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Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 www.lund.se/kommunfullmäktige lunds.kommun@lund.se 
221 00 Lund 

KUNGÖRELSE 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 30 mars 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. Per Olssons (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige bilaga 49, sid 5 
3-16. Valärenden bilaga 50, sid 6 
17. Årsredovisning 2016 för Lunds kommun bilaga 51, sid 48 
18. Vidareutlåning till Sydvatten AB bilaga 52, sid 200 
19. Beställning av ny skola i Dalby bilaga 53, sid 210 
20. Lokalbeställningar gällande Idalaskolan och Idrottshall Idala bilaga 54, sid 239 
21. Beställning av idrottshall Lerbäckskolan bilaga 55, sid 309 
22. Socialnämndens remiss om Handlingsplan mot våld i nära

relationer 2017-2022 bilaga 56, sid 366 
23. Nya åtgärder för att nå klimatmålet i LundaEko bilaga 57, sid 386 

Motioner 
24. Motion från Philip Sandberg (L) m.fl ”Förbättra företagsklimatet och öka

tillväxten” bilaga 58, sid 406 
25. Motion från Christer Wallin (M) ”Lund kan mer! Förbättra Lunds kommuns

näringslivsarbete” bilaga 59, sid 454 
26. Motion från Anders Jarfjord (V) ”Starta upp ett verktygsbibliotek!” bilaga 60, sid 467 
27. Motion från Philip Sandberg (L) m.fl ”Tidig samhällsorientering viktig” bilaga 61, sid 481 
28. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl om införande av mångkulturellt

bokslut bilaga 62, sid 515 

Frågor 
29. Eventuellt  inkomna frågor

Interpellation 
30. Interpellation från Angelica Svensson (V) ställd till vård- och omsorgsnämndens
ordförande Ann-Margreth Olsson (S) angående avskaffning av delade turer i
Lunds kommun bilaga 63, sid 527 

Medborgarförslag 
31.Medborgarförslag  ”Gör Lilla Fiskaregatan till gågata utan cykeltrafik” bilaga 64, sid 528 
32. Medborgarförslag  avseende  inköp av svenska äpplen till kommunala

verksamheter bilaga 65, sid 543 
33.Medborgarförslag  avseende införskaffande av bildskärm på Stortorget bilaga 66, sid 554 
34.Medborgarförslag om att dagcentralens personal ges tillfälle att överta en del av

hemvårdens arbetsuppgifter bilaga 67, sid 584 

http://www.lund.se/
http://www.lund.se/kommunfullmaktige
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35. Medborgarförslag om sträckningen av Lundaprides demonstrationståg bilaga 68, sid 590 
36. Medborgarförslag angående Observatoriets oanvända byggnad bilaga 69, sid 595 
37. Medborgarförslag angående ambitionen att utnämna Lund till människorätts-

stad bilaga 70, sid 600 
38. Medborgarförslag  att kommunen ska arbeta för att det i framtiden ska finnas

grossister för uppköp av bär bilaga 71, sid 605 
39. Medborgarförslag om poolparty på Högevallsbadet bilaga 72, sid 610 
40. Medborgarförslag avseende Högevallsbadet bilaga 73, sid 615 
41. Medborgarförslag om att ändra förutsättningarna för Medborgarförslagen bilaga 74, sid 621 
42. Medborgarförslag om roligare aktiviteter i daglig verksamhet bilaga 75, sid 627 

Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 

Lund den 17 mars 2017 

Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 



Förteckning över anmälningar

till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 30 mars 2017 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-03-01, Detaljplan för kvarteret Kryptan 
m fl i Södra Sandby, Lunds kommun, Dnr KS 2016/0013 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-02-16 

Tekniska nämndens beslut 2017-01-18, Medborgarförslag – markering av och belysning på 
busshållplatser i Lund, Dnr KS 2016/0817 
Tekniska nämnden beslutar att nya väderskydd som installeras på busshållplatser ska vara 
försedda med belysning 

