidsförvaltningen som
får återkomma i frågan.
Barnkonsekvensanalys
Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet ?
ja
nej
Motiv:
Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet ?
ja
nej
Motiv:
På vilket sätt berörs barn och unga?
- Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i första rummet? Ja, genom att ge barn och ungdommar
möjlighet till bad och friluftsaktiviteter.
- Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas? Ja, bad och
friluftsaktiviteter är kostnadsfria och utesluter inte någon från att delta oberoende sociala, ekonomiska eller
kulturella aspekter
- Främjar beslutet barns och ungdomars rätt till hälsosamma levnadsvanor ? Genom att iordningställa en
offentlig badplats så ökar det lokala utbudet för hälsofrämjande friluftsliv och fysiska aktiviteter.
- Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt funktionshindrade barns och ungdomars
behov? Badplatsen kan anläggas med hög nivå på tillgänglighetsanpassning.
Har barn och ungas åsikter tagits tillvara? Ingen dialog har förts med barn och unga i frågan men idag
utnyttjas platsen för bad till stor del av barn och unga.
- På vilket sätt har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? se ovan!
Bad och friluftsliv på nära håll gagnar främst barn och ungdomar. Att iordningställa offentliga bad i Lunds
kommuns östra delar innebär en förbättring för barn och ungdomar.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten avslutas 2017 under
förutsättning att markägarna ställer sig positiva till förslaget, samt
att föreslå kommunfullmäktige att tillföra Kultur- och fritidsförvaltningen erforderliga medel
för anläggning och drift/underhåll, se kostnadsberäkning i denna utredning, för att göra
Tvedöra sandtag till offentlig badplats, samt
att i övrigt överlämna denna utredning till Kommunfullmäktige för vidare handläggning och
beslut.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Göran Eriksson

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Karl- Oscar Seth
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (37)
Sammanträdesdatum

2012-03-01

§ 38
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra”
Dnr KF 2011/0126, bilaga 25
Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslår att Lunds kommun utreder förutsättningarna för att utveckla en
kommunal badplats vid det före detta sandtaget i Tvedöra.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 november 2011, § 141
Tekniska nämndens beslut den 7 december 2011, § 232.
Miljönämndens beslut den 8 december 2011, § 119
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012.
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2012, § 58.
Anföranden
Lars V Andersson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Christina Sjöström (MP) yttrar sig.
Yrkanden
Lars V Andersson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Christina Sjöström (MP) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att, i samråd med
kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden, utreda förutsättningarna för att anordna en
kommunal badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.

Beslut expedieras till:
Staffan Fredlund
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Akten
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Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 18
§ 32

Medborgarförslag om renhållning och
avfallshantering, (KF)

Dnr KS 2016/1003

Sammanfattning
Mohamad Alissa föreslår i ett medborgarförslag att sophämtningen i hans
boende ska ske varannan dag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2016.
Medborgarförslag, daterat den 25 oktober 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

med hänvisning till vad som framgår av kommunkontorets
tjänsteskrivelse, avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/1003

Kommunstyrelsen

Marita Elghagen
046-359 38 94
marita.elghagen@lund.se

Medborgarförslag om renhållning och
avfallshantering.
Sammanfattning
Mohamad Alissa föreslår i ett medborgarförslag att sophämtningen i hans
boende ska ske varannan dag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2016.
Medborgarförslag, daterat den 25 oktober 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Mohamad Alissa föreslår i ett medborgarförslag att sophämtningen i hans
boende ska ske varannan dag.

Förslaget
Renhållning och avfallshantering sker för sällan och soprummet blir
äckligt. Man vill rent av inte gå in i soprummet. Han hoppas och föreslår
att sophämtningen kan ske varannan dag istället.

