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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 23 februari 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
2-7. Valärenden
8.
Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun
9.
Medfinansieringsavtal – Projekt väg E22 Gastelyckan- Lund Norra (Ideon)

bilaga 32, sid 5
bilaga 33, sid 21
bilaga 34, sid 56

Motioner
10. Motion från Mats Olsson (V) samt Anders Jarfjord (V) ”Inför Vita jobbmodellen – bevara de svenska villkoren och lönerna”
11. Motion från Anders Jarfjord (V) ”Sänk politikernas löner”

bilaga 35, sid 81
bilaga 36, sid 93

Frågor
12. Eventuellt inkomna frågor
Interpellationer
13. Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till Tekniska nämndens
ordförande Emma Berginger (MP) angående genomförandet av ”Strategi för
hållbart byggande”
14. Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till Byggnadsnämndens
ordförande Björn Abelson (S) angående genomförandet av ”Strategi för hållbart
byggande”

bilaga 37, sid 100

bilaga 38, sid 102

Medborgarförslag
15.Medborgarförslag avseende uppförande av odlingslotter Råbylund
16. Medborgarförslag avseende Spårvägsprojektet
17. Medborgarförslag om uppdelning och markering mellan gång- och cykelbana
för Lilla Fiskaregatan
18. Medborgarförslag om kombinerad papperskorg/hundlatrinbehållare för
gemensam soptömning
19. Medborgarförslag om gångtunnel under järnvägen till Knut den Stores torg
20. Medborgarförslag om uppfräschning av området kring skulpturen ”Solspegel”
21. Medborgarförslag om Källbybadet
22. Medborgarförslag angående gatumusikanter
23. Medborgarförslag ”Nya Linero”
24. Medborgarförslag om ombyggnad av uppställningsplatsen för taxibilar vid
Lunds Centralstation, östra sidan

bilaga 39, sid 104
bilaga 40, sid 116
bilaga 41, sid 122
bilaga 42, sid 129
bilaga 43, sid 136
bilaga 44, sid 143
bilaga 45, sid 149
bilaga 46, sid 163
bilaga 47, sid 178
bilaga 48, sid 184

Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00.

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
2017-02-10

Lund den 10 februari 2017

Lennart Prytz
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund
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Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 februari 2017
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-01-12, Detaljplan för Sankt Botulf 11 i
Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0031
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 10 januari 2017.
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-01-12, Ändring av detaljplan för
Tumstocken 4 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0033
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 10 januari 2017.
Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolens dom 2017-01-26, Överklagande av
kommunfullmäktige i Lunds beslut den 31 mars 2016 att anta detaljplan för kvarteret Kryptan
m.fl i Södra Sandby, Dnr KS 2016/0013
Mark- och miljödomstolen avvisar Johan Järnåsens, Maria Kalittas och Leif Lirvalls
överklaganden.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt.
Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolens dom 2017-02-01, Överklagande av
kommunfullmäktige i Lunds beslut den 10-11 juni 2015 att anta en reviderad detaljplan för
norra delen av Galgevången 2:10 i Lund, Dnr KS 2014/0274
Mark- och miljödomstolen avvisar Bostadsrättsföreningen Tunahus i Lunds överklagande.
Mark- och miljödomstolen avslår övriga överklaganden.
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-06

§6

1 (3)
Bilaga 32

Magnus Sjödahl (KD) avsägelse av
uppdrag som ledamot i valnämnden val av ersättare

Dnr KS 2016/0312

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Magnus Sjödahl (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag
Magnus Sjödahls (KD) avsägelse inkommen den 15 april 2016.
Valberedningens beslut den 2 maj 2016, § 28. (bordläggning av val av
ersättare).

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

utse Eva Wagner (KD), Sångarevägen 10 E, 224 71 Lund, till ny
ersättare i valnämnden, för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-26

§ 111

Magnus Sjödahl (KD) avsägelse av
uppdrag som ledamot i valnämnden

Dnr KS 2016/0312

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Magnus Sjödahl (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag
Magnus Sjödahls (KD) avsägelse inkommen den 15 april 2016.
Valberedningens beslut den 2 maj 2016, § 28.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Magnus Sjödahl (KD) från uppdraget
att utse nuvarande ersättare Sven Gunnar Gunnarsson (KD),
Lavendelvägen 18, 227 38 Lund, till ny ledamot i valnämnden efter
Magnus Sjödahl (KD), för tiden till och med utgången av år 2018.
att bordlägga val av ny ersättare efter Sven-Gunnar Gunnarsson (KD)
Beslut expedieras till:
Magnus Sjödahl (KD)
Sven-Gunnar Gunnarsson (KD)
Valnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-02

§ 28

Magnus Sjödahl (KD) avsägelse av
uppdrag som ledamot i valnämnden

Dnr KS 2016/0312

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Magnus Sjödahl (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag
Magnus Sjödahls (KD) avsägelse inkommen den 15 april 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Magnus Sjödahl (KD) från uppdraget
att utse nuvarande ersättare Sven Gunnar Gunnarsson (KD),
Lavendelvägen 18, 227 38 Lund, till ny ledamot i valnämnden efter
Magnus Sjödahl (KD), för tiden till och med utgången av år 2018.
att bordlägga val av ny ersättare efter Sven-Gunnar Gunnarsson (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-06

§7

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

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.
Valberedningens beslut den 10 januari 2017 § 2 (bordläggning av val av
ersättare).

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

utse Lisa Pedersen (MP). Kastanjegatan 1 A, 223 59 Lund, till ny
ersättare i Renhållningsstyrelsen efter Ulf Nymark (MP), för tiden
till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-26

§4

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.
Valberedningens beslut den 10 januari 2017 § 2.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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)
Beslut expedieras till:
Emma Nilsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Renhållningsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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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)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-06

§8

Emma Fager Malmströms (MP)
avsägelse av uppdrag som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden

Dnr KS 2016/1179

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Emma Fager Malmström (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Emma Fager Malmströms (MP) avsägelse inkommen den 8 december
2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Emma Fager Malmström (MP) från uppdraget,

att

utse Julius Eberhard (MP), Östra Vallgatan 29, 223 61 Lund, till
ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Emma Fager
Malmström (MP), för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-06

§9

Louise Burmans (M) avsägelse av
uppdrag som ledamot tillika 2:e vice
ordförande i kultur- och
fritidsnämnden

Dnr KS 2017/0009

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Louise Burman (M) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot tillika 2:e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Louise Burmans (M) avsägelse inkommen den 4 januari 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Louise Burman (M) från uppdraget

att

utse Birger Swahn (M), Qvantenborgsvägen 5 C, 227 38 Lund, till
ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
efter Louise Burman (M), för tiden till och med utgången av år
2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-06

§ 10

Tove Perssons (FNL) avsägelse av
uppdrag som ledamot i
valberedningen

Dnr KS 2017/0029

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Tove Persson (FNL) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i valberedningen.

Beslutsunderlag
Tove Perssons (FNL) avsägelse inkommen den 11 januari 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Tove Persson (FNL) från uppdraget

att

utse nuvarande ersättaren Marie Henschen (FNL), Sankt
Laurentiigatan 10, 222 21 Lund, till ny ledamot i valberedningen
efter Tove Persson (FNL), för tiden till och med den 14 oktober
2018 samt

att

utse Börje Hed (FNL), Karl XI gatan 15 A, 222 20 Lund, till ny
ersättare i valberedningen, för tiden till och med den 14 oktober
2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-06

§ 11

Birger Swahns (M) avsägelse av
uppdrag som ledamot i miljönämnden

Dnr KS 2017/0097

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Birger Swahn (M) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i miljönämnden.

Beslutsunderlag
Birger Swahns (M) avsägelse inkommen den 31 januari 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Birger Swahn (M) från uppdraget

att

utse nuvarande ersättaren Carl von Friesendorff (M),
Silvåkragården 341, 247 96 Veberöd, till ny ledamot i
miljönämnden efter Birger Swahn (M), för tiden till och med
utgången av år 2018 samt

att

bordlägga val av ny ersättare i miljönämnden

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 53

1 (5)
Bilaga 33

Ändring i Lokala ordningsföreskrifter
för torghandeln i Lunds kommun, (KF)

Dnr KS 2016/1141

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att
torghandeln på Mårtenstorget förlängs till kl 16:00. Enligt Lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun gäller idag att
försäljningen på Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 14:00.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2016.
Tekniska nämndens beslut den 16 november 2016, § 197, jämte bilagor.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun, antagna
den 23 november 1994.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att besluta
att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras så
att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 16:00, samt
att den nya bestämmelsen ska gälla från och med den 1 april 2017.
Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att återremittera ärendet till tekniska nämnden för att utreda
förutsättningarna för ökade öppettider på delar av Mårtenstorget en eller
ett par dagar i veckan.
Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta
att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras så
att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 18:00, samt
att den nya bestämmelsen ska gälla från och med den 1 april 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Mats Helmfrids (M) m.fl.
yrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-01

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Nej för avslag på detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Björn
Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Anne Landin
(FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Med 5 Ja-röster mot 8 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Bergingers (MP) m.fl.
yrkande mot Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Emma Bergingers (MP) m.fl.
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras
så att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast klockan
16:00, samt
den nya bestämmelsen ska gälla från och med den 1 april 2017.

Reservationer
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin
(FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 53/01-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

23
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-01

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): FI instämmer i V:s yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Reservation
Kommunstyrelsen 2017-02-01], ärende 5
“ Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun”

Låt torghandlarna ha öppet till klockan 18!
VI i Vänsterpartiet gillar torghandel. Torghandeln är en perfekt mötesplats mellan de som har
odlat och producerat grönsaker, hantverk och blommor, och de som vill köpa. På torget finns
möjlighet att småprata, ställa frågor och lära sig mer.
Torghandeln har alltid haft en naturlig plats i staden, men tyvärr lever torghandeln i Lund
idag en tynande tillvaro. Handeln har flyttat inomhus och alltmer bort från stadskärnan. För
att stärka torghandeln måste vi göra det enkelt för människor att kunna handla. Ett sätt att
förenkla är att ge torghandlarna möjlighet att ha öppet längre på eftermiddagarna.
På kommunstyrelsens sammanträde fanns ett förslag om att förlänga torghandeln till klockan
16. Det är bra, men det räcker inte - klockan 16 har ju de flesta ännu inte slutat jobba för
dagen. Vänsterpartiet föreslog därför att torghandeln på Mårtenstorget ska kunna ha öppet
ända till klockan 18.
Mårtenstorget har ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen. Stadsbussarna stannar på
Botulfsplatsen och flera regionbussar på Bankgatan. Många som pendlar till och från denna
del av staden passerar därför ofta Mårtenstorget. Vänsterpartiet vill inte ha fler
parkeringsplatser runt Mårtenstorget. För att rädda klimatet måste vi åka kollektivt och äta
närproducerat - torghandeln på Mårtenstorget möjliggör båda!

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet

Mats Olsson
Vänsterpartiet
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Reservation, kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-01

Reservation i ärendet: Ändring i lokala föreskrifter för torghandeln i Lunds
kommun (KS) Dnr KS 2016/1141
Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Hanna Gunnarssons yrkande:
att

ändra tiden för torghandel från 16.00 till 18.00.

Jag tror det bidrar till en positiv utveckling av stadskärnan om öppettiderna för torghandeln förlängs
till kl 18.00 istället för endast till 16.00 eftersom det dels gör det möjligt för medborgarna att handla
efter arbetstid, dels skapar möjligheter för komplettering av utbudet genom nya
entreprenörskategorier.
Lund den 6:e februari 2017

Anne Landin, FörNyaLund

Sida 1
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-01

Ang Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds
kommun (Dnr: KS 2016/1141)
Handeln på Mårtenstorget ger liv och rörelse på torget och bidrar till att bredda utbudet i
Lunds centrum. Vi ser gärna en förlängning av torghandelns öppettider så att fler får
möjlighet att handla där. I dagsläget erbjuder emellertid Mårtenstorget också centralt belägna
parkeringsplatser som är viktiga för centrumhandeln och tillgängligheten till stadskärnan,
åtminstone fram till dess att det finns nya parkeringsmöjligheter. En förlängning av
torghandelns öppettider innebär en förkortning av tiden det går att parkera på Mårtenstorget
innan butikerna i centrum stänger. Konsekvensen skulle sannolikt bli negativ för den övriga
centrumhandeln. Vi menar därför att det finns goda skäl att försöka balansera dessa två
intressen och undersöka om torghandelns behov tillgodoses med förlängda öppettider en eller
ett par dagar i veckan, istället för varje dag.
Vi reserverar oss därför till förmån för vårt yrkande
att

återremittera ärendet till tekniska nämnden för att utreda förutsättningarna för
ökade öppettider på delar av Mårtenstorget en eller ett par dagar i veckan

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kertin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-22

KS 2016/1141

Kommunstyrelsen

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

Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Lunds kommun
Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat föreslå fullmäktige att torghandeln på
Mårtenstorget förlängs till kl 16:00. Enligt Lokala ordningsföreskrifter
för torghandeln i Lunds kommun gäller idag att försäljningen på
Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 14:00.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 16 november 2016, § 197, jämte bilagor
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun, antagna
den 23 november 1994
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms inte ha någon relevans i ärendet.

Ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå fullmäktige att torghandeln på
Mårtenstorget förlängs till kl 16:00. Enligt Lokala ordningsföreskrifter
för torghandeln i Lunds kommun gäller idag att försäljningen på
Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 14:00.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Kommunkontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag. Förslaget
innebär att förändringar måste göras i de lokala ordningsföreskrifterna för
torghandeln i Lunds kommun under § 6. Förändringarna framgår av
bilaga.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras så
att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 16:00.
att gälla från den 1 april 2016.

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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Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

KS 2016/1141
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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I
LUNDS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige den 23 november 1994, § 161, med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Ändrade av kommunfullmäktige den 25 januari l996, § 10.
Ändrade av kommunfullmäktige den 28 januari 1999, § 18.
Ändrade av kommunfullmäktige den 27 maj 2010, § 111.
Härutöver gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i ordningslag och kommunens allmänna lokala
ordningsföreskrifter om ordning på offentlig plats.
§ 1 Tillämpningsområden
Allmänna försäljningsplatser är Mårtenstorget, Clemenstorgets sydöstra del, Södra Esplanaden (området mellan
huvud- och lokalkörbanan på delen Kastanjegatan - Tullgatan), Fäladstorget och skolgården tillhörande Mellersta
skolan i Dalby.
Försäljningsplatserna är upplåtna endast för detaljhandel.
På del av Södra Esplanaden får endast s k loppmarknadsvaror saluhållas.
§ 2 Fasta och tillfälliga saluplatser
På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta och/eller tillfälliga saluplatser.
Fast saluplats upplåtes av tekniska nämnden på bestämd tid.
Tillfällig saluplats upplåtes endast för viss dag eller månad och anvisas av torgvakt som av tekniska nämnden
utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats.
Saluplats får av innehavaren inte överlåtas till annan.
Upphör innehavaren av fast saluplats med sin torghandel skall han skriftligen anmäla detta till tekniska nämnden.
§ 3 Avgift
Kommunen får ta ut avgift för saluplats enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.
§ 4 Fördelning av saluplatser
Tillfällig saluplats anvisas försäljare i den ordning de anländer, eller där så ej lämpligen kan ske, genom
lottdragning förrättad av torgvakten.
Samma försäljare erhåller högst fyra saluplatser. Försäljare med fem eller sex saluplatser får behålla detta antal
platser tills innehavaren upphör med sin torgförsäljning.
Platserna skall vara belägna intill varandra.
Om det är möjligt skall varor av likartat slag sammanföras i en eller flera gemensamma grupper eller rader.
Fast saluplats som inte tagits i anspråk vid försäljningstidens början får av torgvakten upplåtas till annan som
tillfällig saluplats, såvida inte innehavaren dessförinnan till torgvakten anmält att platsen kommer att tas i anspråk
senare på dagen.
§ 5 Försäljning av livsmedel
För försäljning av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i gällande
livsmedelslagstiftning och med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter. För försäljning av vissa
livsmedel krävs tillstånd av miljönämnden.
§ 6 Tider för försäljning
Torghandel får äga rum helgfria dagar.
På försäljningsplatserna får försäljningen börja tidigast klockan 06.30.
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Försäljningen skall på Mårtenstorget avslutas senast klockan 14.00 16.00.
Försäljningen skall på Clemenstorget avslutas senast klockan 18.00
Försäljningen skall på Södra Esplanaden avslutas senast klockan 15.00
På övriga försäljningsställen skall försäljningen avslutas senast klockan 17.00.
Försäljare får inte besätta saluplats med varor eller redskap tidigare än ovan begynnelsetid.
Varor och redskap skall vara bortförda senast 35 minuter efter försäljningstidens slut i fråga om fasta saluplatser
och senast vid försäljningstidens slut i fråga om tillfälliga saluplatser.
Från ovan nämnda försäljningstider kan tekniska nämnden medge undantag.
§ 7 Innehavarens upplysningsskyldighet mm
Innehavare av försäljningsplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl
synlig skylt eller på någon annat verksamt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och
telefonnummer.
Enligt lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel (1998:514) skall försäljare vid platstilldelning
uppge namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Försäljaren kan även
överlämna kopia av sitt F-skattebevis.
§ 8 Placering av varor, redskap och fordon
De gångar, som är anordnade för trafik utmed eller mellan saluplatserna, får inte belamras med varor eller redskap.
Det är inte tillåtet att framföra eller ställa upp motorfordon på torgen under försäljningstid. Förbudet gäller dock
inte vid kylig väderlek, + två grader celsius eller kallare.
Under tiden 15 oktober – 15 april får dock uppställning av fordon eller släpvagn inom hyrd saluplats ske på
Mårtenstorget under hela försäljningstiden.
Försäljning från fordon inredda för handelsändamål, inklusive kyla, såsom t ex fiskbil, ostvagn o dyl får dock ske
från de två yttersta raderna vid Mårtenstorgets södra sida.
Torghandlare får också vid försäljningstidens början och slut ställa upp motorfordon tillfälligt för lastning och
lossning, dock högst två motorfordon vardera.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplats i övriga fall än som angivits ovan erfordras särskilt tillstånd
av tekniska nämnden.
Fordon eller släpvagn får inte i något fall framföras eller ställas upp på Södra Esplanadens torgplats utan tekniska
nämndens tillstånd.
§ 9 Renhållning mm
Avfall och annat skräp från rörelsen skall av försäljaren senast när handel för dagen avslutas hopsamlas och
bortföras eller nedläggas i därför avsedd behållare.
§ 10 Allmänna föreskrifter
Försäljare är skyldig att följa de anvisningar tekniska nämnden, dess tjänstemän, polisman eller andra
tillsynsmyndigheter kan finna skäligt att meddela, samt att iaktta allmän ordning och skötsamhet.
Annonsering eller exponering av varor på träden på Södra Esplanadens torgplats är inte tillåten.
§ 11 Överträdelse av föreskrift
Om straff eller påföljd för förseelse mot bestämmelserna i dessa ordningsföreskrifter för torghandeln gäller vad
som är föreskrivet i ordningslagen den 1 april 1994 (SFS nr 1993:1617).
Saluhållande i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen medför straff enligt nämnda lagstiftning.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-11-16