Tekniska nämndens beslut 2017-01-18, Medborgarförslag om avskild cykelväg på 
Sliparebackens norra sida (Kävlingevägen), Dnr KS 2016/0641 
Tekniska nämnden beslutar att se positivt på att bygga en cykelväg på Sliparebackens norra 
sida och tar med det i kommande prioriteringar av cykelvägnätets utbyggnad 

Länsstyrelsens beslut 2017-03-03, Ted Ekeroths (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Dnr KS 2017/0163 
Länsstyrelsen utser Mats Hansson (SD) som ny ledamot i kommunfullmäktige samt Bengt 
Svensson (SD) som ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2017 till och 
med den 14 oktober 2018. 

Länsstyrelsen Skånes meddelande 2017-03-06, Överförmyndarnämndens rapport med 
anledning av åläggande i samband med Länsstyrelsen inspektion av 
Överförmyndarverksamheten den 24 november 2016, Dnr KS 2016/1258 

Kommunförbundet Skånes information om Förbundsmöte den 2 juni 2017, Dnr KS 
2017/0262 
Kommunförbundet Skånes styrelse har den 10 februari 2017 beslutat att förbundsmötet skall 
ske den 2 juni 2017 i digital form. Förbundmötets ombud deltar i sammanträdet via video och 
deltar i beslut genom ett digitalt omröstningssystem. Ombuden kan delta genom att använda 
en dator, surfplatta eller smartphone. 
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Avsägelse av uppdrag 

Lund 2017-03-02 

Lunds kommun 

Kommunfullmäktige 

Box41 

22100 Lund 

Härmed avsäger jag mig uppdrag som ledamot, tillika vice ordförande, i servicenämnden samt 

kommunfullmäktige. 

Under min ledning har den socialdemokratiska partigruppen i servicenämnden sedan förra 

mandatperioden arbetat för att nämnden ska bryta sig loss från en förhärskande passivitetskultur. 

Tyvärr finns det inget stöd för denna linje hos varken ordförande eller de andra partierna. Enligt min 

mening innebär det att nämnden inte sköter sitt verksamhetsområde. 

Under dessa förhållanden kan jag inte ta ansvar för mitt uppdrag, varför jag väljer att avgå. 

För ytterligare förklaring hänvisar jag till de reservationer och skrivelser som den socialdemokratiska 

partigruppen upprättat sedan förra mandatperioden. 

�1 vänlig hälsning

�� 
Per Olsson (S) 

r KOMMUNSTYRELSEN
L.UND 

2017 -03- 0 6 

Qiarienr 

l!(S 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 13 Birger Swahns (M) avsägelse av
uppdrag som ledamot i miljönämnden 
- val av ersättare

Dnr KS 2017/0097

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

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 § 46 att utse Carl von 
Friesendorff (M) till ny ledamot i miljönämnden efter Birger Swahn (M) 
samt att bordlägga val av ersättare i miljönämnden.

Beslutsunderlag
Birger Swahns (M) avsägelse inkommen den 31 januari 2017.
Valberedningens beslut den 6 februari 2017, § 11. (bordläggning av val 
av ersättare)
Louise Rehn Winsborgs (M) skrivelse den 14 mars 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Maj-Britt Dahlquist (M), Lärkstigen 2, 247 72 Genarp,  till ny 

ersättare i miljönämnden, att tjänstgöra efter Agneta Mattsson 
(M), för tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 14 William Sparf (L) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
Renhållningsstyrelsen

Dnr KS 2016/1207

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från William Sparf (L) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i Renhållningsstyrelsen.