Kommunkontorets kommentar
Hur ofta sophämtningen i en hyresrätt/bostadsrättsförening ska ske är en
fråga för hyresvärden/bostadsrättsföreningen och Mohamad Alissa
hänvisas således att vända sig dit med sina synpunkter.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

med hänvisning till vad som framgår av kommunkontorets
tjänsteskrivelse, avslå medborgarförslaget.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2016-11-02

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

KS 2016/1003

Sida 1 av 1
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Utgåva 20161024

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161024-KK-19-ID35
2016-10-24 18:39

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Mohamad
Alissa

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Hej!
Renhållning och avfallshantering i min boende tar för lång
tid.
Soprummet blir alldeles för äckligt. Man vill rentav inte gå
in.
Man skulle tycka att en sådan situation kan dra en
ansenlig mängd bakterier på de som bor nära.
Jag hoppas och föreslår att hanteringstiden av
soprummet skulle förkortas till var två dagar.
Tack
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-10-24 18:39
Mohamad Alissa
BankID File
2016-10-24 18:39

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 33

Bilaga 19

Medborgarförslag om att satsa på
bättre skolmat med ekologiska varor,
(KF)

Dnr KS 2016/0952

Sammanfattning
Ludvig Löfqvist med flera representanter från fyra olika skolor i Lund
har i ett medborgarförslag lämnat förslag på att skolmaten ska bli bättre
genom att satsa på fler ekologiska varor. De önskar vegetariska rätter
som inte efterliknar kötträtter, större variation mellan rätterna, färre
billiga rätter som ska efterlikna exklusiva rätter samt mer kryddor i
maten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till servicenämnden att handlägga
och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2016-10-27

KS 2016/0952

Kommunstyrelsen

Maria Nyström
046 -35 93 893
maria.nystrom@lund.se

Medborgarförslag om att satsa på bättre
skolmat med ekologiska varor
Sammanfattning
Ludvig Löfqvist med flera representanter från fyra olika skolor i Lund
har i ett medborgarförslag lämnat förslag på att skolmaten ska bli bättre
genom att satsa på fler ekologiska varor. De önskar vegetariska rätter
som inte efterliknar kötträtter, större variation mellan rätterna, färre
billiga rätter som ska efterlikna exklusiva rätter samt mer kryddor i
maten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har i detta skede inte bedömts relevant.

Ärendet
Ludvig Löfqvist med flera representanter från fyra olika skolor i Lund
har i ett medborgarförslag lämnat förslag på att de vill ha bättre skolmat
och fler ekologiska varor. Den vegetariska maten behöver rätter som inte
är efterliknelser av kötträtter, man blir inte vegetarian för att äta fuskkött.
De vill även ha större variation mellan rätterna och färre rätter som är
billiga varianter av ganska så exklusiva rätter. Maten behöver även
kryddas betydligt mer, som det är nu anser nästan alla att maten är
väldigt smaklös. Man behöver lägga mer pengar på skolmaten, det är ju
trots allt en väldigt viktig del av skolgången.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör servicenämndens
område. Frågan är av den karaktären att den kan hanteras direkt av
nämnden.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046 -15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Diarienummer

2016-10-27

KS 2016/0952

Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
servicenämnden för handläggning och beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna medborgarförslaget till servicenämnden att handlägga
och besluta i ärendet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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KOMMUNSTYRELSEN
LUND

2016 -10- 1 3

Medborgarförslag:

Dlarienr

KS

Hej Kommunen!

Vi är fem representanter från fyra skolor i Lund som vill ha bättre skolmat. Vi tycker att man måste
satsa mer på bättre och fler ekologiska varor. Den vegetariska maten behöver rätter som inte är
efterliknelser av kötträtter, man blir inte vegetarian för att äta fuskkött. Vi vill även ha större
variation mellan rätterna, och färre rätter som är billiga varianter av ganska exklusiva rätter. Maten
behöver även kryddas betydligt mer, som det är nu anser nästan alla att maten är väldigt smaklös.
Vi anser att det behöver läggas mer pengar på skolmaten, det är ju trots allt en väldigt viktig del av
vår skolgång.
Ludvig Löfqvist, Hanna Hadir, Maite Berglund, Rebecka Jönsson, Kiara Youlou

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande:

Kontaktperson:
Ludvig Löfqvist
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Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 34

Bilaga 20

Medborgarförslag om gatubelysning
på utegymmet vid området
Sockerbruket, (KF)