§ 197

Mårtenstorget

Dnr TN 2013/0677

Sammanfattning
I maj 2014 behandlade tekniska nämnden en motion från Vänsterpartiet
”Rädda torghandeln!” och en skrivelse från Kristdemokraterna ”Ett
effektivare utnyttjande av Mårtenstorget”. Förvaltningen föreslog
åtgärder för att bättre använda Mårtenstorget och stärka torghandeln.
Motionen behandlades av kommunfullmäktige i september 2014.
Förvaltningen har gjort en uppföljning av genomförda åtgärder. En
torgstrategi är under framtagande och politiska behandlingar för
utvecklingen och gestaltningen av området kring kvarteret Galten pågår.
Förvaltningen anser därför att några förändringar av torghandeln på
Mårtenstorget inte bör genomföras i dagsläget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 oktober 2016
Skrivelse från torghandlare på Mårtenstorget, daterad 24 september 2016
Kommunfullmäktiges beslut 25 september 2014 § 175
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 18 juni 2014
Tekniska nämndens beslut 14 maj 2014 § 97
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 februari 2014

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) och
Anders Jarfjord (V) yrkar:
- att föreslå kommunfullmäktige att torghandeln förlängs till klockan
16.00,
- att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till nämnden om
hur bilparkeringarna på Mårtenstorget successivt kan minskas för att
slutligen ersättas i det nya parkeringshuset i kvarteret Galten samt
- att uppdra åt förvaltningen att utreda och ta fram förslag på utformning,
tidplan och kostnader för en konstnärligt utförd lekplats i anslutning till
Konsthallen.
Cecilia Barnes (L) med instämmande av Mats Helmfrid (M) och LarsGöran Hansson (C) yrkar att nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda
förutsättningarna för ökade öppettider på delar av torget en eller ett par
dagar i veckan i enlighet med torghandlarnas önskemål.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på Cecilia Barnes (L) med fleras
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-11-16

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med fleras
yrkande mot Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande och finner sitt eget
med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Hanna Örnskär (MP), Jens Gynnerstedt (MP) och
Anders Jarfjord (V)) för bifall till Lena Fällström (S) med fleras yrkande,
5 röster (Mats Helmfrid (M), Felix Solberg (M), Cecilia Barnes (L),
Lars-Göran Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för bifall till
Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att torghandeln förlängs till klockan
16.00,
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till nämnden om
hur bilparkeringarna på Mårtenstorget successivt kan minskas för
att slutligen ersättas i det nya parkeringshuset i kvarteret Galten
samt
att uppdra åt förvaltningen att utreda och ta fram förslag på utformning,
tidplan och kostnader för en konstnärligt utförd lekplats i
anslutning till Konsthallen.

Reservationer
Cecilia Barnes (L) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.
Mats Helmfrid (M), Felix Solberg (M) Lars-Göran Hansson (C) och
Aleksander Mlynarczyk (KD) reserverar sig till förmån för Cecilia
Barnes (L) med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Torghandlare med årskontrakt på Mårtenstorget

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

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), 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

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-16

TN 2016/0638

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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Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen

1 (3)
Diarienummer

2016-10-25

TN 2013/0677

Tekniska nämnden

Mårtenstorget
Sammanfattning
I maj 2014 behandlade tekniska nämnden en motion från Vänsterpartiet
”Rädda torghandeln!” och en skrivelse från Mio Fric (KD) ”Ett
effektivare utnyttjande av Mårtenstorget”. Förvaltningen föreslog
åtgärder för att bättre använda Mårtenstorget och stärka torghandeln.
Ärendena behandlades i tekniska nämnden 2014-05-14 och motionen
behandlades av kommunfullmäktige 2014-09-25. Förvaltningen har nu
gjort en uppföljning av genomförda åtgärder. En torgstrategi är under
framtagande och politiska behandlingar för utvecklingen och
gestaltningen av området kring kvarteret Galten pågår. Förvaltningen
anser därför att några förändringar av torghandeln på Mårtenstorget inte
bör genomföras i dagsläget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-25
Skrivelse från torghandlare på Mårtenstorget, daterad 2016-09-24
KF protokoll § 175, daterat 2014-09-25
KK tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-18
TN protokoll § 97, daterat 2014-05-14
TN tjänsteskrivelse 2014-02-28

Barnets bästa
Förvaltningen föreslår att inga åtgärder vidtas förrän torgstrategin och
utvecklingen samt gestaltningen av området kring kvarteret Galten är
beslutade. I samband med detta kommer barnens bästa att prövas.

Ärendet
I maj 2014 behandlade tekniska nämnden en motion från Vänsterpartiet
”Rädda torghandeln!” och en skrivelse från Mio Fric (KD) ”Ett
effektivare utnyttjande av Mårtenstorget”. Förvaltningen föreslog
åtgärder för att stärka torghandeln och bättre använda Mårtenstorget.
Ärendena behandlades i tekniska nämnden 2014-05-14 och motionen
behandlades av kommunfullmäktige 2014-09-25.
Besluten innebar att ett tjugotal parkeringsplatser inrättades på
Mårtenstorgets östra del och att en utvärdering huruvida det lett till mer
torghandel för såväl försäljare som kunder skulle göras ett år efter att
parkeringsplatserna anlagts. Om utvärderingen visade att torghandeln

Postadress

Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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TN 2013/0677

inte hade ökat eller inte hade gynnats av inrättandet av parkeringsplatser
föreslogs att torghandelsytan skulle minskas och komprimeras i den
västra delen av torget och knytas närmre Saluhallen. Vidare skulle
möjligheten att uppföra permanenta torgstånd och flexibla torgtider med
alternativa stängningstider prövas. Slutligen skulle den frigjorda ytan
användas för bilparkering, medan torghandelsytan efter stängning inte
skulle användas för bilparkering.
Den långsiktiga strategin för Mårtenstorget är ett bilfritt torg med
torghandel i den västra delen kopplad till Saluhallen och att det övriga
torget gestaltas för att stimulera ett aktivt folkliv med bland annat
uteserveringar och möjlighet till arrangemang. Förändringarna förutsätter
att bilparkeringen löses på annan plats, t.ex. i kvarteret Galten.
Parkeringsplatserna i den östra delen av Mårtenstorget anlades i juni
2015 och längsta tillåtna parkeringstid sattes till en timme.
Kantstensparkeringen längs Mårtenstorgets södra sida ändrades samtidigt
från längsta tillåtna parkeringstid om 30 minuter till en timme.
Det kan konstateras att antalet uthyrda torgplatser med årskontrakt är
något fler nu än innan parkeringsplatserna inrättades, 48 jämfört med 43.
Förvaltningen har i månadsskiftet september/oktober genomfört en enkät
bland torghandlarna med årskontrakt, kunderna på torget och de som
parkerar sina fordon på Mårtenstorget.
Merparten av torghandlarna anser att parkeringsplatserna påverkat
verksamheten positivt och deras allmänna uppfattning om torghandeln är
positiv.
Av kunderna och parkörerna som intervjuades bodde merparten i Lunds
tätort. Endast en femtedel hade transporterat sig till torget med bil, av
dessa hade i princip alla parkerat på torget och de var också positiva till
parkeringsplatserna. Knappt hälften av de intervjuade hade ärenden på
torget. Men i princip alla var positiva till torghandeln.
Tekniska nämnden beslutade i april att höja upp Mårtenstorgets västra
körbana mellan Mårtenstorget och Saluhallen. Förvaltningens bedömning
av åtgärderna är att det stärker tillgänglighet och framkomligheten för
fotgängarna samt bidrar till ett tätare sammanhang mellan torghandeln
och Saluhallen. Upphöjningen utgör en del av längre flanörstråk mellan
målpunkter i stadskärnans östra och västra delar. Även verksamheter och
handel på torgets övriga sidor vinner på åtgärden. Torgets attraktivitet
bedöms öka, fler människor kommer att gå och vistas där, och stadslivet
berikas av detta.
En del av handlarna på Mårtenstorget lämnade i september 2016 in en
skrivelse med namninsamling över torghandlare som önskar förlänga
öppettiden för torghandeln från klockan 14 till klockan 16. Vid samtal
med torghandlaren som initierade skrivelsen meddelade hen att det även
finns ett stort antal torghandlare, med lång tid på Mårtenstorget, som är
kritiska till längre öppethållande. För att införa ändrade torgtider eller
flexibla torgtider krävs att renhållningen senareläggs och även att
parkeringen på Mårtenstorget senareläggs. Flexibla torgtider kommer
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även att medföra att logistiken för torghandlarnas biltransporter på torget
i samband med att försäljningen avslutas och de plockar undan sina varor
samt monterar ner torgstånden behöver ses över. Förvaltningen är positiv
till längre torgtider men anser att det bör prövas senare.
Tekniska förvaltningen håller på att arbeta fram en torgstrategi. Vidare
pågår politiska behandlingar av markanvisningar för utvecklingen och
gestaltningen av området kring kvarteret Galten. Förvaltningen anser
därför att några förändringar av torghandeln på Mårtenstorget bör
avvakta dessa utredningar och inte genomföras i dagsläget.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att avvakta vidare åtgärder för torghandeln på Mårtenstorget med
hänvisning till arbetet med en torgstrategi och utvecklingen och
gestaltningen av området kring kvarteret Galten och Mårtenstorget,
samt
att översända ärendet för kännedom till kommunfullmäktige.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Heléne Öhrström
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Torghandlare med årskontrakt på Mårtenstorget
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L Reservation 2016-11-16 § 197

Reservation Mårtenstorget
Torghandeln på Mårtenstorget är väldigt viktig för många Lundabor. Det ger liv och rörelse på
torget samtidigt som man kan hitta produkter där som är svåra att hitta i vanliga affärer. Dock är
det många människor som inte har möjlighet att handla på torget mer än på lördagar eftersom
handeln slutar redan klockan två. Av denna anledning vill vi öppna upp för förlängd handel på
vardagarna, kanske till och med till klockan sex. Det är möjligt att förlängda öppettider inte ska
gälla varje dag i veckan, liksom om det ska gälla hela eller delar av torget. Detta bör utredas. Även
sluttiden bör utredas. Torghandlarnas synpunkter bör givetvis vägas in.
Vi vill härmed reservera oss till förmån vårt yrkande.
Tekniska nämnden föreslås besluta
Att låta förvaltningen utreda förutsättningarna för ökade öppettider på delar av torget en eller ett
par dagar i veckan i enlighet med torghandlarnas önskemål.
Cecilia Barnes (L)
Christian Resebo (L)
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2014-09-25

1 (5)

Kommunfullmäktige
2014/91

Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, 2014-09-25 kl 17:00-20:50

Ledamöter

Annika Annerby Jansson (M), ordförande §§ 176-189 kl.18:50-20:50
Jörgen Forsberg (M), vice ordförande, tjänstgör som ordförande §§169-175
Lennart Prytz (S), 2:e vice ordförande
Lars Johansson (M)
Adrian Borin (M)
Bo Alfredsson (M)
Göran Wallén (M)
Ronny Johannessen (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Carl von Friesendorff (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mats Helmfrid (M)
Christer Wallin (M)
Astrid Rugsveen (M)
Lars Leonardsson (M)
Ann-Christine Larsson (M) §§ 178-189 kl.19:25-20:50
Tove Klette (FP)
Carolina Nordbeck (FP)
Oskar Krantz (FP)
Berit Kristensson (FP)
Mette-Maaria Lundström (FP) §§ 176-189 kl.18:50-20:50
Lars Hansson (FP)
Martin Klette (FP)
Lars Bergwall (C)
Lars V Andersson (C) §§ 180-189 kl.20:20-20:50
Börje Hansson (C)
Agneta Lindskog (KD)
Torsten Czernyson (KD)
Mattias Olsson (S)
Monica Molin (S)
Rune Granqvist (S)
Tord Persson (S)
Lena Fällström (S)
Anders Almgren (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Björn Abelson (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Mats Nilsson (S)
Jeanette Olsson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Mohsen Abtin (S)
Petter Forkstam (MP)
Anette Mårtensson (MP)
Rolf Englesson (MP) §§ 180-189 kl.20:20-20:50
Emma Berginger (MP)
Anders Ebbesson (MP) §§ 172-189 kl. 17:55-20:50
Anna Baumann (MP)
Johan Mattsson Lambreus (MP)
Nita Lorimer (V)
Mats Olsson (V)
Hanna Gunnarsson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Sven-Bertil Persson (DV)

Tjänstgörande
ersättare

Jan B Tullberg (M), tjänstgör för Annika Annerby Jansson (M) §§ 169-175
Mia Honeth (FP), tjänstgör för Holger Radner (FP)
Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C) §§ 169-179
Erik Nordström (MP), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) §§ 169-171
kl.17:00-19:40
Peter Bergwall (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Christina Sjöström (MP)
Thomas Frennstedt (FP), tjänstgör för Mette-Maaria Lundström (FP) §§
169-175
Louise Burman (M), tjänstgör för Lotta Eldh Pålsson (M)
Rickard Anehus (M), tjänstgör för Ann-Christine Larsson (M) §§ 169-177
Esbjörn Hellström (MP), tjänstgör för Rolf Englesson (MP) §§ 169-179
Solveig Ekström-Persson (S), tjänstgör för Akram Heidari (S)
Tamas Osvath (M), tjänstgör för Erik Nordin (M)
Cecilia Barnes (FP), tjänstgör för Bina Sjökvist (FP)
Olof Nyman (S), tjänstgör för Joakim Friberg (S)
Inger Tolsved Rosenkvist (FP), tjänstgör för Philip Sandberg (FP)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V)

Ersättare

Lars Persson (M)
Lars Dahlquist (M)
Edith Escobar (M)
Mats Jonsson (M)
Bernt Bertilsson (C)
Zoltán G Wagner (KD)
Mio Fric (KD)
Helen Pender (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Agnes Petersson (S)
Per Olsson (S)
Bengt Malmberg (SD)
Bengt Lundström (SD)
Cecilia Salemark (DV)
Martin Stensson (DV

Justerare

Jörgen Forsberg (M) §§ 176-189
Lennart Prytz (S)
Lars Hansson (FP) §§ 169-175

Paragrafer

§§ 169 - 189

Tid och plats för justering: Kommunkontoret den 7 oktober 2014 kl.08:30
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________
Gunnar Jönsson

Ordförande

_________________________________________________________________________________________
Annika Annerby Jansson (M)
Jörgen Forsberg (M)

Justerare

_________________________________________________________________________________________
Jörgen Forsberg (M)
Lars Hansson (FP)
Lennart Prytz (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

25 september 2014

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret

Underskrift:

_________________________________________
Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 175
Motion från Mats Olsson (V) och Hanna Gunnarsson (V) ”Rädda
torghandeln”
Dnr KF 2013/0152

Sammanfattning
Motionen från vänsterpartiet ”Rädda torghandeln!” beskriver att torghandeln på Mårtenstorget är i
kris, orsakat av att färre människor väljer att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men
också för att Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkar vänsterpartiet att
något görs. En rad åtgärder föreslås bl a rörande öppettider, torgtaxan, handelsbodar, lekplatser etc.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Mot bakgrund av tekniska nämnden
förslag till åtgärder på kort och lång sikt, föreslår kommunkontoret att motionen därmed ska anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2014-06-18
Tekniska nämndens protokoll 2014-05-14
Motion Rädda torghandeln 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut den 13 augusti 2014, § 206

Anföranden
Mats Olsson (V), Tove Klette (FP), Emma Berginger (MP), Börje Hansson (C), Lena Fällström (S),
Ronny Johannessen (M), Solveig Ekström Persson (S), Hans-Olof Andersson (SD) och Sven-Bertil
Persson (DV) yttrar sig.

Yrkanden
Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att kommunfullmäktige skall bifalla
motionen.
Tove Klette (FP), Börje Hansson (C) och Ronny Johannessen (M) yrkar att kommunfullmäktige
skall besluta att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen.
Lena Fällström (S) och Solveig Ekström Persson (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas
yrkande i kommunstyrelsen.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Tove
Klettes (FP) m.fl yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Demokratisk Vänster
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Strategisk utvecklingsavdelning

1 (3)

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

Kommunstyrelsen

Rädda torghandeln
Dnr KF 2013/0152

Sammanfattning
Motionen från vänsterpartiet ”Rädda torghandeln!” beskriver att
torghandeln på Mårtenstorget är i kris, orsakat av att färre människor
väljer att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men också
för att Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkar
vänsterpartiet att något görs. En rad åtgärder föreslås bl a rörande
öppettider, torgtaxan, handelsbodar, lekplatser etc. Motionen har remitterats
till tekniska nämnden för yttrande. Mot bakgrund av tekniska nämnden
förslag till åtgärder på kort och lång sikt, föreslår kommunkontoret att
motionen därmed ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2014-06-18
Tekniska nämndens protokoll 2014-05-14
Motion Rädda torghandeln 2013-11-13

Barnkonsekvensanalys
Motionens intentioner har betydelse för barnens bästa. Tekniska nämnden
har valt att fokusera på torghandeln. I det långsiktiga arbetet med
omgestaltning av Mårtenstorget och kv Galten bör barnperspektivet få en
framträdande roll.