Beslutsunderlag
William Sparfs (L) avsägelse inkommen den 13 december 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria William Sparf (L) från uppdraget

att utse Joanna Lundell (L), Veberöd 132, 247 63 Veberöd, till ny 
ersättare i Renhållningsstyrelsen efter William Sparf (L) , för tiden 
till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 15 Val av ny ersättare i servicenämnden 
efter avlidne Rikard Anehus (M)

Dnr KS 2016/1211

Beslutsunderlag
Louise Rehn Winsborgs (M) skrivelse den 14 mars 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Rolf Sällryd (M), Rudeboksvägen 594, 226 55 Lund, till ny 

ersättare i servicenämnden efter avlidne Rikard Anehus (M), för 
tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 16 Johan Edlunds (S) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i miljönämnden

Dnr KS 2016/1232

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Johan Edlund (S) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i miljönämnden.

Beslutsunderlag
Johan Edlunds (S) avsägelse inkommen den 16 december 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Johan Edlund (S) från uppdraget
 
att utse Ivan Kruzela (S), Domherrevägen 3, 227 31 Lund,  till ny 

ersättare i miljönämnden efter Johan Edlund (S), att tjänstgöra efter 
Margareta Grip Holmes (S), för tiden till och med utgången av år 
2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 17 Mats Hansson (SD) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i barn- och 
skolnämnd Lunds stad

Dnr KS 2016/1269

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Mats Hansson (SD) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnd Lund stad.

Beslutsunderlag
Mats Hanssons (SD) avsägelse inkommen den 30 december 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Mats Hansson (SD) från uppdraget

att utse Bengt Svensson (SD), Betesvägen 11, 247 51 Dalby, till ny 
ersättare i barn- och skolnämnd Lund stad efter Mats Hansson 
(SD), för tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 18 Yvonne Kedströms (L) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden

Dnr KS 2017/0050

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Yvonne Kedström (L) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kultur- fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Yvonne Kedströms (L) avsägelse inkommen den 24 januari 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Yvonne Kedström (L) från uppdraget

att utse Joakim Vasilidas (L), Kulramsvägen 3B, 224 67 Lund,  till ny 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Yvonne Kedström (L), 
att tjänstgöra efter Fabian Zäll (L),  för tiden till och med utgången 
av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

22



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 19 Mattias Brages (L) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
byggnadsnämnden

Dnr KS 2017/0066

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Mattias Brage (L) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Mattias Brages (L) avsägelse inkommen den 24 januari 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Mattias Brage (L) från uppdraget
 
att utse Axel Nordberg (L), Tordönsvägen 4, 222 27 Lund,  till ny 

ersättare i byggnadsnämnden efter Mattias Brage (L), att tjänstgöra 
efter Christoffer Karlsson (L), för tiden till och med utgången av år 
2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 20 Carl Granklint Rasks (FI) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden

Dnr KS 2017/0099

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Carl Granklint Rask (FI) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Carl Granklint Rasks (FI) avsägelse inkommen den 1 februari 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Carl Granklint Rask (FI) från uppdraget
 
att utse Sarah Nilsson Dolah (FI), Petravägen 74, 247 54 Dalby, till ny 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Carl Granklint Rask 
(FI), för tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 21 Carl Lindbloms (L) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i valnämnden

Dnr KS 2017/0132

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Carl Lindblom (L) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.

Beslutsunderlag
Carl Lindbloms (L) avsägelse inkommen den 8 februari 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Carl Lindblom (L) från uppdraget

att utse Gun Rydin Wennborg (L), Päronvägen 13, 224 56 Lund, till 
ny ersättare i valnämnden efter Carl Lindblom (L), för tiden till och 
med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 22 Bengt Svenssons (SD) avsägelse av 
uppdrag som revisor i 
kommunrevisionen

Dnr KS 2017/0196

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Bengt Svensson (SD) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som revisor i kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Bengt Svenssons (SD) avsägelse inkommen den 21 februari 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Bengt Svensson (SD) från uppdraget

att utse Elena Kuleshova (SD), Kyrkesträdet 10, 247 50 Dalby, till ny 
revisor i kommunrevisionen efter Bengt Svensson (SD), för tiden 
till och med april 2019.