Dnr KS 2016/1071

Sammanfattning
Anna Christina Louise Malmberg föreslår i ett medborgarförslag att det
ordnas någon typ av gatubelysning vid det nybyggda utegymmet vid
Sockerbruket.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2016.
Medborgarförslag, daterat den 15 november 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för att
handlägga och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-11-23

KS 2016/1071

Kommunstyrelsen

Marita Elghagen
046-359 38 94
marita.elghagen@lund.se

Medborgarförslag om gatubelysning på
utegymmet vid området Sockerbruket
Sammanfattning
Anna Christina Louise Malmberg föreslår i ett medborgarförslag att det
ordnas någon typ av gatubelysning vid det nybyggda utegymmet vid
Sockerbruket.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2016.
Medborgarförslag, daterat den 15 november 2016.

Barnets bästa
En väl upplyst utomhusmiljö gynnar såväl barn som vuxna.

Ärendet
Anna Christina Louise Malmberg föreslår i ett medborgarförslag att det
ordnas någon typ av gatubelysning vid det nybyggda utegymmet vid
Sockerbruket.

Förslaget
Det nybyggda utegymmet vid området Sockerbruket på Väster är väldigt
bra, men det ligger mitt på en gräsmatta utan belysning. Det innebär att
det i princip blir oanvändbart under mörka tider eftersom man inte ser
något. Man känner inte heller sig trygg. Någon typ av gatubelysning vore
därför en bra lösning.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckt genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område. Frågan är av den karaktären att den kan hanteras direkt av
nämnden. Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget
överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-11-23

KS 2016/1071

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för att
handlägga och besluta i ärendet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Sida 1 av 1

374
Utgåva 20161113

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161113-KK-19-GN88
2016-11-13 13:43

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Anna Christina Louise
Malmberg

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Lund
l
Det finns en nybyggt utegym vid det nybyggda området
Sockerbruket på väster. Utegymet är väldigt bra, men
det ligger mitt på en gräsmatta utan belysning så det blir i
princip oanvändbart under mörka tider för man ser
ingenting. Samt att man som ensam besökare inte känner
sig helt trygg att stanna där. Någon typ av gatubelysning
på detta utegym vore därför en bra lösning.
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-11-13 13:43
Anna Christina Louise Malmberg
BankID Mobile
2016-11-13 13:43

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 35

Bilaga 21

Medborgarförslag om att förse
sopkorgarna med en yttre korg för
återvinning, (KF)

Dnr KS 2016/1221

Sammanfattning
Björn Isaksson föreslår att kommunen förser sina sopkorgar med en yttre
korg för pantburkar och pantflaskor.

Beslutsunderlag
Björn Isakssons medborgarförslag den 12 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning
och beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

378

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-21

KS 2016/1221

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om att förse sopkorgarna
med en yttre korg för återvinning.
Sammanfattning
Björn Isaksson föreslår att kommunen förser sina sopkorgar med en yttre
korg för pantburkar och pantflaskor.

Beslutsunderlag
Björn Isakssons medborgarförslag den 12 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är i nuläget inte relevant.

Ärendet
Björn Isaksson föreslår att kommunen förser sina sopkorgar med en yttre
korg för pantburkar och pantflaskor.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område och är av den karaktären att den kan hanteras direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

379

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-21

KS 2016/1221

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning
och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Forslagsställare

Björn Isaksson
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 22
§ 36

Medborgarförslag angående
källsortering av avfall, (KF)

Dnr KS 2016/1231

Sammanfattning
Bengt Larsson föreslår
att de hushåll som bor i enfamiljsbostäder och som inte har 4-fackskärl
får muntlig (eller skriftlig) personlig information där de inspireras,
motiveras och uppmuntras att teckna abonnemang på 4-fackskärl,
att måltal sätts upp på hur stor anslutningen ska vara, samt
att årlig uppföljning görs på hur stor andel av enfamiljsbostäderna som är
anslutna.

Beslutsunderlag
Bengt Larssons medborgarförslag den 15 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till renhållningsstyrelsen för
handläggning och beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

382

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1231

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag angående källsortering av
avfall.
Sammanfattning
Bengt Larsson föreslår
-

att de hushåll som bor i enfamiljsbostäder och som inte har 4fackskärl får muntlig (eller skriftlig) personlig information där de
inspireras, motiveras och uppmuntras att teckna abonnemang på
4-fackskärl,

-

att måltal sätts upp på hur stor anslutningen ska vara, samt

-

att årlig uppföljning görs på hur stor andel av enfamiljsbostäderna
som är anslutna.