Ärendet
Bakgrund
Motionen från vänsterpartiet ”Rädda torghandeln!” beskriver att
torghandeln på Mårtenstorget är i kris, orsakat av att färre människor
väljer att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men också
för att Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkar
vänsterpartiet att något görs. En rad åtgärder föreslås bl a rörande
öppettider, torgtaxan, handelsbodar, lekplatser etc.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
I beredningen av ärendet har tekniska förvaltningen bjudit in de
torghandlare som har årskontrakt på Mårtenstorget till ett möte för en
C:\Users\000457\Desktop\KF Tjänsteskrivelse 2014-06-18 Motion - Rädda torghandeln.docx

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7, Rådhuset

046-355000

046-152203

www.lund.se

lund.kommun@lund.se
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förutsättningslös diskussion kring torgets framtid. Precis som beskrivs i
skrivelsen och motionen konstaterar tekniska nämnden att torghandlarna
blivit färre och antalet uthyrda platser minskat.
Anledningarna är flera. Livsmedelsaffärerna har utvecklat sina frukt- och
grönsaksavdelningar med bättre sortiment och lockpriser. Flera tomma
butikslokaler kring torget medför färre potentiella kunder vilket även
människors ändrade köpbeteende, mer e-handel, orsakar. Torghandlarna
lyfter dock bilotillgängligheten som den största anledningen till
torghandelns problem. Åsikterna varierar kring möjligheten till flexibla
öppettider för torghandeln. Torghandlarnas önskan om åtgärder är att
inrätta fler parkeringsplatser på Mårtenstorget och utvärdera det innan
andra åtgärder vidtas. Torgtaxan bedöms som högst rimlig och avsträcker
troligen inte nya torghandlare.
Tekniska nämnden försöker på olika sätt att få fler besökare till området
kring Mårtenstorget bland annat genom att styra diverse arrangemang till
torget. Det lånecykelsystem som nämnden beslutat införa innebär att
cykelställ ska placeras på 17 platser i de centrala delarna av Lund.
Förslagsvis ska ett cykelställ placeras på Mårtenstorget.
För att stärka den östra delen av staden pågår planering för kvarteret
Galten som även kommer att omfatta Mårtenstorget. Projektet som är i
sin linda innehåller möjligheter för såväl underjordiskt garage som
butiker.
Tekniska nämnden anser att den långsiktiga strategin för Mårtenstorget
föreslås vara att Mårtenstorget är ett bilfritt torg med torghandel i den västra
delen kopplad till Saluhallen och att det övriga torget gestaltas för att
stimulera ett aktivt folkliv med bland annat uteserveringar och möjlighet till
arrangemang. Förändringarna förutsätter att bilparkeringen löses på annan
plats, t.ex. i kvarteret Galten.
Den planering som pågår för kvarteret Galten, som även kommer att
omfatta en omgestaltning av Mårtenstorget, bedöms realistiskt innebära
förändringar först om cirka fem år. Parallellt bör, som ett alternativ, även
möjligheterna till ett underjordiskt garage under Mårtenstorget studeras.
För att tillmötesgå torghandlarna har tekniska nämnden beslutat att cirka 20
parkeringsplatser anläggs i östra delen av torget. Ett år efter att
parkeringsplatserna tagits i bruk utvärderas åtgärderna huruvida det lett till
mer torghandel, såväl försäljare som kunder. Om torghandeln inte ökar
föreslås torghandelsytan minskas och komprimeras i den västra delen av
torget och då knytas närmare Saluhallen. Möjligheten att uppföra
permanenta torgstånd och införa flexibla torgtider med alternativa
stängningstider prövas. Ytan som frigörs föreslås användas för bilparkering,
det innebär att ytan inte, som idag, används för bilparkering när torghandeln
avslutats.

C:\Users\000457\Desktop\KF Tjänsteskrivelse 2014-06-18 Motion - Rädda torghandeln.docx

2 (3)

50

Tjänsteskrivelse
2014-02-10

Kommunkontorets synpunkter
Kommunkontoret vill komplettera tekniska nämndens remissvar med att
kommunstyrelsen i maj 2014, beslutade att uppdra till kommunkontoret att
återkomma med förslag till arbetsprocess och projektorganisation för en
fortsatt utveckling av Lunds stadskärna. I detta arbete kommer åtgärder
rörande Mårtenstorget och torghandeln att ytterligare belysas.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har sedan tidigare
uppdraget att återkomma med förslag på Mårtenstorget gestaltning i
anslutning till planeringen av kv Galten. I detta långsiktiga arbete bör
barnperspektivet få en framträdande roll.
Mot bakgrund av ovan redovisade åtgärder och direktiv, föreslår
kommunkontoret att motionen därmed ska anses besvarad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed ska anses besvarad.

KOMMUNKONTORET

Anette Henriksson

Kommundirektör
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

§ 97
Mårtenstorget
Dnr TN 2013/0677
Sammanfattning
Förvaltningen har genom en motion från Vänsterpartiet ”Rädda torghandeln!”
och en skrivelse från Mio Fric (KD) ”Ett effektivare utnyttjande av
Mårtenstorget” fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att bättre använda
Mårtenstorget och stärka torghandeln. Förvaltningen har diskuterat förslagen
med torghandlarna och tagit fram förslag till åtgärder.
Tekniska nämnden bordlade ärendet vid sammanträdet 2014-03-19.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande karta,
daterad 2014-02-28
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut, 2013-11-26 § 79
Vänsterpartiets motion ”Rädda torghandeln!”, daterad 2013-11-13
Skrivelse (KD) ”Ett effektivare utnyttjande av Mårtenstorget”, 2013-11-08
Yrkanden
Anders Jarfjord (V), Lena Fällström (S) och Karin Svensson Smith (MP)
yrkar:
- att taxorna för torghandlarna sänks,
- att möjligheten för nuvarande torghandlare och för intresserade nya
torghandlare ska finnas att ha öppet för torghandel från kl. 07.00 – 18.00
vardagar, det innebär att några kanske stänger på eftermiddagen, medan andra
börjar då,
- att på prov inrätta 20 fasta parkeringsplatser i östra delen av torget där det blir
tillåtet att parkera under torghandelstiden med max 30 minuters parkeringstid,
för att tillmötesgå torghandlarna och andra,
- att ”möjligheten att studera ett underjordiskt garage under Mårtenstorget”
avslås samt
- att dessa åtgärder utvärderas efter ett år för att se om torghandeln ökat.
Börje Hansson (C) med instämmande av Mio Fric (KD), Ronny Johannessen
(M) och Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Anders Jarfjords
(V), Lena Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande mot Börje
Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande vara
bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014-05-14

(M), Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall
till Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mikael Thunberg (S) och Anders Jarfjord (V)) för bifall till
Anders Jarfjords (V), Lena Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förvaltningens förslag till åtgärder och översända dem till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Anders Jarfjord (V), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta
Kristensson (S) reserverar sig till förmån för Anders Jarfjords (V), Lena
Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska förvaltningen
Administrativa kontoret

1(3)

Tekniska nämnden

Mårtenstorget
Dnr 13/677, 13/697

Sammanfattning
Förvaltningen har genom en motion från Vänsterpartiet ”Rädda
torghandeln!” och en skrivelse från Mio Fric (KD) ”Ett effektivare
utnyttjande av Mårtenstorget” fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att
bättre använda Mårtenstorget och stärka torghandeln.
Förvaltningen har diskuterat förslagen med torghandlarna och tagit fram
förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande karta, daterad
2014-02-28
Tekniska nämndens arbetsutskott protokollsutdrag § 79, 2013-11-26
Vänsterpartiets motion ”Rädda torghandeln !”, 2013-11-13
Mio Frics (KD) skrivelse ”Ett effektivare utnyttjande av Mårtenstorget”,
2013-11-08

Barnens bästa
För att uppnå intentionerna i såväl motionen som skrivelsen där fokus är
att främja torghandeln har förvaltningen bedömt det viktigast att
kommunicera förslagen med torghandlarna och efterhöra deras önskemål
och idéer.

Ärendet
Mio Fric (KD) har lämnat in en skrivelse ”Ett effektivare utnyttjande av
Mårtenstorget”. I skrivelsen konstaterats att Mårtenstorget kan upplevas
som glest och oattraktivt på vardagar och därför föreslås att en del av
Mårtenstorget reserveras för torghandel och en del för bilparkering. Den
del som reserveras för bilparkering föreslås vara flytande och öka vid få
torghandlare och minska vid många torghandlare. Detta bedöms medföra
att Mårtenstorget kommer upplevas mer attraktivt och mindre glest än idag
och vara till fördel för merparten av aktörerna.
Motionen från vänsterpartiet ”Rädda torghandeln!” beskriver att
torghandeln på Mårtenstorget är i kris, orsakat av att färre människor väljer
att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men också för att
Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkar
vänsterpartiet att något görs. En rad åtgärder föreslås:
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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• Fria torghandelstider, alternativt förlängda öppettider till klockan 19.00
med starttid senast klockan 15.00
• Avskaffa torgtaxan under vardagar under ett år
• Halvera torgtaxan på lördagar under ett år
• Led loppmarknaden från Södra Esplanaden via Råbygatan upp till
Mårtenstorget
• Uppför permanenta handelsbodar längs Mårtenstorgets ena sida
• Anlägg en stor och attraktiv lekplats på Mårtenstorget
• Organisera barntillvända transporter mellan parkeringshusen,
Mårtenstorget och centrala noder i staden med minitåg på gummihjul
gärna eldrivna.
Förvaltningen har bjudit in de torghandlare som har årskontrakt på
Mårtenstorget till ett möte för en förutsättningslös diskussion kring torgets
framtid. Av torgets 96 möjliga årskontraktsplatser, finns avtal tecknat med
tolv torghandlare om 46 platser. Sju torghandlare som representerar 23
årskontraktsplatser deltog i mötet som hölls den 26 februari. Ytterligare en
torghandlare med tre årskontraktsplatser har lämnat sina synpunkter.
Precis som beskrivs i skrivelsen och motionen konstateras att
torghandlarna blivit färre och antalet uthyrda platser minskat.
Anledningarna är flera. Livsmedelsaffärerna har utvecklat sina frukt- och
grönsaksavdelningar med bättre sortiment och lockpriser. Flera tomma
butikslokaler kring torget medför färre potentiella kunder vilket även
människors ändrade köpbeteende, mer e-handel, orsakar. Torghandlarna
lyfter dock bilotillgängligheten som den största anledningen till
torghandelns problem. Åsikterna varierar kring möjligheten till flexibla
öppettider för torghandeln. Torghandlarnas önskan om åtgärder är att
inrätta fler parkeringsplatser på Mårtenstorget och utvärdera det innan
andra åtgärder vidtas.
Torgtaxan bedöms som högst rimlig och avsträcker troligen inte nya
torghandlare. I Eslöv har nolltaxa för torghandeln på Stora torg provats.
Men nu väljer de att återinföra avgifter då förhoppningarna om ett mer
levande torg med nya torghandlare inte infriades. Nolltaxan beskrivs
istället ha medfört en ny ordning med loppisförsäljare och skolklasser som
säljer kakor medan de traditionella torghandlarna haft svårt att komma till
torgplatserna.
Förvaltningen försöker på olika sätt att få fler besökare till området kring
Mårtenstorget bland annat genom att styra diverse arrangemang till torget.
Exempelvis genomfördes i fjol en internationell marknad, ett arrangemang
som uppskattades av lundaborna och som återkommer under våren. Vidare
bejakas uteserveringar kring torget.
Antalet försäljare varierar stort under året, inte bara sommar och vinter
utan även veckans inledande dagar jämfört med fredagar och lördag. Vissa
veckor, skolavslutningsveckan, pingst och midsommar lockar flest kunder
och även torghandlare.
Det lånecykelsystem som nämnden beslutat införa innebär att cykelställ
ska placeras på 17 platser i de centrala delarna av Lund. Förslagsvis ska
ett cykelställ placeras på Mårtenstorget.
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Tjänsteskrivelse
2014-02-28
För att stärka den östra delen av staden pågår planering för kvarteret Galten
som även kommer att omfatta Mårtenstorget. Projektet som är i sin linda
innehåller möjligheter för såväl underjordiskt garage som butiker.

Förslag till åtgärder
Den långsiktiga strategin för Mårtenstorget föreslås vara att torget är ett
bilfritt torg med torghandel i den västra delen kopplad till Saluhallen och
att det övriga torget gestaltas för att stimulera ett aktivt folkliv med bland
annat uteserveringar och möjlighet till arrangemang. Förändringarna
förutsätter att bilparkeringen löses på annan plats, t.ex. i kvarteret Galten.
Den planering som pågår för kvarteret Galten, som även kommer att
omfatta en omgestaltning av Mårtenstorget, bedöms realistiskt innebära
förändringar först om cirka fem år. Parallellt bör, som ett alternativ, även
möjligheterna till ett underjordiskt garage under Mårtenstorget studeras.
För att tillmötesgå torghandlarna föreslår förvaltningen att cirka 20
parkeringsplatser omgående anläggs i östra delen av torget. Ett år efter att
parkeringsplatserna tagits i bruk utvärderas huruvida det lett till mer
torghandel, såväl försäljare som kunder.
Om torghandeln inte ökar föreslås torghandelsytan minskas och
komprimeras i den västra delen av torget och då knytas närmre Saluhallen.
Möjligheten att uppföra permanenta torgstånd och införa flexibla torgtider
med alternativa stängningstider prövas. Ytan som frigörs föreslås
användas för bilparkering, det innebär att ytan inte, som idag, används för
bilparkering när torghandeln avslutats.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

tillstyrka förvaltningens förslag till åtgärder och översända dem till
kommunstyrelsen.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Heléne Öhrström
Administrativ chef
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 58

Bilaga 34

Medfinansieringsavtal - Projekt väg
E22 Gastelyckan - Lund Norra (Ideon),
(KF)

Dnr KS 2017/0032

Sammanfattning
Tekniska nämnden har översänt föreliggande medfinansieringsavtal
avseende projekt väg E 22, trafikplats Ideon för beslut. Avtalet innebär
ett förtydligande av kostnad och innehåll och ersätter till fullo tidigare
finansieringsavtal för projekt väg E22 trafikplats Ideon. Den totala
kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till
230-270 miljoner i prisnivå (2015-06).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2017.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2016.
Medfinansieringsavtal - Projekt väg E22 Gastelyckan–Lund Norra
(Ideon).

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Philip Sandberg (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta
att godkänna föreliggande förslag till medfinansieringsavtal för projekt
väg E22 Gastelyckan–Lund Norra (Ideon), samt
att avtalet ersätter Finansieringsavtal för projekt väg E22 trafikplats
Ideon, från 2009.
Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta
att avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

57
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-01

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Peter Fransson (S), Christer
Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
röstar Nej.
Med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet
med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

godkänna föreliggande förslag till medfinansieringsavtal för projekt
väg E22 Gastelyckan–Lund Norra (Ideon), samt
avtalet ersätter Finansieringsavtal för projekt väg E22 trafikplats
Ideon, från 2009.

Reservationer
Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 58/01-02.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): FI instämmer i MP:s yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Trafikverket
Tekniska nämnden
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Reservation
Kommunstyrelsen 2017-02-01, ärende 10
“Medfinansieringsavtal - Projekt väg E22 Gastelyckan - Lund Norra (Ideon)”

Inga fler motorvägsavfarter!
Vänsterpartiet är starkt emot att det byggs fler motorvägsavfarter på motorvägen mellan
Malmö och Lund och de ny- och ombyggnationer som gör det enklare att kör bil. Om
bilåkandet underlättas är risken stor att bilåkandet ökar, och för att rädda klimatet måste vi
istället åka mer kollektivtrafik och inte köra bil så mycket.
Trafikverket planerar nu att bygga ut motorvägen mellan Lund och Malmö. Nya
motorvägsavfarter planeras eftersom det idag lätt blir köer på de avfarter som finns. Vid
avfarten Lund norra (som redan finns), vid företagsområdet Ideon, planeras nya körfält, nya
påfarter, en ny rondell och nya broar - allt för att underlätta för biltrafikanterna. Och det
värsta är att Lunds kommun är med och betalar hela 50 miljoner kronor för bilkalaset!
För dessa 50 miljoner kronor skulle Lund istället kunna bygga ganska många nya cykelvägar
och rusta upp de cykelvägar som vi redan har. Att åka tåg, buss, cykla och gå är mer
miljövänliga sätt att transportera sig än att åka bil.
Vänsterpartiet föreslog på kommunstyrelsen att Lund inte skulle skriva på det avtal som gör
att Lunds kommun är med och betalar 50 miljoner kronor för ombyggnation av motorvägen.

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet

Mats Olsson
Vänsterpartiet

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-01
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ÄRENDE 10:

Medfinansieringsavtal - Projekt väg E22 Gastelyckan - Lund
Norra (Ideon), (KF)
Miljöpartiet menar att det är mycket olämpligt med hänsyn till såväl lokala som
statliga klimatmål att investera i en ytterligare trafikplats på E22 som betyder utökad
kapacitet för motorfordonstrafik. Ökad kapacitet leder till mer trafik, så kallad
inducerad trafik, och därmed utökade utsläpp av växthusgaser.
Vi menar också att det finns betydligt bättre och viktigare investeringar som
kommunens respektive statens investeringsmedel kan användas till: exempelvis
infrastruktur för cykel och kollektivtrafik.
Med anledning av detta reserverar vi oss mot beslutet att godkänna
medfinansieringsavtalet.

Emma Berginger (MP)

Ulf Nymark (MP)
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2017-01-16

KS 2017/0032

Kommunstyrelsen

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

Medfinansieringsavtal - Projekt väg E22
Gastelyckan - Lund Norra (Ideon)
Sammanfattning
Tekniska nämnden har översänt xxxföreliggande medfinansieringsavtal
avseende projekt väg E 22, trafikplats Ideon för beslut. Avtalet innebär
ett förtydligande av kostnad och innehåll och ersätter till fullo tidigare
finansieringsavtal för projekt väg E22 trafikplats Ideon. Den totala
kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till
230-270 miljoner i prisnivå (2015-06). Kommunkontoret föreslår att
fullmäktige beslutar att godkänna medfinansieringsavtalet samt att avtalet
ersätter det tidigare finansieringsavtalet från 2009.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll 2017-01-18
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-30.
Medfinansieringsavtal - Projekt väg E22 Gastelyckan–Lund Norra
(Ideon).