Valberedningen noterar att Elena Kuleshova (SD) är jävig när det gäller 
Barn- och skolnämnd Lund stad på grund av sambo med Bengt 
Svensson, ersättare i BSN Lund stad.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 23 Per Olssons (S) avsägelse av uppdrag 
som ledamot tillika vice ordförande i 
servicenämnden

Dnr KS 2017/0240

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Per Olsson (S) om att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i servicenämnden.

Beslutsunderlag
Per Olssons (S) avsägelse inkommen den 2 mars 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Per Olsson (S) från uppdraget

att utse nuvarande ledamoten Klara Strandberg (S), Östanväg 12, 222 
28 Lund, till ny vice ordförande i servicenämnden, för tiden till och 
med utgången av år 2018

att utse nuvarande ersättaren Elvira Mehic (S), Blidvädersvägen 4N, 
222 28 Lund, till ny ledamot i servicenämnden, för tiden till och 
med utgången av år 2018.

att utse Ludvig Sundin (S), Plåtslagarevägen 4 A, 227 30 Lund, till ny 
ersättare i servicenämnden, att tjänstgöra efter Barbro Törnqvist 
(S),  för tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 24 Mio Frics (KD) avsägelse av uppdrag 
som ledamot i VA SYD ägarnämnden

Dnr KS 2017/0252

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Mio Fric (KD) om att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i VA SYD ägarnämnden.

Beslutsunderlag
Mio Frics (KD) avsägelse inkommen den 3 mars 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Mio Fric (KD) från uppdraget

att nominera Aleksander Mlynarczyk (KD), Örnvägen 82, 227 31 
Lund, till ny ledamot i VA SYD ägarnämnden efter Mio Fric (KD), 
för tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 25 Axel Nordbergs (L) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i miljönämnden

Dnr KS 2017/0267

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

Beslutsunderlag
Axel Nordbergs (L) avsägelse inkommen den 8 mars 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Axel Nordberg (L) från uppdraget 

att utse nuvarande ersättaren Robert Barnes (L), Griffelvägen 6, 224 
67 Lund,  till ny ledamot i miljönämnden efter Axel Nordberg (L), 
för tiden till och med utgången av år 2018.

att bordlägga val av ny ersättare i miljönämnden
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 26 Ebba Rodriguez Bristulfs (S) 
avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Byggnadsnämnden

Dnr KS 2017/0271

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Ebba Rodriguez Bristulf (S) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Ebba Rodriguez Bristulfs (S) avsägelse inkommen den 8 mars 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Ebba Rodriguez Bristulf (S) från uppdraget 

att utse Kia Birgersson (S), Vårvädersvägen 4 H, 222 27 Lund, till ny 
ersättare i Byggnadsnämnden efter Ebba Rodriguez Bristulf (S), att 
tjänstgöra efter Astrid Åkesson (S), för tiden till och med utgången 
av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-03-14 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 12-26

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 mars 2017 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-14 KS 2017/0124

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Paragrafer § 12-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 86 Årsredovisning 2016 för Lunds
kommun, (KF)

Dnr KS 2016/1145

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 
och dess bolag 2016.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2017.
Lunds kommuns årsredovisning 2016.
Nämndernas årsanalyser.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta

att överlämna årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige för 
godkännande, och

att avsätta 42,4 mkr till en social investeringsfond, i enlighet med den 
utredning som socialnämnden tidigare har presenterat.