Beslutsunderlag
Bengt Larssons medborgarförslag den 15 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är i nuläget inte relevant.

Ärendet
Bengt Larsson föreslår
-

att de hushåll som bor i enfamiljsbostäder och som inte har 4fackskärl får muntlig (eller skriftlig) personlig information där de
inspireras, motiveras och uppmuntras att teckna abonnemang på
4-fackskärl,

-

att måltal sätts upp på hur stor anslutningen ska vara, samt

-

att årlig uppföljning görs på hur stor andel av enfamiljsbostäderna
som är anslutna.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

385

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1231

-

Kommunkontorets kommentar

-

Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får
överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som
väckts genom medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9
§, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör
renhållningsstyrelsens område och är av den karaktären att den
kan hanteras direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget
överlämnas till renhållningsstyrelsen för handläggning och beslut.

-

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till renhållningsstyrelsen för
handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

'""
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MEDBORGARFÖRSLAG
Från:

Till:

Bengt Larsson

Lunds kommun
Kommunfullmäktige

Det är viktigt att vi alla värnar om miljön och hushåller med jordens resurser på bästa
sätt. Ett relativt enkelt sätt att arbetat med detta är att återvinna avfallet från våra
hushåll. Lunds kommun jobbar, som jag ser det, på ett föredömligt sätt med detta genom
att erbjuda källsortering av vårt avfall. T.ex. har de som bor i enfamiljsbostäder möjlighet
att teckna abonnemang på 2 st 4-fackskärl där hushållets avfall kan sorteras i 8 olika
fraktioner.
Det är emellertid en alltför stor andel av de som bor i enfamiljsbostäder (flera 10-tals
procent) som inte källsorterar sitt avfall på detta sätt.
Som medborgarförslag föreslår jag:
- att de hushåll som bor i enfamiljsbostäder och som inte har 4-fackskärl årligen får
muntlig (eller skriftlig) personlig information där de inspireras, motiveras och
uppmuntras att teckna abonnemang på 4-fackskärl.
- att måltal sätts upp på hur stor anslutningen ska vara
samt
- att årlig uppföljning görs på hur stor andel av enfamiljsbostäderna som är anslutna
Lund 2016.12.15

.f$.�...b. . . .

TYRELSEN
KOMMUNS
LUND

2016 -12- 1 6

Bengt Larsson
Oiarienr

KS
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 37

Bilaga 23

Medborgarförslag om skyltning
”Fotgängare har företräde” längs Lilla
Fiskaregatan, (KF)

Dnr KS 2016/1112

Sammanfattning
Mikael Hammar föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp skyltar
på Lilla Fiskaregatan om att fotgängare har företräde.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2016.
Medborgarförslag inkommet den 24 november 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

388

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

390

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-02

KS 2016/1112

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om skyltning "Fotgängare
har företräde" längs Lilla Fiskaregatan
Sammanfattning
Mikael Hammar föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp skyltar
på Lilla Fiskaregatan om att fotgängare har företräde.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2016.
Medborgarförslag inkommet den 24 november 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har i detta skede inte bedömts vara relevant.

Ärendet
Mikael Hammar föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp skyltar
på Lilla Fiskaregatan om att fotgängare har företräde.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område och är av den karaktären att den kan hanteras direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

391

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-02

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

KS 2016/1112

Sida 1 av 1

392
Utgåva 20161123

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161123-KK-19-XP47
2016-11-23 14:56

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Stig Mikael Marcel Riesz
Hammar

Lund

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Personuppgiftslagen

Hej
Har läst så mycket om cyklars och/eller fotgängares
varande på Lilla Fiskaregatan.
Mitt förslag nedan har jag inte sett någonstans tidigare.
För många år sedan åkte jag med sjuans spårvagn i
Stockholm. Då noterade jag att på den cykelväg som gick
utmed Strandvägen (åtminstone till Djurgårdsbron) var det
skyltat på trafikskyltsstolparna 'fotgängare har företräde'.
Skulle inte detta kunna vara något att testa även i Lund?
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-11-23 14:56
Stig Mikael Marcel Riesz Hammar