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn/unga. Stadsutveckling i syfte att skapa fler
arbetsplatser och bostäder får anses ha positiv effekt för barn och unga.
Isolerad kan utbyggnaden av den nya av- och påfarten innebära en ökad
miljöbelastning genom att biltrafiken kan antas öka i jämförelse med om
utbyggnaden inte genomförs.

Ärendet
Tekniska nämnden har översänt ett förslag till nytt medfinansieringsavtal
för projekt väg E22 Gastelyckan - Lund Norra, trafikplats Ideon för
beslut.
För att över tid säkerställa trafikförsörjningen av Ideon/Pålsjöområdet,
avlasta trafikplats Lund Norra och säkerställa framkomligheten på E22
planeras en ny anslutning till E22 vid Ideon.
Förslaget har tagits fram i samverkan mellan Trafikverket och
kommunen. Trafikplats Ideon kan isolerat innebära en ökad
miljöbelastning i strid med antagna mål om trafikens utveckling genom
att framkomligheten för biltrafiken förbättras. Utbyggnaden är dock

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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2017-01-16

KS 2017/0032

mycket begränsad utifrån vad den möjliggör i form av ett stort antal nya
arbetsplatser och bostäder i Lunds nordöstra delar.
Det nu liggande förslaget om genomförande och kommunal
medfinansiering har föregåtts av flera års planering. Parterna har tidigare
träffat en överenskommelse avseende medfinansiering av åtgärden 2007.
Därefter tecknades en avsiktsförklaring 2009 som följdes upp av
finansieringsavtal för projekt väg E22 trafikplats Ideon som tecknades
2009-10-27.
Sedan 2009 har förutsättningarna för projektet förändrats. Kommunens
planering inom Ideonområdet och på Brunnshög har fortskridit.
Genomförandebeslut om spårvägsprojektet har fattats. Förslaget skiljer
sig därför väsentligt från det som gällde för drygt sju år sedan. Bron över
Sölvegatan ingår inte i avtalet utan byggs om i spårvägsprojektet.
Additionskörfälten är längre än tidigare för att klara gällande krav för
utformning av motorvägar. Av- och påfarter åt öster och väster vid
Sölvegatan har nu ersatts med av- och påfart endast åt väster.
De kommunala åtgärderna som omfattas har utökats väsentligt.
Kostnadsmässigt innebär utvidgningen av arbetets omfattning att
projektet mer än fördubblats sedan 2009, från 106 mkr till 250 mkr.
För kommunen innebär det nya avtalet framförallt att projektet omfattar
mer arbeten inom det kommunala väghållaransvaret, kostnader som
kommer att belasta exploateringsbudgeten.
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen
•

Ny huvudgata till av- och påfart, från Scheelevägen till E22

•

Ny cirkulationsplats på Scheelevägen

•

Ny lokalgata mellan ny huvudgata och Sölvegatan

Åtgärder i den statliga infrastrukturen
•
Nya additionskörfält i båda riktningar mellan trafikplats
Gastelyckan och trafikplats Lund Norra
•

Nya av- och påfartsramper

•

Ny bro under E22 vid avfartsramp

Föreliggande medfinansieringsavtal innebär ett förtydligande av kostnad
och innehåll och ersätter till fullo tidigare finansieringsavtal för projekt
väg E22 trafikplats Ideon. Den totala kostnaden för åtgärden som
omfattas av detta avtal bedöms uppgå till 230-270 miljoner i prisnivå
(2015-06).
Finansieringen fördelas procentuellt mellan parterna enligt samma
fördelning som tidigare finansieringsavtal. Trafikverket står för 80 % av
totalkostnaden och Kommunen står för 20 % av totalkostnaden.
Kommunens del, 50 mkr, föreslås finansieras inom ramen för tekniska
nämndens budget. Utgifterna för de kommunala gatorna kommer att tas
via kommande exploateringsavtal vid förtätning av Ideonområdet.
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Kommunkontorets synpunkter
Kommunkontoret har inget att erinra i ärendet. Kommunkontoret föreslår
att fullmäktige beslutar att godkänna medfinansieringsavtalet samt att
avtalet ersätter ”Finansieringsavtal för Projekt väg E 22 trafikplats Ideon”
från 2009.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att
att

godkänna föreliggande förslag till medfinansieringsavtal för projekt
väg E22 Gastelyckan–Lund Norra (Ideon), samt

att avtalet ersätter Finansieringsavtal för projekt väg E22 trafikplats
Ideon, från 2009.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Trafikverket
Tekniska nämnden
Akten

Britt Steiner
Planeringschef
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-18

§ 10

Medfinansieringsavtal - Projekt väg
E22 Gastelyckan–Lund Norra (Ideon)

Dnr TN 2017/0007

Sammanfattning
Trafikverket har i samverkan med Lunds kommun arbetat för att förbättra
trafiksystemet i området kring Ideon och väg E22. Arbetet
har mynnat ut i ett förslag till en ny av- och påfart från Ideonområdet till
E22. Av- och påfarten kopplas på motorvägen via en ny huvudgata till
Scheelevägen. Trafikavfarten ingår i det ramprogram som antagits av
kommunen för Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 december 2016
Medfinansieringsavtal - Projekt väg E22 Gastelyckan–Lund Norra
(Ideon)
Finansieringsavtal, undertecknat oktober 2009

Yrkanden
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Anders Jarfjord (V) yrkar
avslag på förvaltningens förslag till medfinansieringsavtal.
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lars-Göran
Hansson (C) och Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Jens
Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande mot Lena Fällström (S) med fleras
yrkande och finner Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande vara
bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
3 röster (Emma Berginger (MP), Jens Gynnerstedt (MP) och Anders
Jarfjord (V)) för bifall till Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande.
8 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes
(L), Lars-Göran Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) för bifall
till Lena Fällström (S) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-18

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna medfinansieringsavtal för
projekt väg E22 Gastelyckan–Lund Norra (Ideon).

Reservationer
Emma Berginger (MP), Jens Gynnerstedt (MP) och Anders Jarfjord (V)
reserverar sig till förmån för Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande.

Protokollsanteckningar
Cecilia Barnes (L), Christian Resebo (L) och Camilla Neptune (L) får till
protokollet anteckna att Liberalerna röstar inte mot av- och påfarten längs
E22, men anser att andra åtgärder borde testats före man gör det
förvaltningen själva anser är en ”investering för ökad miljöbelastning i
strid med antagna mål om trafikens utveckling”.
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-18

TN 2017/0054

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-01-18 klockan 17.30–
20.25

Ledamöter

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

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Anne Dederichs (V)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Börje Hed (FNL)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare
Pernilla von Strokirch, projektledare Spårväg Lund C - ESS

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 1-27

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 31 januari 2017 kl. 16.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-18

TN 2017/0054

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-18

Paragrafer

§ 1-27

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 nämnden

Medfinansieringsavtal - Projekt väg E22
Gastelyckan–Lund Norra (Ideon)
Dnr 2017/0007

Sammanfattning
Trafikverket har i samverkan med Lunds kommun arbetat för att
förbättra trafiksystemet i området kring Ideon och E22. Arbetet har
utmynnat i ett förslag till en ny av- och påfart från Ideonområdet till E22.
Av- påfarten kopplar motorvägen via en ny huvudgata till Scheelevägen.
Trafikavfarten ingår i det ramprogram som antagits av kommunen för
Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-30.
Medfinansieringsavtal - Projekt väg E22 Gastelyckan–Lund Norra
(Ideon).
Finansieringsavtal 2009.

Barnens bästa
Beslutet påverkar barn/unga. Stadsutveckling i syfte att skapa fler
arbetsplatser och bostäder får anses ha positiv effekt för barn och unga.
Isolerad kan utbyggnaden av den nya av- och påfarten innebära en ökad
miljöbelastning genom att biltrafiken kan antas öka i jämförelse med om
utbyggnaden inte genomförs.

Ärendet
Bakgrund
Kunskapsstråket i Lund har en unik koncentration av vetenskap,
forskning och innovativa företag samlat i ett brett område från Lunds
medeltida innerstad mot Brunnshög och de nya
forskningsanläggningarna. I stråket finns Ideonområdet som har en
naturlig och betydande roll som kunskapsbaserat, innovativt och kreativt
centrum i Öresundsregionen.
Kommunens och fastighetsägarnas målsättning är att Ideon ska bli en
hållbar och levande stadsdel genom att området förtätas, funktionerna
blir fler och att de offentliga rummen tillsammans med bebyggelsen ges
en mänsklig skala. För detta krävs ombyggnader av befintlig infrastruktur
men också helt ny.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-3596490

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Ideonområdet har idag en ansträngd trafiksituation. För att möjliggöra en
kraftig förtätning har utbyggnaden av spårvägen och av- och påfart till
E22 bedömts vara avgörande faktorer.
Ett ramprogram har tagits fram för området. Ramprogrammet ska
klarlägga områdets förutsättningar och redogöra för kommunens mål för
en långsiktig och hållbar stadsutveckling.

Bild 1. Översikt från ramprogram för Medicon Village och
företagsstråket Sölvegatan

Den nya knutpunkten inom Ideonområdet blir Ideontorget med sin
spårvägshållplats, som ger liv och rörelse och förtätad bebyggelse ger
området en mer blandad och varierad arkitektur, med fler bostadshus och
parker.
För att på sikt klara tillgängligheten till området krävs, förutom kraftfulla
satsningar på kollektivtrafik, även trimningsåtgärder i vägsystemet. E22
mellan trafikplatserna Gastelyckan–Lund Norra är idag hårt belastad.
Trafikplats Lund Norra ligger nära kapacitetstaket och vid rusningstrafik
uppstår ofta köbildning med risk att köer växer ner för ramperna.
Problemen med köbildning kommer att förvärras i takt med att områdena
byggs ut. För att över tid säkerställa trafikförsörjningen av
Ideon/Pålsjöområdet, avlasta trafikplats Lund Norra och säkerställa
framkomligheten på E22 planeras en ny anslutning till E22 vid Ideon.
Med en ny anslutning minskar risken för köbildning och trafikolyckor
och framkomligheten på E22 säkerställs. Samtidigt förbättras
kollektivtrafikens framkomlighet.
Förslaget
Förslaget har tagits fram i samverkan mellan Trafikverket och
kommunen. Isolerad kan av- och påfarterna Ideon innebära en ökad
miljöbelastning i strid med antagna mål om trafikens utveckling genom
att framkomligheten för biltrafiken förbättras. Utbyggnaden är dock
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mycket begränsad utifrån vad den möjliggör i form av ett stort antal nya
arbetsplatser och bostäder i Lunds nordöstra delar. Kompletterad med
kraftfulla satsningar på hållbara transportslag anser förvaltningen att
utbyggnaden kan motiveras i enlighet ramprogrammet.
Det nu liggande förslaget om genomförande och kommunal
medfinansiering har föregåtts av flera års planering. Parterna har tidigare
träffat en överenskommelse avseende medfinansiering av åtgärden
2007. Därefter tecknades en avsiktsförklaring 2009 som följdes upp av
finansieringsavtal för projekt väg E22 trafikplats Ideon som tecknades
2009-10-27.
Sedan 2009 har förutsättningarna för projektet förändrats. Kommunens
planering inom Ideonområdet och på Brunnshög har fortskridit.
Genomförandebeslut om spårvägsprojektet har fattats. Förslaget skiljer
sig därför väsentligt från det som gällde för drygt sju år sedan.
Framförallt har det tidigare läget vid Sölvegatan med av- och påfarter åt
väster och öster ansetts vara sämre än den nu föreslagna med av- och
påfart endast åt väster. Bron över Sölvegatan ingår inte i avtalet utan
byggs om i spårvägsprojektet. Additionskörfälten är längre än tidigare för
att klara gällande krav för utformning av motorvägar. De kommunala
åtgärderna som omfattas har utökats väsentligt.
Kostnadsmässigt innebär utvidgningen av arbetets omfattning att
projektet mer än fördubblats sedan 2009, från 106 mkr till 250 mkr. För
kommunen innebär det nya avtalet framförallt att projektet omfattar mer
arbeten inom det kommunala väghållaransvaret, kostnader som kommer
att belasta exploateringsbudgeten.
Åtgärder i den statliga infrastrukturen


Nya additionskörfält i båda riktningar mellan trafikplats
Gastelyckan och trafikplats Lund Norra



Nya av- och påfartsramper



Ny bro under E22 vid avfartsramp

Åtgärder i den kommunala infrastrukturen


Ny huvudgata till av- och påfart, från Scheelevägen till E22



Ny cirkulationsplats på Scheelevägen



Ny lokalgata mellan ny huvudgata och Sölvegatan

Medfinansieringsavtalet innebär ett förtydligande av kostnad och innehåll
och ersätter till fullo tidigare finansieringsavtal för projekt väg E22
trafikplats Ideon. Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av
detta avtal bedöms uppgå till 230-270 miljoner i prisnivå (2015-06).
Finansieringen fördelas procentuellt mellan parterna enligt samma
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fördelning som tidigare finansieringsavtal. Trafikverket står för 80 % av
totalkostnaden och Kommunen står för 20 % av totalkostnaden.
Kommunens del föreslås finansieras inom ramen för tekniska nämndens
budget, verksamhet 2480 Trafikplats Ideon 25 mkr och verksamhet 2960
Ideon / Medicon 25 mkr. Utgifterna för de kommunala gatorna kommer
att tas ut via inkomster i kommande exploateringsavtal vid förtätning av
Ideonområdet.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå Kommunstyrelsen att godkänna bifogat
medfinansieringsavtal för projekt väg E22 Gastelyckan–Lund
Norra (Ideon)

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Per Eneroth
Gatuchef
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Ärendenummer
Trafikverket
Lunds Kommun

TRV 2016/103152

Medfinansieringsavtal – Projekt väg E22 Gastelyckan–Lund Norra
(Ideon)
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande:
§1

Parter

Trafikverket, region syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Lunds Kommun, org.nr. 212000-1132, Box 41, 221 00 Lund nedan Kommunen
§2

Definitioner och begrepp

Additionskörfält: Ett tillkommande körfält mellan på- och avfartsramper vid närliggande trafikplatser.
§3

Syfte och bakgrund

Lunds kommun har haft omfattande planer för en förtätning och utveckling av företagsområdet
Ideon/Pålsjö och en ny stadsdel vid Brunnshög. E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan–Lund Norra
är hårt belastad. Trafikplats Lund Norra ligger nära kapacitetstaket och vid rusningstrafik uppstår ofta
köbildning med risk att köer växer ner för ramperna.
Problemen med köbildning kommer att förvärras i takt med att områdena byggs ut. För att säkerställa
trafikförsörjningen av Ideon/Pålsjöområdet, avlasta trafikplats Lund Norra och säkerställa
framkomligheten på E22 planerar vi att bygga ny anslutning till E22 vid Ideon. Med en ny anslutning
minskar risken för köbildning och trafikolyckor och framkomligheten på E22 säkerställs. Samtidigt
förbättras kollektivtrafikens framkomlighet.

TMALL
TDOK 2010:31
0264 Medfinansieringsavtal
Grundmall_Blankettv. 1.0

Trafikverket och Lunds kommun tecknade 2009 ett finansieringsavtal för anläggande av en ny
trafikplats vid Ideon med av- och påfartsramper till Sölvegatan. Med anledning av förändringar i
projektets kostnad och innehåll samt en pågående åtgärdsplanering inför Nationell plan för
transportinfrastrukturen 2018-2029, träffas detta avtal med syfte att förtydliga parternas
finansieringsfördelning av åtgärden utifrån nyttofördelningsprinciperna nedan.
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering
Följande nyttor bedöms uppkomma till följd av åtgärden:
Nationella nyttor
 Minskad belastning i trafikplats Lund Norra
 Förbättrad framkomlighet för den genomgående/långväga trafiken mellan trafikplats
Gastelyckan och trafikplats Lund Norra i båda riktningarna.
 Förbättrade förutsättningar och framkomlighet för kollektivtrafiken.
 Förbättrad trafiksäkerhet för fordonstrafiken på E22 mellan trafikplats Gastelyckan och
trafikplats Lund Norra.
Lokala nyttor
 Förbättrad tillgänglighet till Ideon/Pålsjö området.
 Avlastning av det kommunala vägnätet.
 Möjliggör stadsutveckling i Brunnshög och Ideon/Pålsjö utan negativ påverkan på
riksintresse.
 Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik in till staden samt för lokal trafik på E22.
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är
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Samrådshandling Vägplanebeskrivning E22 Malmö – Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan –
trafikplats Lund N (tpl Ideon) (2015-06-23)
Samrådsunderlag Väg E22 – Trafikplats Ideon (2013-04-26)
Trafikutredning – Trafikplats Lund Norra och E22 (2008)
Trafikplats Ideon i Lund – Geometrisk studie (2008)
Trafikutredning - Norra ringen och Ideonområdet (2007)
Åtgärdsvalsstudie
ÅVS Malmö-Lund (pågående).