Ulf Nymark (MP), Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta

att överlämna årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige för 
godkännande,

att avsätta 42,4 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som därefter 
uppgår till 317 miljoner kronor, och

att i årsredovisningen på s. 43 i avsnitt Miljö lägga till följande: I 
samband med uppföljningen av målen i LundaEko II gav fullmäktige i 
uppdrag till kommunstyrelsen att lämna förslag på åtgärder som 
säkerställer att målen nås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att överlämna årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige för 

godkännande,
att avsätta 42,4 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som 

därefter uppgår till 317 miljoner kronor, samt
att i årsredovisningen på s. 43 i avsnitt Miljö lägga till följande: I 

samband med uppföljningen av målen i LundaEko II gav 
fullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att lämna förslag på 
åtgärder som säkerställer att målen nås. 

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 86/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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       Reservation  

Kommunstyrelsen 2017-03-01, ärende 6  
“Årsredovisning 2016 för Lunds kommun”  

 
 

Lägg kommunens överskott i en social investeringsfond 
  
 
2016 gick Lunds kommun hela 100 miljoner plus. Det är väldigt mycket pengar, och detta 
samtidigt som alla nämnder har fått i uppdrag att göra nedskärningar på mellan 3 och 7 
procent!  
 
Vänsterpartiet föreslår att en del Lunds kommuns överskott ska läggas i en social 
investeringsfond, istället för det som kallas “resultatutjämningsreserven” (vars pengar inte 
kan användas till något i praktiken).  
 
I november 2016 föreslog socialnämnden att Lunds kommun skulle inrätta en social 
investeringsfond (se ärende 12 på kommunstyrelsen 2016-11-02: “Förutsättningar för 
inrättande av en modell för sociala investeringsfonder i Lunds kommun”) . Vänsterpartiet 
röstade ja till detta, men övriga partier var emot. Nu har bokslutet visat att det finns pengar 
att lägga i en social investeringsfond, och då föreslår vänsterpartiet att vi ska göra just det.  
 
Från en social investeringsfond kan olika delar av kommunen söka pengar för att göra 
projekt eller satsningar som gör skillnad och löser problem på lång sikt. Många sociala 
problem i samhället går ofta inte att lösa snabbt utan kräver arbete under längre tid där 
många olika delar av samhället samarbetar och vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. 
Socialnämnden har i sin utredning tydligt beskrivit vad syftet med en sådan fond är, hur en 
sådan fond kan fungera och hur andra kommuner gör. Konceptet med social 
investeringsfond är etablerat och fungerar.  

Hanna Gunnarsson Mats Olsson  
vänsterpartiet vänsterpartiet  
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Lena Bråberg Svensson

046-357058

lena.braberg@lund.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 Lunds kommun

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 
och dess bolag 2016.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-02-21 Dnr KS 2016/1145
Lunds kommuns årsredovisning 2016
Nämndernas årsanalyser finns tillgängliga på Inloggad för förtroendevalda

Barnets bästa
Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar att resurser använts till 
verksamheter som vänder sig mot barn i enlighet med 
kommunfullmäktiges intensioner.

Ärendet
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 
och dess bolag för år 2016. Årsredovisningen består av 
förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd 
redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.
Kommunens utveckling styrs av sex fokusområden. För fyra av 
fokusområdena är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. 

Fyra av målen bedöms klaras:
•Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på
•Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott 
bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens 
verksamheter
•Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska
•Lunds kommun ska ha en stark ekonomi, med två finansiella mål:

1. Resultatmålet innebär att kommunen finansiella resultat ska uppgå 
till 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning under 2016. Utfallet för 2016 var 
1,8 procent och målet är därmed uppnått.
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2. Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå 
till högst till högst 60 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Utfallet för 2016 var 34 procent och 
målet är därmed uppnått.

Ett mål ett är delvis uppnått
•Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och 
inflytande på kommunens verksamheter och beslut

Ett mål bedöms inte klaras
•Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra 
företagsklimat.

Övriga fokusområden
 För fokusområdet social hållbarhet finns inga mål satta. En 

strategi och handlingsplan inom området ska tas fram under 2017.