2016-11-23 14:56

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se

393

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 24
§ 38

Medborgarförslag uppsägning av
hyreskontraktet avseende biblioteket
på Väster i Lund, (KF)

Dnr KS 2016/1193

Sammanfattning
Ulf Berggren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska återta
uppsägningen av Västers biblioteks hyreskontrakt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2016.
Medborgarförslag, daterat den 12 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden att
handlägga och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

394

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

395

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

396

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-14

KS 2016/1193

Kommunstyrelsen

Marita Elghagen
046-359 38 94
marita.elghagen@lund.se

Medborgarförslag uppsägning av
hyreskontraktet avseende biblioteket på
Väster i Lund.
Sammanfattning
Ulf Berggren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska återta
uppsägningen av Västers biblioteks hyreskontrakt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2016.
Medborgarförslag, daterat den 12 december 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har i detta skede inte bedömts vara relevant.

Ärendet
Ulf Berggren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska återta
uppsägningen av Västers biblioteks hyreskontrakt.

Förslaget
Västers biblioteks fortlevnad är av yttersta vikt. Det är ett välbesökt
bibliotek och en livsviktig träffpunkt för alla lundabor. Verksamheten är
upparbetad och evenemang som måndagars boksoppor får besök även
från personer bosatta utanför Lund. Det är kultur- och
fritidsförvaltningens uppgift att slå vakt om Lunds kulturliv. Förslaget att
avslå bibliotekets förlängning av hyreskontraktet är oacceptabelt. Ulf
Berggren kräver att biblioteket får vara kvar i nuvarande lokaler.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör kultur- och
fritidsnämndens område. Frågan är av den karaktären att den kan
hanteras direkt av nämnden.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

397

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-14

KS 2016/1193

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden att
handlägga och besluta i ärendet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

398

399

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 39

Bilaga 25

Medborgarförslag om införande av
gångfartsområde i centrala Lund, (KF)

Dnr KS 2016/1233

Sammanfattning
Bo Christofer Sjöholm föreslår att ett gångfartsområde införs i centrala
Lund.

Beslutsunderlag
Bo Christofer Sjöholms medborgarförslag den 18 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning
och beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

400

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

401

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

402

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1233

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om införande av
gångfartsområde i centrala Lund.
Sammanfattning
Bo Christofer Sjöholm föreslår att ett gångfartsområde införs i centrala
Lund.

Beslutsunderlag
Bo Christofer Sjöholms medborgarförslag den 18 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant i ärendet.

Ärendet
Bo Christofer Sjöholm föreslår att ett gångfartsområde införs i centrala
Lund.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område och är av den karaktären att den kan hanteras direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

403

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1233

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning
och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Sida 1 av 1

404
Utgåva 20161218

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161218-KK-19-TG16
2016-12-18 15:39

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Bo Christofer
Sjöholm

Lund

Införande av gångfartsområde i centrala Lund.
Att göra Lunds innerstad bilfri har länge varit en dröm för
många. Det visar sig svårt att genomföra.

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Genom att införa gångfartsområde skulle man uppnå en
bra kompromiss - gatorna prioriteras för gående medan
bilar fortsatt tillåts, med nedsatt fart och ökad respekt och
utrymme för oskyddade trafikanter.
Många gator skulle lämpa sig för detta: Skomakaregatan,
Kiliangatan, Mårtensgatan, Svartbrödersgatan,
Gråbrödersgatan. Grönegatan, Gråbrödersgatan, Stora
Fiskaregatan. Gator i Nöden och i Kulturkvadranten, med
flera.
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-12-18 15:39
Bo Christofer Sjöholm
BankID File
2016-12-18 15:39

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se

405

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 26
§ 40

Medborgarförslag om att anlägga en
cykelbanan längs Svenshögsvägen
mellan väg 930 och Norra Fäladen,
(KF)

Dnr KS 2016/1225

Sammanfattning
Lars Bertil Andersson föreslår att kommunen anlägger en cykelbana
längs Svenshögsvägen mellan väg 930 och Norra Fäladen.