§4
Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna avseende
åtgärden
Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden
Överenskommelse utbyggnad av Kv Syret, dnr: PP20 2007: 1868, tecknat 2007-05-07
Avsiktsförklaring trafikplats Ideon, tecknad 2009-06-30
Finansieringsavtal för projekt väg E22 trafikplats Ideon, VV 2009/24612:2, tecknad 2009-10-27
Det nu träffade medfinansieringsavtalet innebär förtydligande av kostnad och innehåll och ersätter till
fullo Finansieringsavtal för projekt väg E22 trafikplats Ideon (VV 2009/24612:2).
§5

Beskrivning av åtgärder och kostnader

Objektet omfattar följande åtgärder (se Bilaga 1):
Åtgärder i den statliga infrastrukturen
1. Ny väganslutning till E22 vid Ideon
Anslutning sker från E22 till Scheelegatan genom Medicon Village-området. Åtgärden innebär
 nya additionskörfält i båda riktningar mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats
Lund Norra
 nya av- och påfartsramper
 ny bro under E22 vid avfartsramp
Objektet omfattar följande åtgärder i anläggningar som kommunen äger och ansvarar för:

TMALL
TDOK 2010:31
0264 Medfinansieringsavtal
Grundmall_Blankettv. 1.0

Åtgärder i den kommunala infrastrukturen
2. Anpassning av kommunala vägar
 Ny huvudgata till av- och påfart, från Scheelevägen till E22
 Ny cirkulationsplats på Scheelevägen
 Ny lokalgata mellan ny huvudgata och Sölvegatan
Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till 230-270 miljoner i
prisnivå (2015-06). Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte
i ovan angivna totala kostnader. De faktiska kostnaderna kan komma att ändras beroende på bl.a.
marknadsläge vid upphandlingstillfället samt platsspecifika förutsättningar.
§6

Finansiering

Finansieringen fördelas procentuellt mellan parterna. Trafikverket står för 80 % av totalkostnaden och
Kommunen står för 20 % av totalkostnaden. Den procentuella fördelningen är motiverad utifrån de
nyttorna som tillfaller respektive part som redogörs i 3 §. För indexjusteringar nyttjas
infrastrukturindex.
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§7

Ansvarsfördelning

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra som omfattas av detta avtal § 5.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut
iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för.
Kommunens ansvar
1. Kommunen ska verka för att inom detaljplanelagt område i god tid ställa all mark som behövs för
projektets genomförande.
2. Kommunen ska verka för att genomföra erforderliga ändringar eller ta fram nödvändiga
detaljplaner för att möjliggöra genomförande av åtgärden.
Generella Principer för ägande, drift och underhåll
Principen är att Trafikverket ska äga samt ansvara för drift och underhåll av väg E22 och nya statliga
väganläggningsdelar. Kommunen ska äga och ansvara för drift och underhåll av kommunala vägar och
väganläggningsdelar.
§8

Hantering av kostnadsförändringar

Parterna svarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtagande.
Kostnadsökningar till följd av partens ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den parten om
inte annat överenskommits skriftligt i förväg.
§9

Betalning av medfinansieringen

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen löpande i takt med att kostnaderna upparbetas, minst en
gång per år.
Rekvireringen adresseras till:
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund
Ref: TF 220000
§10

Projektorganisation och former för parternas samarbete

TMALL
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Parterna fortsätter att samarbeta inom projektets befintliga projektorganisation och samarbetsformer.
§11

Tidplan

Planläggning pågår. Byggstart planeras år 2019.
§12

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna. Om någon av
förutsättningarna 1-3 nedan inte uppfylls, upphör avtalet att gälla:
1.

att regeringen godkänner åtgärden och finansieringen i fastställd nationell plan för
transportsystemet 2018-2029
2. att Lunds kommuns beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 2017-03-15
3. att Trafikverket beviljas erforderliga tillstånd
Om avtalet eller projektet förfaller står parterna för sina nedlagda kostnader.
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§13

Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga.
§14

Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk
lag.
Detta avtal är upprättat i 2 likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Bilaga 1 – Karta

____________________________
Ort och datum

____________________________
Ort och datum

____________________________
Trafikverket (Maria Hellqvist )

____________________________
Lunds kommun (Anders Almgren)
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Lokalgata

Nya additionskörfält i båda riktningar mellan
trafikplats Gastelyckan och trafikplats
Lund Norra

Cirkulationsplats

Ny huvudgata
Ny bro under E22
Nya av- och påfartsramper

Bilaga 1 - Karta
Schematisk karta över åtgärderna enligt §5 i
medfinansieringsavtalet.
Vägplanen har inte varit ute på samråd och
ännu ej fastställts vid tecknande av avtalet.
Därmed är alla placeringar ungefärliga och
kan förändras. Denna karta har inte som
avsikt att föregå vägplanens arbete och
heller inte föreslå placeringar av åtgärderna.
Skala 1: 10000

28 dec 2016 12:51

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
©2016 HERE
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Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 64

Bilaga 35

Mats Olsson (V) samt Anders Jarfjord
(V) motion ”Inför Vita jobb-modellen bevara de svenska villkoren och
lönerna”, (KF)

Dnr KS 2016/1013

Sammanfattning
Mats Olsson (V) och Anders Jarfjord (V) föreslår att kommunfullmäktige
ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föra in den så kallade
”Vita jobb-modellen” som en del i Lunds kommuns inköps- och
upphandlingspolicy.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2017.
Motion från Mats Olsson (V) samt Anders Jarfjord (V) ”Inför Vita jobbmodellen - bevara de svenska villkoren och lönerna!” den 28 oktober
2016.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP)
yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta
att bifalla motionen på så sätt att kommunstyrelsen uppdras att ta fram en
strategi för införande av vita jobb-modellen under 2018 utifrån den
statliga utredningen upphandling och villkor enligt kollektivavtal samt
med stöd av de erfarenheter som finns från arbetet med Vita jobbmodellen i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Philip Sandberg (L), Anne Landin (FNL) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att
besluta
att avvakta till den nya statliga utredningen om upphandling och villkor
enligt kollektivavtal presenteras samt att rättsläget klargörs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Peter
Fransson (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Philip Sandberg (L),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL)
och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet
med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avvakta till den nya statliga utredningen om upphandling och
villkor enligt kollektivavtal presenteras samt att rättsläget klargörs.

Reservationer
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 64/01-02.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): F instämmer i S yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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2017-02-08
Reservation till kommunstyrelsen ärende 16
Inför Vita jobb-modellen

En KS-majoritet för fortsatt fusk
När Lund upphandlar färdtjänst sker det till sådana villkor att chaufförerna ibland tjänar 20–
30 kronor i timmen. När Lund bygger nytt kommunhus anlitas byggnadsarbetare som tjänar
35 kronor i timmen och sover i byggbodar på arbetsplatsen.
I en motion föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska sluta upp med sådant genom att
införa den så kallade Vita jobb-modellen – kommunen ska kräva villkor i nivå med
kollektivavtal vid upphandlingar; huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer
också följer detta.
Men kommunstyrelsens majoritet, bestående av de borgerliga, SD och FNL, vill alltså inte
göra något åt fusket. De gömmer sig bakom framtida statliga utredningar, trots att
Stockholm, Göteborg och Malmö redan arbetar aktivt för att komma åt problemen.
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att ta fram en strategi för införande av Vita
jobb-modellen inför 2018.

Hanna Gunnarsson

Mats Olsson

Vänsterpartiet i Lunds kommunstyrelse - Svartbrödersgatan 3, 223 50 Lund – Tel: Hanna Gunnarsson 0706
606824, Mats Olsson 072 5240179, E-post: hanna.ks.gunnarsson@gmail.com; Mats.Olsson@ekh.lu.se
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Reservation
Kommunstyrelsens
sammanträde
170201
Ärende 16

Inför Vita jobb-modellen - bevara de svenska villkoren och lönerna
Att införa Vita jobb-modellen är att ta ansvar för och värna den svenska modellen. Det är vår
uppfattning att det offentliga ska värna om att det är svenska villkor och löner som ska gälla
vid offentlig upphandling. Med stöd av det arbete som görs i Malmö, Stockholm och
Göteborg samt den statliga utredningen anser Socialdemokraterna och Milköpartiet därför att
Lunds kommun har möjlighet att ta de nödvändiga stegen för att införa Vita jobb-modellen.

Därför reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande.

Anders Almgren

Elin Gustafsson

Emma Berginger
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Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
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1 (4)
Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/1013

Kommunstyrelsen

Delia Ander
0046-46-355063
delia.ander@lund.se

Motion från Mats Olsson (V) samt Anders
Jarfjord (V) "Inför Vita jobb-modellen - bevara
de svenska villkoren och lönerna!"
Sammanfattning
Mats Olsson (V) samt Anders Jarfjord (V) föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
föra in den så kallade ”Vita jobb-modellen” som en del i Lunds
kommuns inköps- och upphandlingspolicy.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2017
Motion från Mats Olsson (V) samt Anders Jarfjord (V) "Inför Vita jobbmodellen - bevara de svenska villkoren och lönerna!" den 28 oktober
2016

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte beröra barn.

Ärendet
Modellen som föreslås i motionen bygger i huvudsak på fyra krav:


upphandlingsunderlagen ska utformas så att företagen som får
offentliga uppdrag måste ge sina anställda löner och villkor i
enlighet med kärnan i kollektivavtal som redovisas i
upphandlingsunderlagen,



huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörer som också
ska följa reglerna om löner och anställningsvillkor i enlighet med
de ovanbeskrivna principerna,



de företag som kommunen sluter avtal med skriver under på att
brott mot regelverket är avtalsbrott och skäl för skadestånd och
uppsägning av avtalet,



de företag som kommunen sluter avtal med öppnar upp sig för en
så pass god insyn att det ska gå att granska ifall företagen lever
upp till kraven i kontraktet mellan kommun och företag.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11, 4v

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Införandet av motionens förslag, när det är lagligt möjligt, kommer att
medföra merkostnader för såväl anbudsgivare och för kommunen som
köpare. För kommunens del innebär införandet av arbetsrättsliga krav i
förfrågningsunderlagen en kontroll- och uppföljningsplikt som ska
genomföras lämpligast på samma sätt som för etiska och sociala krav.
Även kostnader i form av högre anbudspris får beaktas. Dessa aspekter
får utredas separat i särskild ordning.

Kommunkontorets kommentar
Gällande regelverk och arbetsmarknadens inställning
Enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”) och lag
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”) samt
lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner ena vatten (”LUK”),
bör upphandlande myndigheter och enheter (gemensamt ”beställare”)
beakta miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn när det är
lämpligt med hänsyn till vad som upphandlas. Den nya lagen om
offentlig upphandling som har trätt i kraft den 1 januari 2017 har i
skrivande stund således samma bestämmelser som tidigare lagstiftning
kring arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling kontrakt.
Paragraferna som skulle reglera hållbarhetsperspektivet i offentliga
upphandlingskontrakt som obligatoriska har lyfts bort ifrån lagtexten och
ska klargöras ytterligare i en särskild utredning.
Utgångspunkten i alla upphandlingar är att beställaren har omfattande
frihet att avgöra vad som ska upphandlas men ingen fri prövningsrätt att
avgöra (direkt eller indirekt genom de krav som ställs på
upphandlingsföremålet) vem som ska tilldelas kontrakt. Det är vidare
förbjudet att ställa krav som saknar relevans för det som upphandlas, t.ex.
krav som tar sikte på att påverka hela leverantörens organisation eller
produktion när upphandlingsföremålet endast är en del av leverantörens
samlade produktion. Upphandlingsföremålet är således avgörande för
vilka krav som kan anses tillåtna att ställa. Kraven får avse förhållandena
när en vara eller tjänst (upphandlingsföremålet) produceras samt t.ex. en
tjänsteleverantörs förhållningssätt och bemötande gentemot medborgare
och andra när tjänsten utförs. Om det är relevant kan tillägg göras för
efterlevnad av andra nationella (i produktionslandet) och internationella
regler alternativt beställarens policy/uppförandekod. Kraven måste
dokumenteras och följas upp, det måste således finnas tillgängliga
resurser för att göra detta på ett effektivt sätt under hela avtalstiden för
varje avtal där kraven ska ingå.
Svenskt Näringsliv avstyrker förslageni i utkastet till lagrådsremiss
Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling bland annat
eftersom lagförslaget ”utgör ett direkt angrepp på den svenska modell
man säger sig vilja respektera” och motsätter sig till den arbetsmodellen
som föreslår en kontroll av arbetsrättsliga villkor genom facket.
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Arbetet med s.k. ”vita jobb modellen” i Malmö stad
Malmö stad har år 2013 infört den så kallade vita jobb modellen, som var
baserat och färdigställt utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Malmö stads
arbetsmetod grundades på detaljerade, komplexa och resurskrävande
kontraktsvillkor som stöddes även med ekonomiska resurser ett år senare,
dvs. från och med 2014. I skrivande stund samarbetar Malmö stad med
Stockholm stad och Goteborg stad för att gemensamt utarbeta en
arbetsmodell som är tillämpningsbar även ur upphandlingsrättsligt
perspektiv. Modellen beräknas vara klart vid årsskiftetii och ska gå in på
djupet på fyra yrkeskategorier (totalentreprenad vid anläggningsarbete,
elektriker, måleri och byggnadsarbete) och föreslå arbetsrättsliga villkor
som kan användas i förfrågningsunderlag och senare vid tecknande av
upphandlingskontrakt. Göteborg stad har idag ett avtal med externa
revisorer via SKL som genomför oberoende kontroller beträffande etiska
och sociala krav i offentlig upphandling. I skrivande stund iii finns det
endast en utarbetad modell för en arbetsrättslig klausul inom
taxibranschen där Upphandlingsmyndigheten har tagit fram
upphandlingskriterier med syftet att främja sunda arbetsvillkor för
taxiförare. Kriterierna är resultatet av ett pilotprojekt för att ta fram
villkor i nivå med det centrala kollektivavtalet i branschen.
Avtalsvillkoret syftar till att säkerställa sunda arbetsrättsliga villkor för
de taxiförare som utför samhällsbetalda resor där villkoren på basnivå
omfattar arbetstid, lön och semester.iv
Pågående reformer
Regeringen tillsatte i december 2014 en statlig utredning, Upphandling
och villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Utredningens uppdrag var
dels att analysera hur krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i
de kommande upphandlingslagarna, dels utreda för vilka kontraktstyper
sådana krav kan göras obligatoriska och vilka villkor som kan omfattas
av ett sådant obligatorium. Uppdraget redovisades den 1 september 2015
och innehåller en rad förslag som omfattar krav på villkor i nivå med
kollektivavtal samt krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner.
Propositionen till den nya LOU har den 30 november 2016 föreslagit att
även arbetsrättsliga villkor skulle införas som obligatoriska i offentliga
kontrakt men respektive bestämmelser har tagits bort ifrån gällande
lagtext på grund av deras komplexitet och rådande skiljaktiga meningar
inom partierna. Upphandlingsmyndigheten behöver meddela föreskrifter
eller verkställighetsföreskrifter kring hur de upphandlande myndigheter
bör agera för att öka användningen av arbetsrättsliga villkor i offentliga
upphandlingskontrakt.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

kommunen följer utvecklingen i Malmö stad, Stockholm stad och
Goteborg stad för en gemensam arbetsmodell,

att

avvakta till den nya statliga utredningen om upphandling och villkor
enligt kollektivavtal presenteras samt att rättsläget klargörs.

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, Upphandlingsenheten
i

Remissvar från Svensakt Näringsliv, Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och
arbetsrättsliga hänsyn, Niklas Beckman, Ellen Hausel Heldahl, Birgitta Laurent, 201 603-21
ii Enligt samtal med Gabriella Manieri, upphandlingschef i Malmö, den 25 november
2016.
iii Den 28 december 2016
iv Se http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/fordonoch-transport/persontransporter/personbil/arbetsrattsliga-villkor-for-taxiforare/
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Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 66

Bilaga 36

Anders Jarfjord (V) motion ”Sänk
politikernas löner!”, (KF)

Dnr KS 2016/1126

Sammanfattning
Anders Jarfjord (V) föreslår i en motion att kommunalrådens löner sänks
med 15 000 kr i månaden, så att de därmed hamnar på en inkomst på
drygt 35 000 kr i månaden före skatt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2017.
Anders Jarfjords (V) motion den 24 november 2016.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att besluta
att bifalla motionen.
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att besluta
att avslå motionen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen.

Protokollsanteckningar
Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP): Arvodesfrågan kommer
att tas upp i partiförhandlingar inför valet 2018.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunstyrelsen

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

Motion från Anders Jarfjord (V) "Sänk
politikernas löner!"
Sammanfattning
Anders Jarfjord (V) föreslår i en motion att kommunalrådens löner sänks
med 15 000 kr i månaden, så att de därmed hamnar på en inkomst på
drygt 35 000 kr i månaden före skatt.

Beslutsunderlag
Anders Jarfjords (V) motion den 24 november 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet
Anders Jarfjord (V) föreslår i en motion att kommunalrådens löner sänks
med 15 000 kr i månaden, så att de därmed hamnar på en inkomst på
drygt 35 000 kr i månaden före skatt.
Anders Jarfjord anför att det rödgröna styret i kommunen bestående av
socialdemokrater och miljöpartister nyligen beordrat kommunens olika
nämnder att förbereda för stora nedskärningar 2018. Alla nämnder ska ge
förslag på hur man ska kunna skära ner på verksamheterna med antingen
tre, fem eller sju procent. Lunds kommunalråd har en grundlön på över
50 000 kr i månaden. Det är betydligt högre löner än vad de flesta av
kommunens anställda har, dvs de som drabbas ifall de planerade
nedskärningarna på 3-7 procent verkligen genomförs. Anders Jarfjord
ifrågasätter om inte dessa höga löner borde vara en av de första
kostnaderna som man börjar skära ned på när kommunen har svårt att få
ekonomin att gå ihop.

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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KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Kommunkontoret anser att motionen rör en rent politisk fråga och
överlämnar därför till kommunstyrelsen att lämna förslag på beslut till
kommunfullmäktige.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Bilaga 37

Lund 2017-02-08

Interpellation ställd till Tekniska nämndens ordförande
Emma Berginger angående genomförandet av ”Strategi
för hållbart byggande”
Den 31 mars 2016 beslutade kommunfullmäktige i ärendet ”Strategi
för hållbart byggande” (Dnr KS 2015/1030). Sverigedemokraterna
yrkade avslag. Beslutet blev bifall till införande av strategin. Ärendet
berör ju både Byggnadsnämndens och Tekniska nämndens
verksamhet, och jag lämnar därför in två interpellationer med
likalydande innehåll, med förhoppningen att en av ordförandena kan
tala för båda.
Så här sammanfattades i handlingarna inför KS syftet med strategin:
Strategin är tänkt att ersätta Miljöbyggprogram Syd och syftar till att
stimulera hållbart byggande och verka för god bebyggd miljö, utan att
ställa särkrav i markanvisningsavtal. Kommunkontoret föreslår att
kommunstyrelsen överlämnar strategin för hållbart byggande till
tekniska nämnden med uppdraget att i samråd med byggnadsnämnden
inarbeta den föreslagna dialogmodellen i markpolicyn, samt att
målsättningar rörande hållbart byggande och god bebyggd miljö
beaktas vid kommande revideringar av kommunens styrdokument.
I stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse beskrivs det hela som, jag
citerar:
”…en dialogbaserad arbetsprocess istället för krav i
markanvisningsavtal. Lunds kommuns ambitioner vad gäller hållbart
byggande är oförändrat höga. Även om medlen ändrats är viljan
densamma”
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Vilka medel är det då som ska användas, som inte bygger på lagkrav,
men ska nå samma effekt? Under rubriken ”Arbetsmetoder” i
tjänsteskrivelsen står följande:
Att nå målen kan åstadkommas på annat sätt än genom krav i avtal,
men kräver då en större insats av kommunen. Strategin grundar sig på
fokuserade dialoger i planer och projekt, hållbarhetsbedömningar i
anvisningar och planer samt att sprida kunskaper och erfarenheter
om hållbart byggande.
Nu har det gått snart ett år sedan strategin infördes, och det är dags att
ansvariga politiker berättar hur det gått, arbetet med
markanvisningsavtal med mera har ju varit intensivt det senaste året.
Mina frågor till Emma Berginger lyder:
1. Hur har strategin och de arbetsmetoder som beskrivs i denna hittills
påverkat byggherrarna ambitioner att uppfylla de mål som ställs upp i
strategin?
2. Har ambitionen att ”viljan är densamma” som under
Miljöbyggprograms Syds tid påverkat vilka byggherrar som fått
markanvisningsavtal och bygglov, och vilka som inte har fått det?

_____________________

Hans-Olof Andersson
ledamot kommunfullmäktige (SD)
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Lund 2017-02-08

Interpellation ställd till Byggnadsnämndens ordförande
Björn Abelsson angående genomförandet av ”Strategi för
hållbart byggande”
Den 31 mars 2016 beslutade kommunfullmäktige i ärendet ”Strategi
för hållbart byggande” (Dnr KS 2015/1030). Sverigedemokraterna
yrkade avslag. Beslutet blev bifall till införande av strategin. Ärendet
berör ju både Byggnadsnämndens och Tekniska nämndens
verksamhet, och jag lämnar därför in två interpellationer med
likalydande innehåll med förhoppningen att en av ordförandena kan
tala för båda.
Så här sammanfattades i handlingarna inför KS syftet med strategin:
Strategin är tänkt att ersätta Miljöbyggprogram Syd och syftar till att
stimulera hållbart byggande och verka för god bebyggd miljö, utan att
ställa särkrav i markanvisningsavtal. Kommunkontoret föreslår att
kommunstyrelsen överlämnar strategin för hållbart byggande till
tekniska nämnden med uppdraget att i samråd med byggnadsnämnden
inarbeta den föreslagna dialogmodellen i markpolicyn, samt att
målsättningar rörande hållbart byggande och god bebyggd miljö
beaktas vid kommande revideringar av kommunens styrdokument.
I stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse beskrivs det hela som, jag
citerar:
”…en dialogbaserad arbetsprocess istället för krav i
markanvisningsavtal. Lunds kommuns ambitioner vad gäller hållbart
byggande är oförändrat höga. Även om medlen ändrats är viljan
densamma”
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Vilka medel är det då som ska användas, som inte bygger på lagkrav,
men ska nå samma effekt? Under rubriken ”Arbetsmetoder” i
tjänsteskrivelsen står följande:
Att nå målen kan åstadkommas på annat sätt än genom krav i avtal,
men kräver då en större insats av kommunen. Strategin grundar sig på
fokuserade dialoger i planer och projekt, hållbarhetsbedömningar i
anvisningar och planer samt att sprida kunskaper och erfarenheter
om hållbart byggande.
Nu har det gått snart ett år sedan strategin infördes, och det är dags att
ansvariga politiker berättar hur det gått, arbetet med
markanvisningsavtal med mera har ju varit intensivt det senaste året.
Mina frågor till Björn Abelsson lyder:
1. Hur har strategin och de arbetsmetoder som beskrivs i denna hittills
påverkat byggherrarna ambitioner att uppfylla de mål som ställs upp i
strategin?
2. Har ambitionen att ”viljan är densamma” som under
Miljöbyggprograms Syds tid påverkat vilka byggherrar som fått
markanvisningsavtal och bygglov, och vilka som inte har fått det?

_____________________

Hans-Olof Andersson
ledamot kommunfullmäktige (SD)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 67

Bilaga 39

Medborgarförslag avseende
uppförande av odlingslotter Råbylund,
(KF)

Dnr KS 2016/1011

Sammanfattning
Johan Vaernholt föreslår i ett medborgarförslag att det avsätts mark för
odlingslotter i Råbylund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2017.
Tekniska nämndens beslut den 14 december 2016, § 223.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2016.
Medborgarförslag inkommet den 28 oktober 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda potientiell plats och
ekonomiska möjligheter till ett odlingslottsområde i anslutning till
Råbylund, samt
ge tekniska nämnden mandat att handla i enlighet med
utredningens resultat.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1011

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag avseende uppförande av
odlingslotter Råbylund.
Sammanfattning
Johan Vaernholt föreslår i ett medborgarförslag att det avsätts mark för
odlingslotter i Råbylund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2017.
Tekniska nämndens beslut den 14 december 2016, § 223.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2016.
Medborgarförslag inkommet den 28 oktober 2016.

Barnets bästa
Förslaget är positivt ur ett barnperspektiv. Ökad tillgång till
odlingslottsområden breddar utbudet av möjliga fritidsaktiviteter och ger
förståelse och skapar engagemang för sammanhang i naturen. Ökad
möjlighet att delta tillsammans med andra barn och vuxna i
odlingsaktiviteter främjar barns lärande och utveckling. Fler
odlingslottsområden med bättre geografisk spridning och i anslutning till
barns boendemiljöer medför att barn och ungdomar kommer att engageras i
sitt närområde.

Ärendet
Johan Vaernholt föreslår i ett medborgarförslag att det avsätts mark för
odlingslotter i Råbylund. Han framför att det med hänsyn till stadens
profil och allmänhetens intresse torde vara naturligt att avsätta mark för
detta ändamål i samband med att en ny stadsdel formas och exemplifierar
områden som skulle kunna ianspåktas.

Tekniska nämnden
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska förvaltningen har sammanfattningsvis framfört följande.
Förvaltningen är positiv till förbättrade möjligheter och ökad tillgång till
odlingslotter för allmänheten. Efterfrågan på odlingslotter i Lund som
helhet är stor och förmodas även vara hög i det nyetablerade Råbylund.
Förvaltningen anser att uppförandet av ett nytt odlingsområde bör

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

2017-01-10

KS 2016/1011

utredas. Både med avseende på lämplig och möjlig placering såväl som
anläggningskostnader och eventuellt utrymme i kommande budgetar.
I enlighet med tekniska förvaltningens förslag har tekniska nämnden
beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i
uppdrag att utreda potentiell plats och ekonomiska möjligheter till ett
odlingslottsområde i anslutning till Råbylund, samt att ge tekniska
nämnden mandat att handla i enlighet med utredningens resultat.
Kommunkontoret har inga invändningar mot tekniska nämndens förslag.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda potientiell plats och
ekonomiska möjligheter till ett odlingslottsområde i anslutning till
Råbylund, samt
ge tekniska nämnden mandat att handla i enlighet med
utredningens resultat.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161027-KK-19-ZS88
2016-10-27 17:47

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Pär Johan
Vaernholt

Lund
j
Förslag avseende uppförande av odlingslotter Råbylund.

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Då ett stort intresse finns för odlingslotter och kötiden för
dessa är relativt lång föreslår jag att mark för odlingslotter
avsätts i Råbylund. Med stadens profil och allmänhetens
intresse torde det vara naturligt att avsätta mark för detta
ändamål i samband med att en ny stadsdel formas.
Exempelvis borde mark (ängarna i höjd med
bussgaraget) mellan Prästavägen- Sydöstra vägen kunna
anspråktas, område öster om Pilgrimsvägen alternativt att
del av den mark som är i den blivande parken. Då tänker
jag i synnerhet att man minskar något på de delarna som
är avsatta för betande djur.
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

2016-10-27 17:47
Pär Johan Vaernholt
BankID Mobile
2016-10-27 17:47

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 223

Medborgarförslag - Uppförande av
odlingslotter i Råbylund

Dnr TN 2016/0659

Sammanfattning
I ett inkommet medborgarförslag föreslås ett odlingslottsområde i
Råbylund. Förslaget motiveras med hänvisning till allmänhetens intresse
av detta, stadens profilering samt den långa kö som idag finns till
odlingslotter i kommunen.
Tekniska förvaltningen är positiv till förbättrade möjligheter och ökad
tillgång till odlingslotter för allmänheten. Efterfrågan på odlingslotter i
Lund som helhet är stor och förmodas även vara hög i det nyetablerade
Råbylund. Förvaltningen anser att uppförandet av ett nytt odlingsområde
bör utredas. Både med avseende på lämplig och möjlig placering såväl
som anläggningskostnader och eventuellt utrymme i kommande
budgetar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 november 2016
Medborgarförslag - Förslag avseende uppförande av odlingslotter
Råbylund, daterat 27 oktober 2016

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 kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
utreda potentiell plats och ekonomiska möjligheter till ett
odlingslottsområde i anslutning till Råbylund samt
att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen mandat att
handla i enlighet med utrednings resultat.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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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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Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Park- och naturkontoret

1 (3)
Diarienummer

2016-11-30

TN 2016/0659

Tekniska nämnden

Janine Österman
janine.osterman@lund.se

Medborgarförslag –Uppförande av
odlingslotter i Råbylund

Sammanfattning
Medborgarförslaget önskar ett odlingslottsområde i Råbylund. Förslaget
motiveras med hänvisning till allmänhetens intresse av detta, stadens
profilering samt den långa kö som idag finns till odlingslotter i
kommunen.
Tekniska förvaltningen är positiv till förbättrade möjligheter och ökad
tillgång till odlingslotter för allmänheten. Efterfrågan på odlingslotter i
Lund som helhet är stor och förmodas även vara hög i det nyetablerade
Råbylund.
Tekniska förvaltningen anser att uppförandet av ett nytt odlingsområde
bör utredas. Både med avseende på lämplig och möjlig placering såväl
som anläggningskostnader och eventuellt utrymme i kommande
budgetar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-30
Medborgarförslag - Förslag avseende uppförande av odlingslotter
Råbylund, daterad 2016-10-27.

Barnets bästa
Förvaltningens förslag till yttrande är positivt ur ett barnperspektiv. Ökad
tillgång till odlingslottsområden breddar utbudet av möjliga
fritidsaktiviteter och ger förståelse och skapar engagemang för
sammanhang i naturen. Ökad möjlighet att delta tillsammans med andra
barn och vuxna i odlingsaktiviteter främjar barns lärande och utveckling.
Fler odlingslottsområden med bättre geografisk spridning och i
anslutning till barns boendemiljöer medför att barn och ungdomar kommer
att engageras i sitt närområde.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2016-11-30

TN 2016/0659

Ärendet
Medborgarförslaget pekar på behovet av ett odlingslottsområde i
Råbylund. Förslaget hänvisar till det stora intresse som finns för
odlingslotter i staden samt den kö som idag finns till befintliga
odlingslottsområden. Förslagsläggaren menar att förslaget går i linje
med allmänintresset och stadens profilering och att man i samband med
den nya stadsdelen Råbylund ska planera för ett nytt odlingslottsområde.
Exempel på placering som ges i förslaget är mark mellan Prästavägen
och Sydöstra vägen, ett område öster om Pilgrimsvägen alternativt att del
av den mark som är ligger i den blivande parken (betesmark).

Yttrande
I Lunds tätort finns 14 odlingslottsområden. De är attraktiva och i
dagsläget står många lundabor i kö för att få möjlighet att odla på en av
dessa. Vissa områden i staden är mer populära än andra och på sina håll
uppgår kötiderna till flera år. Odlingslottsområdena har en ojämn
spridning över staden med koncentration i nordväst (fem områden) och i
sydväst (fyra områden). Utanför E6’an i öster finns tre områden.
Odlingslottsområdet Östra Linerovägen med 32 lotter är det
odlingslottsområde som ligger närmast Råbylund. Detta område är
mycket populärt och för närvarande står 39 personer i kö till lott.
Omsättningen av arrendatorer är dock låg och senast en lott förmedlades
var i oktober 2014. Ingen undersökning är gjord gällande intresset för
odlingslotter i Råbylund, men mot bakgrund av ovanstående torde ett nytt
odlingslottsområde i Råbylund vara efterfrågat.
I medborgarförslaget ges förslag på tre potentiella placeringar inom
Råbylund. Ett av förslagen, marken i anslutning till Prästavägen och
Sydöstra Vägen, ligger inom ett område som berörs av ett pågående
detaljplanearbete. Här kommer troligtvis ett grönområde att bli aktuellt
vilket kan tänkas utgöra goda förutsättningar för uppförande av ett nytt
odlingslottsområde. Anläggning av ett odlingslottsområde måste dock
föregås av både mark- och miljömässiga undersökningar för att Tekniska
förvaltningen ska kunna uttala sig om en lämplig och möjlig framtida
placering. Ytterligare en viktig aspekt är att finna en placering som
fungerar långsiktigt och som inte konkurrerar med bostadsbyggande.
Placeringsfrågan innefattar samarbete med Stadsbyggnadskontoret.
Tekniska förvaltningen anser vidare att nya odlingslottsområden ska
placeras med god geografisk spridning i staden. Företrädelsevis i
områden med stor andel boende i fastigheter utan möjlighet till odling i
anslutning till det egna boendet. Resonemanget gör Råbylund med
intilliggande Linero intressant för nyetablering av ett odlingslottsområde.
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3 (3)
Diarienummer

2016-11-30

TN 2016/0659

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska förvaltningen i
uppdrag att utreda potentiell plats och ekonomiska möjligheter till
ett odlingslottsområde i anslutning till Råbylund.

att

föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen mandat
att handla i enlighet med utrednings resultat.

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 69

Bilaga 40

Medborgarförslag avseende
Spårvägsprojektet, (KF)

Dnr KS 2016/1222

Sammanfattning
Ulla Saether föreslår i ett medborgarförslag att kommunen struntar i att
bygga spårvägen överhuvudtaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016.
Ulla Saethers medborgarförslag den 14 december 2016.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Torsten Czernyson (KD), Christer Wallin (M),
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anders Almgren (S)
yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att
besluta
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till: Att nu bromsa eller
stoppa byggandet av spårvägen skulle bli en oerhört kostsam affär inte
bara för Lunds kommun utan också för andra aktörer som redan
investerat i arbetet, däribland Region Skåne. Kommunen skulle förlora
statlig medfinansiering på över 350 mkr. Lunds kommun har fram till i
dag redan lagt ner cirka 70 miljoner kronor i planering och projektering
av spårväg. Uppskattningsvis har Region Skåne haft kostnader i samma
storleksordning. Investeringarna i spårvägsprojektet står inte i konkurrens
med driftsmedel som används till bland annat skola, vård, omsorg och
kultur.
Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige att besluta
att bifalla medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Emma Bergingers (MP) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-01

Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Anne Landins (FNL) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Peter
Fransson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer Wallin
(M), Louise Rehn Winsborg (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja.
Anne Landin (FNL) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår.
Med 11 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 1 som avstår beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå medborgarförslaget med hänvisning till: Att nu bromsa eller
stoppa byggandet av spårvägen skulle bli en oerhört kostsam affär
inte bara för Lunds kommun utan också för andra aktörer som
redan investerat i arbetet, däribland Region Skåne. Kommunen
skulle förlora statlig medfinansiering på över 350 mkr. Lunds
kommun har fram till i dag redan lagt ner cirka 70 miljoner kronor i
planering och projektering av spårväg. Uppskattningsvis har
Region Skåne haft kostnader i samma storleksordning.
Investeringarna i spårvägsprojektet står inte i konkurrens med
driftsmedel som används till bland annat skola, vård, omsorg och
kultur.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (1)
Diarienummer

2016-12-21

KS 2016/1222

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag avseende
Spårvägsprojektet.
Sammanfattning
Ulla Saether föreslår att kommunen struntar i att bygga spårvägen
överhuvudtaget.

Beslutsunderlag
Ulla Saethers medborgarförslag den 14 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016

Barnets bästa
Barn berörs liksom vuxna av spårvägsprojektet.

Ärendet
Ulla Saether föreslår att kommunen struntar i att bygga spårvägen
överhuvudtaget.
Kommunfullmäktige har genom beslut den 17 december 2015 beslutat
bevilja igångsättningstillstånd för projekt Spårväg Lund C – ESS.
Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

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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2016-12-14

Lunds Kommunstyrelse
Box41
221 00 Lund
Medborgarförslag angående Spårvägsprojektet
Det har väl knappast undgått någon lundabo att så gott som varenda
nämnd i Lunds kommun brottas med att få budgeten att gå ihop. Det
gäller inte minst skola, vård och omsorg, sjukvård och flykting
mottagning. Det känns nästan som om det vore dags att få hjälp av
Lyxfällan!
Att i detta läge hålla fast vid spårvägsplanema verkar ju minst sagt
oekonomiskt för att inte säga omoraliskt. Det finns ju för närvarande en
mycket bra fungerande buss nr 20 som under lång tid framöver tillfreds
ställande kan trafikera den 5,6 km korta väg som spårvägen skulle
omfatta.
Mitt förslag till samtliga politiska partier är därför att ni vid
sammanträdet den 18 januari 2017 enas om att
STRUNTA I ATT BYGGA SPÅRVÄGEN ÖVERHUVUDTAGET!
Med vänliga hälsningar

Ulla Srether
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 70

Bilaga 41

Medborgarförslag om uppdelning och
markering mellan gång- och cykelbana
för Lilla Fiskaregatan, (KF)

Dnr KS 2017/0011

Sammanfattning
Ulf Paulsson föreslår beträffande Lilla Fiskaregatan att följande ska
göras:
- Tag vid fördelning av gatubredden mellan cykelbanan och gångbanan
hänsyn till att det på olika ställen längs gatan på den bredare gångbanan
finns olika typer av hinder, t.ex. cykelställ, genom att fördela den
resterande gatubredden så att en rimlig avvägning görs mellan gåendes
och cyklisters behov. Som det nu är så är det de gående som får ta
konsekvenserna i form av ökad trängsel på den bredare gångbanan.
- Gör en klarare markering av gränsen mellan gång- och cykelbana
genom t.ex. stenar i klart avvikande färg. Kanske mindre estetiskt
tilltalande än den nuvarande lösningen men en förutsättning för minskad
irritation och olycksrisk mellan gående och cyklister.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2017.
Ulf Paulssons medborgarförslag den 30 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-05

KS 2017/0011

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om uppdelning och
markering mellan gång- och cykelbana för
Lilla Fiskaregatan
Sammanfattning
Ulf Paulsson föreslår beträffande Lilla Fiskaregatan att följande ska
göras:
- Tag vid fördelning av gatubredden mellan cykelbanan och gångbanan
hänsyn till att det på olika ställen längs gatan på den bredare gångbanan
finns olika typer av hinder, t.ex. cykelställ, genom att fördela den
resterande gatubredden så att en rimlig avvägning görs mellan gåendes
och cyklisters behov. Som det nu är så är det de gående som får ta
konsekvenserna i form av ökad trängsel på den bredare gångbanan.
- Gör en klarare markering av gränsen mellan gång- och cykelbana
genom t.ex. stenar i klart avvikande färg. Kanske mindre estetiskt
tilltalande än den nuvarande lösningen men en förutsättning för minskad
irritation och olycksrisk mellan gående och cyklister.