Beslutsunderlag
Lars Bertil Anderssons medborgarförslag den 14 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning
och beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

406

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

407

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

408

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1225

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om att anlägga en
cykelbana längs Svenshögsvägen mellan väg
930 och Norra Fäladen.
Sammanfattning
Lars Bertil Andersson föreslår att kommunen anlägger en cykelbana
längs Svenshögsvägen mellan väg 930 och Norra Fäladen.

Beslutsunderlag
Lars Bertil Anderssons medborgarförslag den 14 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är i nuläget inte relevant.

Ärendet
Lars Bertil Andersson föreslår att kommunen anlägger en cykelbana
längs Svenshögsvägen mellan väg 930 och Norra Fäladen.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område och är av den karaktären att den kan hanteras direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

409

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1225

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning
och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Sida 1 av 1

410
Utgåva 20161214

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161214-KK-19-HA13
2016-12-14 19:33

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Lars Bertil
Andersson

Lund

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Personuppgiftslagen

Jag föreslår att kommunen anlägger en cykelbana längs
Svenshögsvägen mellan väg 930 och Norra Fäladen. Det
är många som cyklar på landsvägen i alla väder och detta
medför stor fara för cyklisterna, speciellt vid dålig sikt.
Utbyggnaden av Stångby medför att alltfler cyklister väljer
denna väg till Lund.
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-12-14 19:33
Lars Bertil Andersson
BankID Mobile
2016-12-14 19:33

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se

411

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 41

Bilaga 27

Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen som kulturhus, (KF)

Dnr KS 2016/1182

Sammanfattning
Carolina Ask föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som
det kulturhus det är idag.

Beslutsunderlag
Carolina Asks medborgarförslag den 7 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mattias Horrdin (C) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. §§ 41-45/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

412

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

413

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

414

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11

Ang ärenden 40-44 Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
Stenkrossens uppskattade verksamhet för barn och ungdomar startades när Alliansen styrde
Lunds kommun och vi vill gärna att den får möjlighet att leva vidare. Till exempel skulle det
kanske gå att ordna nya lokaler, inom befintlig ekonomisk ram, genom att hitta andra lokaler
på annan plats i Lund.

Christer Wallin (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)

415

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-13

KS 2016/1182

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
som kulturhus.
Sammanfattning
Carolina Ask föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som
det kulturhus det är idag.

Beslutsunderlag
Carolina Asks medborgarförslag den 7 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant i ärendet.

Ärendet
Carolina Ask föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som
det kulturhus det är idag.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör kultur- och
fritidsnämndens område och är av den karaktären att den kan hanteras
direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

416

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-13

KS 2016/1182

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Sida 1 av 1

417
Utgåva 20161207

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161207-KK-19-GE61
2016-12-07 20:21

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Aina Carolina Alexandra
Ask

Lund

Medborgarförslag från kollegorna i VR-rummet på
Stenkrossen i Lund.

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Vi vill med detta medborgarförslag yrka på att bevara
Stenkrossen som det kulturhus det är idag. I VR-rummet
på Stenkrossen har vi sedan två år tillbaka jobbat med ny
teknologi såsom virtual reality, 360-film, iscanning och 3D
på utforskande och innovativa sätt. Vi skapar projekt och
workshops till museer, bibliotek, skolor och allmänhet.
Stenkrossens lokaler fungerar som en unik mötesplats,
och är enligt oss en ovärderlig plattform för Lunds kreativa
och innovativa utveckling. Lokalernas utformning och
centrala läge skapar utrymme för en unik mångfald av
både människor och kulturuttryck.
Med vänlig hälsning
Carolina Ask, arkeolog och 3D-skapare
Åsa Egnér, teaterregissör och VR-utvecklare
Herman Fredlund, 360-filmare
Alexander Cobleigh, programmerare
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-12-07 20:21
Aina Carolina Alexandra Ask
BankID File
2016-12-07 20:21

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se

418

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 42

Bilaga 28

Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen och Lunds öppna
verkstad, (KF)

Dnr KS 2016/1183

Sammanfattning
Erik Wilson föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen ska behållas.