Beslutsunderlag
Ulf Paulssons medborgarförslag den 30 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant.

Ärendet
Ulf Paulsson föreslår beträffande Lilla Fiskaregatan att följande ska
göras:
- Tag vid fördelning av gatubredden mellan cykelbanan och gångbanan
hänsyn till att det på olika ställen längs gatan på den bredare gångbanan
finns olika typer av hinder, t.ex. cykelställ, genom att fördela den
resterande gatubredden så att en rimlig avvägning görs mellan gåendes
och cyklisters behov. Som det nu är så är det de gående som får ta
konsekvenserna i form av ökad trängsel på den bredare gångbanan.

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

2017-01-05

KS 2017/0011

- Gör en klarare markering av gränsen mellan gång- och cykelbana
genom t.ex. stenar i klart avvikande färg. Kanske mindre estetiskt
tilltalande än den nuvarande lösningen men en förutsättning för minskad
irritation och olycksrisk mellan gående och cyklister.

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 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 20161230

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161230-KK-19-FV03
2016-12-30 09:32

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)
Bifoga fil till ditt förslag
Personuppgiftslagen

Ulf Hans Bertil
Paulsson

Lund

Lilla Fiskargatan: Gående och cyklister i fredlig
samexistens
Lilla Fiskargatan.pdf
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

2016-12-30 09:32
Ulf Hans Bertil Paulsson
BankID
2016-12-30 09:32

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Lilla Fiskargatan: Gående och cyklister i fredlig samexistens

Både cyklande och gående skall samsas på samma yta och det kan visa tider på dagen/veckan röra sig om
mycket folk – både gående och cyklister. Det kan lätt leda till irritation och i värsta fall olyckor. Att helt
undvika detta lär vara svårt men de enkla åtgärder som föreslås nedan tror jag skulle betydligt minska
risken för irritation och olyckor.

Gatubredden är given och begränsad. I nuläget så delas denna upp i tre delar: Smalare gångbana,
cykelbana samt bredare gångbana. Längs gatans sträckning så sker vad jag kan minnas inga
inskränkningar i utrymmet för den smalare gångbanan eller för cykelbanan. För den bredare gångbanan
är i praktiken den gångbara delen ytterst varierande beroende på olika hinder som: Cykelställ,
papperskorgar, uteserveringar och bänkar. Vid dessa hinder ”tvingas” de gående – speciellt vid
rusningstid – helt enkelt att gå ut i cykelbanan. Cykelbanans bredd påverkas nämligen inte av ev.
förekomst av hinder i gångbanan. Mitt förslag är helt enkelt att där det finns hinder på gångbanan, t.ex. i
form av en uteservering, så skall den gatubredd som finns kvar delas mellan gående och cyklister.
Gatubredden skall alltså minskas. En rimlig kompromiss som tar hänsyn både till cyklister och gående
såväl som de som gärna slår sig ner på en bänk eller en uteservering. Om man dessutom markerar
gränsen mellan gångbana och cykelbana lite tydligare – speciellt viktigt i rusningstid och under
tursitsäsongen – så skulle det också underlätta ”grannsämjan”. I nuläget är gränsmarkeringen alltför
diskret.

Sammanfattningsvis:
Lilla Fiskargatan:
-

-

Tag vid fördelning av gatubredden mellan cykelbanan och gångbanan hänsyn till att det på olika
ställen längs gatan på den bredare gångbanan finns olika typer av hinder, t.ex. cykelställ, genom
att fördela den resterande gatubredden så att en rimlig avvägning görs mellan gåendes och
cyklisters behov. Som det nu är så är det de gående som får ta konsekvenserna i form av ökad
trängsel på den bredare gångbanan.
Gör en klarare markering av gränsen mellan gång- och cykelbana genom t.ex. stenar i klart
avvikande färg. Kanske mindre estetiskt tilltalande än den nuvarande lösningen men en
förutsättning för minskad irritation och olycksrisk mellan gående och cyklister.

Vänliga hälsningar

Ulf Paulsson
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 71

Bilaga 42

Medborgarförslag om kombinerad
papperskorg/ hundlatrinbehållare för
gemensam soptömning, (KF)

Dnr KS 2017/0013

Sammanfattning
Ulf Paulsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utvecklar en
gemensam papperskorg/hundlatrin.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2017.
Medborgförslag, daterat den 30 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

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

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-05

KS 2017/0013

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om kombinerad
papperskorg/hundlatrinbehållare för
gemensam soptömning
Sammanfattning
Ulf Paulsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utvecklar en
gemensam papperskorg/hundlatrin.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2017.
Medborgförslag, daterat den 30 december 2016.

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

Ärendet
Ulf Paulsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utvecklar en
gemensam papperskorg/hundlatrin.

Förslaget
Papperskorgar i stadens utkanter börjar bli sällsynta. Samtidigt så ökar
antalet hundlatriner. Om avståndet mellan papperskorgarna är stort ökar
sannolikheten att skräpet istället kastas på marken. Samtidigt är förstås
tömning av papperskorgar och hunbajsbehållare kostsamt. Hans förslag
är inspirerat av de specialbyggda avfallstunnor som tagits fram för
hushållsavfall med olika fack för olika slag av avfall och som töms av
specialanpassade sopbilar vid ett och samma tillfälle. Förslaget går ut på
att utveckla kombinerade papperskorgar/hundlatrinbehållare där den ena
halvan är för hundlatrin och den andra för övrigt skräp. Då kunde
tömningen ske samtidigt av båda typerna av avfall utan att
tömningsrundan måste utökas till fler stopp.

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.

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

2017-01-05

KS 2017/0013

Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område. Frågan är av den karaktären att den kan hanteras direkt av
nämnden.

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

Sida 1 av 1
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Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161230-KK-19-RQ86
2016-12-30 13:48

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)
Bifoga fil till ditt förslag
Personuppgiftslagen

Ulf Hans Bertil
Paulsson

Lund

Gemensam tömning av papperskorgar och hundlatrin
Gemensam tömning av papperskorgar och hundlatrin.pdf
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

2016-12-30 13:48
Ulf Hans Bertil Paulsson
BankID
2016-12-30 13:48

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Gemensam tömning av papperskorgar och hundlatrin

Papperskorgar i stadens utkanter börjar bli sällsynta. Samtidigt så ökar antalet hundlatriner. Man kunde
ju tänka sig att även kasta vanligt skräp i behållaren/korgen för hundlatrin men på dessa behållare finns
det en text som säger ”Endast för hundlatrin”. Men var skall man då kasta sitt vanliga skräp? Om
avståndet till nästa papperskorg är stort ökar sannolikheten att skräpet istället kastas på marken. Likaså
blir det mindre troligt att en förbipasserande som passerar skräp som någon annan kastat plockar upp
det och kastar det i närmsta papperskorg. Samtidigt så är förstås tömning av papperskorgar och
hundbajsbehållare kostsam.
Mitt förslag är inspirerat av de specialbyggda avfallstunnor som tagits fram för hushållsavfallet med olika
fack för olika slag av avfall och som töms av specialanpassade sopbilar vid ett och samma tillfälle.
Förslaget går ut på att utveckla nya kombinerade ”papperskorgar/hundlatrinbehållare” där ena halvan är
för hundlatrin och den andra för övrigt skräp. Då kunde tömning ske samtidigt av båda typerna av avfall
utan att tömningsrundan måste utökas till fler stopp.

Förslag:


utveckla en ny kombinerad ”papperskorg/hundlatrinbehållare” där ena halvan är för hundlatrin
och en andra för övrigt skräp och där tömning av båda typerna av avfall kan ske samtidigt.

Ulf Paulsson
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 72

Bilaga 43

Medborgarförslag om gångtunnel
under järnvägen till Knut den stores
torg, (KF)

Dnr KS 2017/0014

Sammanfattning
Ulf Paulsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen förlänger
gångtunneln under järnvägen österut till Knut den stores torg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017.
Medborgarförslag, daterat den 30 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

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

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-09

KS 2017/0014

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om gångtunnel under
järnvägen till Knut den stores torg
Sammanfattning
Ulf Paulsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen förlänger
gångtunneln under järnvägen österut till Knut den stores torg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017.
Medborgarförslag, daterat den 30 december 2016.

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

Ärendet
Ulf Paulsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen förlänger
gångtunneln under järnvägen österut till Knut den stores torg.

Förslaget
Många människor passerar dagligen övergångsstället vid
järnvägsstationens framsida på sin väg till Knut den stores torg och
vidare. De måste då passera Bangatan som trafikeras av en stor mängd
bussar och bilar och betydande trängseleffekter uppstår. För att minska
detta har man varit tvungen att införa förbud för personbilar under vissa
tider på dygnet. En mer långsiktig lösning hade varit att förlänga
järnvägstunneln österut på motsvarande sätt som man förlängt den
västerut till Västra stationstorget. Detta skulle säkert vara kostsamt men
det skulle lösa konflikten mellan gående, bussar, bilar och cyklister. En
förlängning skulle lämpligen kunna kallas ”Prytz undergång”.

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. ärendens av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

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

2017-01-09

KS 2017/0014

Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör tekniska nämndens
område. Frågan är av den karaktären att den kan hanteras direkt av
nämnden.

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

Sida 1 av 1
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Utgåva 20161230

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161230-KK-19-AE07
2016-12-30 13:24

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)
Bifoga fil till ditt förslag
Personuppgiftslagen

Ulf Hans Bertil
Paulsson

Lund

Förläng gångtunneln under järnvägen österut till Knut den
stores torg
Förläng gångtunneln under järnvägen österut.pdf
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

2016-12-30 13:24
Ulf Hans Bertil Paulsson
BankID
2016-12-30 13:24

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Förläng gångtunneln under järnvägen österut till Knut den stores torg

Mycket människor passerar dagligen över övergångsstället vid järnvägsstations framsida på sin väg till
Knut den stores torg och vidare. De måste då gå över Bangatan som har stor trafik av bussar och bilar
och betydande trängseleffekter uppstår. För att minska dessa har man varit tvungen att införa förbud för
personbilar vissa tider på dygnet.
En alternativ mer långsiktig lösning hade varit att förlänga järnvägstunneln österut på motsvarande sätt
som man förlängt den västerut till Västra stationstorget. Säkert kostsamt men det skulle lösa
”konflikten” mellan gående över Bangatan och bussar, bilar och cyklar som körs på Bangatan. Den
lyckosamma förlängningen västerut går ju i folkmun under beteckningen ”Rydes undergång”. En
förlängning österut skulle ju då lämpligen kunna kallas ”Prytz undergång” efter den nuvarande
ordföranden i Kommunstyrelsen.

Förslag:


Förläng gångtunneln under järnvägen österut till Knut den stores torg

Ulf Paulsson
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 73

Bilaga 44

Medborgarförslag om uppfräschning
av området kring skulpturen
”Solspegel”, (KF)

Dnr KS 2017/0016

Sammanfattning
Harriet Kroon föreslår att vid skulpturen Solspegel i hörnet Bytaregatan –
Sankt Petri Kyrkogata ska det utsatta buskaget tas bort, det gula planket
rivas och ersättas av ett lägre staket av metall och ”obekväma” bänkar
placeras ut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017.
Harriet Kroons medborgarförslag den 29 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-09

KS 2017/0016

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om uppfräschning av
området kring skulpturen "Solspegel"
Sammanfattning
Harriet Kroon föreslår att vid skulpturen Solspegel i hörnet Bytaregatan –
Sankt Petri Kyrkogata ska det utsatta buskaget tas bort, det gula planket
rivas och ersättas av ett lägre staket av metall och ”obekväma” bänkar
placeras ut.

Beslutsunderlag
Harriet Kroons medborgarförslag den 29 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant.

Ärendet
Harriet Kroon föreslår att vid skulpturen Solspegel i hörnet Bytaregatan –
Sankt Petri Kyrkogata ska det utsatta buskaget tas bort, det gula planket
rivas och ersättas av ett lägre staket av metall och ”obekväma” bänkar
placeras ut.

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
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-01-09

KS 2017/0016

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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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-02-01
Bilaga 45

§ 74

Medborgarförslag om Källbybadet,
(KF)

Dnr KS 2016/1230

Sammanfattning
António Rodrigues föreslår i medborgarförslag att personalen på
Källbybadet fäster linorna i bassängen innan badet öppnar för
allmänheten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016.
Medborgarförslag inkommet den 14 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
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-21

KS 2016/1230

Kommunstyrelsen

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

Angående medborgarförslag om Källbybadet
Sammanfattning
António Rodrigues föreslår i medborgarförslag att personalen på
Källbybadet fäster linorna i bassängen innan badet öppnar för
allmänheten.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 14 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016.

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

Ärendet
António Rodrigues föreslår i ett medborgarförslag att personalen på
Källbybadet fäster linorna i bassängen innan badet öppnar för
allmänheten.

Förslaget
Det har aldrig varit något problem att bassängen har varit delad i mitten.
Halva bassängen har varit avsedd för allmänheten och den andra delen
för simmare. Enligt Källbybadets policy får barnen inte hoppa från
bassängens sidor. Det finns en hoppbassäng och två extra bassänger för
barnen. Det finns plats för alla. Han vill inte framföra några klagomål
mot barn eller mot allmänheten på Källbybadet. Han kräver inte något
nytt. Det enda han vill framföra i sitt förslag är att badgästerna inte har
någon skyldighet att vara delaktiga i personalens arbetsuppgifter. Det är
personalen som under flera år har satt fast linorna i bassängen innan
badet öppnar för allmänheten och han tycker att de ska fortsätta med
detta. Han har aldrig hört talas om någon motion eller om något
medborgarförslag där det anges att det är barnets bästa att få leka och
plaska i hela bassängen. När det gäller säkerheten ska linorna fästas
innan badet öppnar för allmänheten. Detta minskar förvirring bland
simmarna. Badgästerna vet då redan från början vilka banor som är
anpassade för dem.

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

2016-12-21

KS 2016/1230

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.
Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

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
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Antonio Rodrigues

2016-12-16

Kommunfullmäktige i Lund
Den 2016-12-12 kl.18:10 och 18:29 skickade jag per mejl två medborgarförslag
till Kommunfullmäktigen. Ett förslag var om Källbybadet och det andra förslaget
om Högevallsbadets sportbassäng eller tävlingsbassäng som det heter nu.
På Lunds kommun webbsidan finns det information att ett medborgarförslag
ska sändas till Kommunfullmäktigen. Det har jag gjort.
Den 2016-12-13 kl.16:28 fick jag ett meddelande per mejl från Marita Elghagen
att kompletteringarna skickades till kultur- och fritidsförvaltningen.
Dessa två förslag är inga kompletteringar till något medborgarförslag. De är i
för sig två medborgarförslag och är separerade från varandra.
Dessa två förslag måste registreras i Kommunfullmäktigen som två
medborgarförslag.
Med vänliga hälsningar
Antonio Rodrigues
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Antonio Rdrigues

2016-12-12

Kommunfullmäktige i Lund
Sammanfattning_ Badgäster är inte skyldiga att hjälpa personalen att sätta
linorna på banan 5 och 6 på Källbybadet. Det ingick i många år i personalens
arbetsuppgifter. Jag tycker att det måste fortsätta att vara så.
Det har aldrig varit några problem med bassängen delad i mitten. Halva bassängen har varit
för allmänheten, där barnen kan leka i vattnet och den andra delen för simmare. Enligt
Källbybadets policy får barnen inte hoppa från bassängens sidor. Det finns en hoppbassäng
och två extra bassänger för barnen. Det finns plats för alla.
Jag har inget klagomål mot barn eller almänheten på Källbybadet.
Jag kräver inget nytt.
Det enda som jag vill framföra i mitt medborgarförslag är att badgästerna har ingen
skyldighet att vara delaktiga i personalens arbetes uppgifter. Det är de som har i flera år
satt på linorna innan att badet öppnar för allmänheten och jag som badgäst tycker att de
måste fortsätta att göra det som det har gjorts tidigare.
Jag har aldrig före hört om någon motion eller medborgarförslag som för barnets bästa vill
ge hela bassängen till barnen för att kunna leka och plaska.
Angående säkerheten, det var bra som det har varit tills nu och för barnets bästa ska linorna
sättas innan att barnen är i vattnet, dvs. innan att badet öppnar för almänheten.
Det undvikar också förvirring bland simmararna. Badgästerna får veta redan från början vilka
banor är mest anpassade för dem så att allt ska kunna ske smidigt.
Solen är bra. D vitamin är nyttigt för kroppen.
Jag refererar KL. 2 kap 2 § och 3 §.
Jag sänder:
• ett foto taget 2014-07-01 strax före kl. 07 innan att badet öppnade för allmänheten
• sex bilder av Källbybadet, sommar 2014 och juli månad 2016.
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Bild 5 _ Banan 6 markerad med skylten ”Träningsbana” och banan 7 och 8 markerade med skylten ”Endast
Motionssimning”. 2016-07-08 kl. 12:54
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Bild 1 _ En badvakt drar linorna innan att badet öppnar kl. 9 för allmänheten

158

Bild 2 _ Badet är redan öppet och linorna ligger fortfarande snedda över bassängen. En badgäst simmar redan.

159

Bild 4 _ En badvakt sträcker linorna efter att en äldre badgäst har hjälpt honom på den andra sidan av bassängen

160

Bild 5 _ Där borta tycker jag faktiskt att personalen genom högtalaren eller personligt, kunde ha sagt på ett snällt sätt till
barnen ”häng inte på liiiinannn” och lite lite med pekffinngret.
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Bild 7

162

Bild 7
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2017-02-01
Bilaga 46

§ 75

Medborgarförslag angående
gatumusikanter, (KF)

Dnr KS 2016/0804

Sammanfattning
Som kommunkontoret uppfattar Lars Claessons medborgarförslag tar det
enbart sikte på gatumusikanter i Lunds kommun. Han föreslår att Lunds
kommun följer Danmarks och Spaniens exempel och anvisar särskilda
platser där gatumusikanter får uppträda. De personer som störs av
gatumusikanterna har då möjlighet att undvika dessa platser.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 30 augusti 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2016.
Miljönämndens beslut den 8 december 2016.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02

166

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen
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1 (4)
Diarienummer

2016-12-22

KS 2016/0804

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag angående gatumusikanter
Sammanfattning
Som kommunkontoret uppfattar Lars Claessons medborgarförslag tar det
enbart sikte på gatumusikanter i Lunds kommun. Han föreslår att Lunds
kommun följer Danmarks och Spaniens exempel och anvisar särskilda
platser där gatumusikanter får uppträda. De personer som störs av
gatumusikanterna har då möjlighet att undvika dessa platser.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 30 augusti 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2016.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2016.
Miljönämndens beslut den 8 december 2016.

Barnets bästa
Gatumusik som besvärar närboende kan innebära olägenhet för hälsan för
människor i alla åldrar. Att utsättas för buller, alltså oönskat ljud, är
tröttande och kan leda till försämrad inlärning och prestation. Barns
inlärning försämras mer av bullerstörningar än vuxnas.

Ärendet
Lars Claesson föreslår att Lunds kommun följer Danmarks och Spaniens
exempel och anvisar särskilda platser där gatumusikanter får uppträda.
De personer som störs av gatumusikanterna har då möjlighet att undvika
dessa platser.

Remissvar
Kommunkontoret har remitterat ärendet till miljönämnden för yttrande.
Miljönämnden har anfört bl.a. följande.
Miljöförvaltningen har tagit emot ett flertal klagomål gällande gatumusik
i Lunds tätort från närboende och anser att det finns ett behov av att
reglera gatumusiken. Anvisade platser för gatumusik skulle kunna vara
ett alternativ som minskar risken för olägenhet om det på dessa platser
inte finns närboende, förskolor eller liknande som kan bli störda.
Samtidigt är en förutsättning att det finns mycket folk på den plats man
uppträder på. För att det här alternativet ska innebära minskade eller

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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uteblivna störningar från gatumusik förutsätter det att gatumusik förbjuds
på övriga platser inom Lunds tätort. Ett förbud som är svårt att tillämpa i
praktiken.
Polismyndigheten har enligt nuvarande lagstiftning möjlighet att gripa in
mot allvarligt störande gatumusik som utgör en allmän sammankomst
genom att fatta beslut om att upplösa sammankomsten. De saknas
möjlighet att i den lokala ordningsstadgan reglera gatumusiken på grund
av att kommunerna uttryckligen förbjuds att meddela föreskrifter som
innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt
verk. Däremot kan störande gatumusik teoretiskt sett begränsas med stöd
av miljöbalken på sådana platser där gatumusiken kan ge upphov till
olägenhet för människors hälsa. En sådan begränsning kommer enligt
förvaltningens uppfattning att vara mycket svår att tillämpa.
Sammanfattningsvis bedömer miljöförvaltningen att anvisade platser för
gatumusik inte kommer att innebära minskade eller uteblivna störningar
från gatumusik.

Kommunkontorets kommentar
Lars Claesson föreslår att Lunds kommun anvisar särskilda platser där
gatumusikanter får uppträda.
Tillämpliga bestämmelser i ordningslagen m.m.
I ordningslagen (1993:1617) finns bestämmelser om ordning och
säkerhet vid allmänna sammankomster och tillställningar. Med allmän
sammankomst avses bl.a. sammankomst för att framföra konstnärligt
verk (2 kap. 1 § första stycket ordningslagen). En sammankomst
förutsätter att flera människor deltar.
Av 2 kap. 4 § framgår att en allmän sammankomst får hållas utan
tillstånd om den med hänsyn till det väntade deltagantalet, den utvalda
platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses
förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för
trafiken. Gatumusikanter behöver således bara undantagsvis ansöka om
tillstånd.
Polismyndighet får upplösa en allmän sammankomst för att framföra
konstnärliga verka om sammankomsten eller tillställningen genom ljud
eller på något annat sätt medför allvarlig störning av ordningen i dess
omedelbara omgivning (2 kap. 23 §).
Det framgår av förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen, att kommuner inte får meddela föreskrifter som innebär
en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk
eller annat konstnärligt verk. Dåvarande Svenska kommunförbundet har i
sina riktlinjer för lokala ordningsstadgor angett att detta betyder att det
inte får förekomma lokala föreskrifter om förbud mot gatumusik.
Sammanfattningsvis kan sägas att polismyndigheten har möjlighet att
gripa in mot allvarligt störande gatumusik som utgör en allmän
sammankomst genom att fatta beslut om att upplösa sammankomsten.
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Däremot finns det inte någon möjlighet att ingripa mot enstaka
gatumusikanter. Det saknas vidare möjlighet att i den lokala
ordningsstadgan reglera gatumusiken.
Tillämpliga bestämmelser i miljöbalken
En annan möjlighet är att reglera frågan i kommunens
hälsoskyddsföreskrift med stöd av bestämmelserna i miljöbalken.
Av 9 kap. 12 § miljöbalken följer att regeringen, eller den myndighet
som regeringen bestämmer, får meddela de föreskrifter som behövs till
skydd mot olägenheter för människors hälsa. Regeringen får överlåta åt
kommunen att meddela sådana föreskrifter. I sådana föreskrifter får
anges att verksamheter som kan medföra olägenheter för människors
hälsa inte får bedrivas utan att kommunen har lämnat tillstånd.
I 29 kap. 9 § anges att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter
mot föreskrift om gatumusik som en myndighet har meddelat med stöd
av 9 kap. 12 § döms till böter.
I 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd står att kommunen i ett enskilt fall får meddela föreskrifter
om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss
offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenheter för
människors hälsa uppkommer. Med olägenhet för människors hälsa avses
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Underlåtenhet att följa en hälsoskyddsföreskrift kan leda till att den
enskilde föreläggs enligt miljöbalken att vidta rättelse. Ett föreläggande
kan förenas med vite. Det är emellertid en omständlig process och i vissa
fall är gatumusikanterna inte folkbokförda i landet.
En annan möjlighet att upprätthålla begränsningen är att den enskilde
döms till böter för det fall hon eller han bryter mot föreskriften. En
förutsättning för att upprätthålla en sådan begränsning är dock att
Polismyndigheten har möjlighet att övervaka och beivra eventuella
överträdelser.
Sammanfattningsvis finner kommunkontoret i likhet med miljönämnden
att en begränsning med stöd av miljöbalken kan vara svår att upprätthålla
i praktiken och att det därför är tveksamt om anvisade platser för
gatumusikanter kommer att innebära minskade eller uteblivna störningar
från gatumusik.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

med hänvisning till vad som framgår av kommunkontorets
tjänsteskrivelse, avslå medborgarförslaget.
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Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-08

§ 91

Yttrande över medborgarförslag
angående tiggare och gatumusikanter

Dnr MN 2016/0097

Sammanfattning
MR dnr 2016.2354.
Miljönämnden har för yttrande remitterats medborgarförslag angående
tiggare och gatumusikanter. I medborgarförslaget föreslås införande av
anvisade platser för tiggare och gatumusikanter. Klagomål förekommer
på gatumusik i Lunds tätort och det finns ett behov av att reglera
gatumusiken. Anvisade platser för gatumusik kan vara ett alternativ som
minskar risken för olägenhet men förutsätter att gatumusik förbjuds på
övriga platser inom Lunds tätort. Ett förbud som är svårt att tillämpa i
praktiken.
Sammanfattningsvis bedömer miljöförvaltningen att anvisade platser för
gatumusik inte kommer att innebära minskade eller uteblivna störningar
från gatumusik.
Miljöförvaltningen föreslår miljönämnden att anta förvaltningens
yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23, dnr MN 2016/0097.3
och MR 2016.2354.2.
Medborgarförslag angående tiggare och gatumusikanter 2016-09-06, dnr
MN 2016/0097.1 och MR 2016.2354.1.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-08

MN 2016/0121

Miljönämnden
Plats och tid

Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2016-12-08 klockan 16.00–18.40

Ledamöter

Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Vlasta Sabljak (S)
Birger Swahn (M)
Simon Wetterling (L)
Olof Peterffy (V)
Ljiljana Lipovac (KD), tjänstgörande §§ 89-102

Tjänstgörande ersättare

Agneta Mattsson (M), tjänstgör för Johan Thümmel §§ 96-102
Carl von Friesendorff (M), tjänstgör för Johan Thümmel (M) §§ 8695
Martin Stockfors (MP), tjänstgör för Ewa Björnberg (MP)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Ljiljana Lipovac (KD) §§ 86-88

Ersättare

Ludvig Stigsson (S)
Margareta Grip Holmes (S)
Johan Edlund (S)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Robert Barnes (L)
Marianne Sonnby Borgström (V)
Lisa Mari Sundin (C)

Övriga

Björn Berséus, Förvaltningschef
Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare

Justerare

Eleni Rezaii Liakou (S)

Paragrafer

§ 86-102

Plats och tid för justering 16 december 2016 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1,
sammanträdesrum Skiffern

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-08

MN 2016/0121

Underskrifter
Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Eleni Rezaii Liakou (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-08

Paragrafer

§ 86-102

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-01-10
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2016-11-23

MN 2016/0097.3
MR 2016.2354.2

Miljönämnden

Fredrik Martinsson
046-359 56 24
fredrik.martinsson@lund.se

Yttrande över medborgarförslag angående
tiggare och gatumusikanter
Sammanfattning
Miljönämnden har för yttrande remitterats medborgarförslag angående
tiggare och gatumusikanter. I medborgarförslaget föreslås införande av
anvisade platser för tiggare och gatumusikanter. Klagomål förekommer
på gatumusik i Lunds tätort och det finns ett behov av att reglera
gatumusiken. Anvisade platser för gatumusik kan vara ett alternativ som
minskar risken för olägenhet men förutsätter att gatumusik förbjuds på
övriga platser inom Lunds tätort. Ett förbud som är svårt att tillämpa i
praktiken.
Sammanfattningsvis bedömer miljöförvaltningen att anvisade platser för
gatumusik inte kommer att innebära minskade eller uteblivna störningar
från gatumusik.
Miljöförvaltningen föreslår miljönämnden att anta förvaltningens
yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23, dnr MN 2016/0097.3
och MR 2016.2354.2.
Medborgarförslag angående tiggare och gatumusikanter 2016-09-06,
dnr MN 2016/0097.1 och MR 2016.2354.1.

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Gatumusik som besvärar närboende kan innebära olägenhet för hälsan för
människor i alla åldrar. Att utsättas för buller, alltså oönskat ljud, är
tröttande och kan leda till försämrad inlärning och prestation. Barns
inlärning försämras mer av bullerstörningar än vuxnas.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

miljoforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Ärendet
Genom ett medborgarförslag angående tiggare och gatumusikanter
föreslås införande av anvisade platser för tiggare och gatumusikanter.
I medborgarförslaget hänvisas till hur Spanien och Danmark har reglerat
gatumusik och tiggeri genom att det i båda länderna råder tiggeriförbud
och gatumusikanter uppträder på särskilt anvisade platser.

Miljöförvaltningens bedömning
Miljöförvaltningen har tagit emot ett flertal klagomål gällande gatumusik
i Lunds tätort från närboende och anser att det finns ett behov av att
reglera gatumusiken. Anvisade platser för gatumusik skulle kunna vara
ett alternativ som minskar risken för olägenhet om det på dessa platser
inte finns närboende, förskolor eller liknande som kan bli störda.
Samtidigt är en förutsättning att det finns mycket folk på den plats man
uppträder på. För att det här alternativet ska innebära minskade eller
uteblivna störningar från gatumusik förutsätter det att gatumusik förbjuds
på övriga platser inom Lunds tätort. Ett förbud som är svårt att tillämpa i
praktiken.
Polismyndigheten har enligt nuvarande lagstiftning möjlighet att gripa in
mot allvarligt störande gatumusik som utgör en allmän sammankomst
genom att fatta beslut om att upplösa sammankomsten. Det saknas
möjlighet att i den lokala ordningsstadgan reglera gatumusiken på grund
av att kommunerna uttryckligen förbjuds att meddela föreskrifter som
innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt
verk. Däremot kan störande gatumusik teoretiskt sett begränsas med stöd
av miljöbalken på sådana platser där gatumusiken kan ge upphov till
olägenhet för människors hälsa. En sådan begränsning kommer enligt
förvaltningens uppfattning att vara mycket svår att tillämpa.
Sammanfattningsvis bedömer miljöförvaltningen att anvisade platser för
gatumusik inte kommer att innebära minskade eller uteblivna störningar
från gatumusik.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Fredrik Martinsson
Miljöinspektör
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2017-02-01

§ 76

Bilaga 47

Medborgarförslag ”Nya Linero”, (KF)

Dnr KS 2016/1250

Sammanfattning
Reza Daniel Bahrani framför i ett medborgarförslag att han bor i ett
område som kallas ”Nya Linero” och föreslår att området får ett eget
namn.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 21 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till byggnadsnämnden för
handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-10

KS 2016/1250

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag "Nya Linero"
Sammanfattning
Reza Daniel Bahrani framför i ett medborgarförslag att han bor i ett
område som kallas ”Nya Linero” och föreslår att området får ett eget
namn.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 21 december 2016.

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

Ärendet
Reza Daniel Bahrani framför i ett medborgarförslag att han bor i ett
område som kallas ”Nya Linero” och föreslår att området får ett eget
namn.

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 byggnadsnämndens
område och är av den karaktären att den kan hanteras direkt av nämnden.
Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till
byggnadsnämnden för handläggning och beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna medborgarförslaget till byggnadsnämnden 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

2017-01-10

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

KS 2016/1250
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Utgåva 20161221

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161221-KK-19-LQ19
2016-12-21 07:43

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post

Reza Daniel
Bahrani

Lund

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Jag bor i ett område som kallas "nya Linero". Området
som sådant har dock mycket lite att göra med Linero och
förtjänar ett eget namn. Linero ger tyvärr negativa
associationer. Området är ett av de finare i Lund. Nya
Linero känns fantasilöst.
Boende på Annehem är boende på Annehem och inte
boende på Norra Fäladen.
I folkmun har "Rikero" slagit rot, men även annat
egennamn givetvis välkommet.
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

2016-12-21 07:43
Reza Daniel Bahrani
BankID Mobile
2016-12-21 07:43

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 77

Bilaga 48

Medborgarförslag om ombyggnad av
uppställningsplatsen för taxibilar vid
Lunds Centralstation, östra sidan, (KF)

Dnr KS 2017/0012

Sammanfattning
Ulf Paulsson föreslår att uppställningsplatsen vid Lunds Centralstation,
östra sidan, ska byggas om så alla bilar i kön får möjlighet att köra ut
oberoende av om de står sist eller först i kön.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2017.
Ulf Paulssons medborgarförslag den 30 december 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
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) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-05

KS 2017/0012

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag om ombyggnad av
uppställningsplatsen för taxibilar vid Lunds
Centralstation, östra sidan
Sammanfattning
Ulf Paulsson föreslår att uppställningsplatsen vid Lunds Centralstation,
östra sidan, ska byggas om så alla bilar i kön får möjlighet att köra ut
oberoende av om de står sist eller först i kön.

Beslutsunderlag
Ulf Paulssons medborgarförslag den 30 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är inte relevant i nuläget.

Ärendet
Ulf Paulsson föreslår att uppställningsplatsen vid Lunds Centralstation,
östra sidan, ska byggas om så alla bilar i kön får möjlighet att köra ut
oberoende av om de står sist eller först i kön.

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
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-01-05

KS 2017/0012

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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Taxi: Inlåsningseffekter i taxikön vid Lunds centralstation, östra sidan

Jag kom från Göteborgståget och ville ta en taxi hem. Jag ville åka med ett visst taxibolag som jag känner
jag kan lita på. Jag går därför fram till den första taxibilen från rätt bolag – den står i tredje ledet - och ber
att få åka. Svaret jag får är ”Du får välja mellan någon av bilarna i första ledet – jag är inlåst och kan inte
komma ut”. Eftersom jag propsade på att jag ville åka med just det taxibolaget så får föraren ringa upp
och fråga vilket som är första lediga icke inlåsta taxibil från det aktuella bolaget. Efter visst strul och
väntan kommer det så en taxibil från rätt bolag.
Men jag anser att man inte skall behöva envisas så och vara beredd på extra väntan och omak bara för
att man vill åka med ett visst taxibolag. Speciellt inte när det finns en lämplig taxibil stående i kön. Den
nuvarande utformningen av parkeringskön för taxibilar innebär en inskränkning i den fria konkurrensen
inom taxinäringen. Dessutom så riskerar oseriösa bolag att gynnas av en layout som innebär att man som
kund bara kan välja mellan 2 olika taxibilar – de båda främsta. Om båda kommer från samma taxibolag
inskränks ju valfrihet till om man vill åka en svart Opel eller en silvergrå Volvo.

Riksdagens beslut om fri konkurrens på taximarknaden och ett stärkande av kundens ställning urholkas
därför av de nuvarande inlåsningseffekterna orsakade av layouten för parkeringen för kön av taxibilar vd
östra sidan (framsidan) vid Lunds centralstation.

Förslag:
-

Bygg om uppställningsplatsen vid Lunds Centralstation, östra sidan, så alla bilar i kön får
möjlighet att köra ut oberoende av om de står sist eller först i kön.

Ulf Paulsson

Sida 1 av 1
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Utgåva 20161230

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161230-KK-19-AL68
2016-12-30 10:51

Medborgarförslag
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)
Bifoga fil till ditt förslag
Personuppgiftslagen

Ulf Hans Bertil
Paulsson

Lund

Taxi: Inlåsningseffekter i taxikön vid Lunds centralstation,
östra sidan
Taxi.pdf
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

2016-12-30 10:51
Ulf Hans Bertil Paulsson
BankID
2016-12-30 10:51

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se