Beslutsunderlag
Erik Wilsons medborgarförslag den 8 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mattias Horrdin (C) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. §§ 41-45/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

419

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

420

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

421

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11

Ang ärenden 40-44 Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
Stenkrossens uppskattade verksamhet för barn och ungdomar startades när Alliansen styrde
Lunds kommun och vi vill gärna att den får möjlighet att leva vidare. Till exempel skulle det
kanske gå att ordna nya lokaler, inom befintlig ekonomisk ram, genom att hitta andra lokaler
på annan plats i Lund.

Christer Wallin (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)

422

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-13

KS 2016/1183

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
och Lunds öppna verkstad.
Sammanfattning
Erik Wilson föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen ska behållas.

Beslutsunderlag
Erik Wilsons medborgarförslag den 8 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant i ärendet.

Ärendet
Erik Wilson föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen ska behållas.
Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör kultur- och
fritidsnämndens område och är av den karaktären att den kan hanteras
direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

423

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-13

KS 2016/1183

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Sida 1 av 1

424
Utgåva 20161208

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161208-KK-19-SJ38
2016-12-08 13:03

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Erik Carl Magnus
Wilson

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Lund
Behåll stenkrossen och Lunds öppna verkstad!
Lund är en av Sveriges mest innovativa städer. Det
betyder att man är lite bättre och måste förbli så för att
fortsätta vara attraktiv för framtida inflyttare. Stenkrossen
och Lunds Öppna verkstad är ständigt rivningshotade.
Möjligheterna dessa verksamheter bidrar med är
fantastiska, och måste ni riva byggnaderna, får ni flytta
eller göra om verksamheterna! Maxlabs gamla lokaler, Mhuset LTH är stora och bra. Ta ett snack med rektorn och
hälsa från mig. Det är från stadens medborgare som nya
möjligheter och företag kommer. Kan vi demokratisera
uppfinnande och skapande är möjligheterna oändliga!
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-12-08 13:03
Erik Carl Magnus Wilson
BankID Mobile
2016-12-08 13:03

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 29
§ 43

Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen, (KF)

Dnr KS 2016/1201

Sammanfattning
Theodor Chrysanthos Benedict Jikander föreslår att Stenkrossen bör
erbjudas fastigheter i samma storlek och rumsliga disposition som de
nuvarande.

Beslutsunderlag
Theodor Chrysanthos Benedict Jikanders medborgarförslag den 12
december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mattias Horrdin (C) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. §§ 41-45/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

427

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11

Ang ärenden 40-44 Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
Stenkrossens uppskattade verksamhet för barn och ungdomar startades när Alliansen styrde
Lunds kommun och vi vill gärna att den får möjlighet att leva vidare. Till exempel skulle det
kanske gå att ordna nya lokaler, inom befintlig ekonomisk ram, genom att hitta andra lokaler
på annan plats i Lund.

Christer Wallin (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)

429

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1201

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen.
Sammanfattning
Theodor Chrysanthos Benedict Jikander föreslår att Stenkrossen bör
erbjudas fastigheter i samma storlek och rumsliga disposition som de
nuvarande.

Beslutsunderlag
Theodor Chrysanthos Benedict Jikanders medborgarförslag den 12
december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant i ärendet.

Ärendet
Theodor Chrysanthos Benedict Jikander föreslår att Stenkrossen bör
erbjudas fastigheter i samma storlek och rumsliga disposition som de
nuvarande.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör kultur- och
fritidsnämndens område och är av den karaktären att den kan hanteras
direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

430

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1201

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Sida 1 av 1

431
Utgåva 20161212

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161212-KK-19-RH63
2016-12-12 17:18

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Theodor Chrysanthos Benedict
Jikander

Lund

Hej!
Stenkrossen är en unik resurs i vår stad, vårt samhälle.

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Min dotter har gått på teaterkurser där i flera år och älskar
det. Vi har sett flera föreställningar genom åren, och
gästat alla möjliga andra aktiviteter.
Stenkrossen bör rimligen erbjudas fastigheter i samma
storlek och rumsliga disposition som de nuvarande.
Tack!
/Engagerad medborgare
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-12-12 17:18
Theodor Chrysanthos Benedict Jikander
BankID Mobile
2016-12-12 17:18

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se

432

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 30
§ 44

Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen, (KF)

Dnr KS 2016/1202

Sammanfattning
Violeta Emma Karin Hansson föreslår att om Stenkrossen rivs behövs en
ny ersättningslokal för alla barn och ungdomar som utövar teater där.

Beslutsunderlag
Violeta Emma Karin Hanssons medborgarförslag den 12 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mattias Horrdin (C) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. §§ 41-45/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

435

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11

Ang ärenden 40-44 Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
Stenkrossens uppskattade verksamhet för barn och ungdomar startades när Alliansen styrde
Lunds kommun och vi vill gärna att den får möjlighet att leva vidare. Till exempel skulle det
kanske gå att ordna nya lokaler, inom befintlig ekonomisk ram, genom att hitta andra lokaler
på annan plats i Lund.

Christer Wallin (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1202

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen.
Sammanfattning
Violeta Emma Karin Hansson föreslår att om Stenkrossen rivs behövs en
ny ersättningslokal för alla barn och ungdomar som utövar teater där.

Beslutsunderlag
Violeta Emma Karin Hanssons medborgarförslag den 12 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant i ärendet.

Ärendet
Violeta Emma Karin Hansson föreslår att om Stenkrossen rivs behövs en
ny ersättningslokal för alla barn och ungdomar som utövar teater där.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör kultur- och
fritidsnämndens område och är av den karaktären att den kan hanteras
direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1202

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Sida 1 av 1
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Utgåva 20161212

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161212-KK-19-UW60
2016-12-12 17:28

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Violeta Emma Karin
Hansson

Lund
Vill inte att Stenkrossen ska rivas ner. Om det sker
behövs en ny ersättningslokal för alla barn och ungdomar
som utövar teater där.

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Mvh
Violeta
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-12-12 17:28
Violeta Emma Karin Hansson
BankID Mobile

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Bilaga 31
§ 45

Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen, (KF)

Dnr KS 2016/1203

Sammanfattning
Emma Karin Maria Roybon föreslår att Stenkrossen ska vara kvar med
dess tillhörande aktiviteter.

Beslutsunderlag
Emma Karin Maria Roybons medborgarförslag den 13 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mattias Horrdin (C) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. §§ 41-45/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
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)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11

Ang ärenden 40-44 Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
Stenkrossens uppskattade verksamhet för barn och ungdomar startades när Alliansen styrde
Lunds kommun och vi vill gärna att den får möjlighet att leva vidare. Till exempel skulle det
kanske gå att ordna nya lokaler, inom befintlig ekonomisk ram, genom att hitta andra lokaler
på annan plats i Lund.

Christer Wallin (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1203

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen
Sammanfattning
Emma Karin Maria Roybon föreslår att Stenkrossen ska vara kvar med
dess tillhörande aktiviteter.

Beslutsunderlag
Emma Karin Maria Roybons medborgarförslag den 13 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant i ärendet.

Ärendet
Emma Karin Maria Roybon föreslår att Stenkrossen ska vara kvar med
dess tillhörande aktiviteter.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör kultur- och
fritidsnämndens område och är av den karaktären att den kan hanteras
direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-20

KS 2016/1203

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Sida 1 av 1
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Utgåva 20161213

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161213-KK-19-JO12
2016-12-13 08:58

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Emma Karin Maria
Roybon

Lund

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Personuppgiftslagen

Jag önskar att Stenkrossen ska vara kvar med dess
tillhörande aktiviteter. Min dotter går på teater på
Stenkrossen och det är en väldigt stimulerande och
givande aktivitet och det hade varit oerhört tråkigt om
denna miljö/aktivitet/möjlighet försvann. Med vänlig
hälsning,
Emma Roybon
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-12-13 08:58
Emma Karin Maria Roybon
BankID Mobile
2016-12-13 08:58

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se