 För fokusområdet långsiktig kompetensförsörjning finns en 
strategi och en handlingsplan framtagen. Redovisning av 
handlingsplanen visar att kommunen arbetar i enlighet med 
fokusområdet.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen har en god 
måluppfyllelse och en god ekonomisk hushållning

Ekonomi

Lunds kommun redovisade 2016 ett resultat på 103 miljoner kronor, 
vilket jämfört med budget var en förbättring med 45 miljoner kronor. 
Nämnderna bedöms ha en god budgetföljsamhet med en nettoavvikelse 
som var 5 miljoner kronor lägre än budget. Förändringen jämfört med 
budget avser främst högre skatteintäkter och generella statsbidrag, ett 
högre finansnetto till följd av realisering av kortfristiga placeringar samt 
högre utdelning från dotterföretag.

Nettoinvesteringarna uppgick till 650 miljoner, vilket är 560 miljoner 
kronor lägre än vad som planerats i budget. Den främsta anledningen är 
att projekt har skjutits fram tidsmässigt, men är även följden av en mer 
omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut.
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Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att överlämna årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige för 

godkännande
att avsätta 42,4 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som 

därefter uppgår till 317 miljoner kronor 

 Anette Henriksson
 Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till: 
kommunfullmäktige och revisionen 
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Årsredovisningen 2016 har utarbetats  
under februari och mars 2017.

Huvudansvarig: Kommunkontoret

Lunds Kommun
Box 41, 221 00 Lund
Epost: kommunkontoret@lund.se
Besöksadress: Stortorget 7
Telefon (vx): 046-35 50 00

Omslagsfoto:
Martin Olson
Emmy Persson

Formgivning:
Kolossal.se

www.lund.se
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Kommun  styrelsens 
ordförande  
har ordet

Lunds kommun är på många sätt unikt. Lund är en dri-
vande nod i Sveriges kunskaps- och innovationsarbete. 
Här finns unika förutsättningar, kreativitet och nyfiken-
het i en riklighet som nästan saknar motstycke i Sverige. 
Vi har ett sprudlande näringsliv, företag skapas och växer 
samtidigt som allt fler lockas hit. Vi har ett av världens 
bästa universitet och ett starkt och engagerat civilsam-
hälle. Listan över Lunds styrkor är onekligen lång.

Samtidigt som detta gör Lund unikt, är det också 
förpliktigande för oss som kommun och offentliga 
företrädare. Det ställer krav på ständig utveckling, att vi 
skapar förutsättningar för såväl människor som företag 
att utvecklas, samt att vi bygger och förvaltar samarbeten 
mellan kommunen och de som verkar i den. Tillsammans 
skapar vi en kraft där vi kan sikta ännu högre, där vi 
snabbare går från ord till handling där vi gemensamt 
skapar en än mer levande och bättre kommun.

Lunds kommun växer
Under 2016 har vi ökat befolkningen i Lunds kommun 
med 1,5 procent vilket innebär att vi numera är nästa 
119 000 lundabor. Lund är en stark tillväxtkommun och 
anledningarna till att bosätta sig i Lund är många, men 
inte minst för att studera eller för att arbeta. En av anled-
ningarna till att det varit möjligt att öka antalet invånare 
är den aktiva bostadspolitik som vi för. Under 2016 hade 
vi den högsta nyproduktionen som Lunds kommun har 
haft på 10 år. En stor majoritet av de bostäder som byggts 
är flerbostadshus och av dessa är nästan 10 procent 

studentbostäder. Av de bostäder som är påbörjade men 
inte färdigställda är cirka 40 procent hyresrätter. En 
förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att vara en 
stark tillväxtkommun är inte bara att vi fortsätter att öka 
bostadsbyggandet, utan också att vi erbjuder möjligheter 
för fler att ta sig in på bostadsmarknaden. Detta gör vi 
genom att bygga fler hyresrätter och att skapa möjlighe-
ter för fler studenter att bo här under studietiden.

Vi växer också genom att vi tar emot fler nyanlända än 
tidigare. Oroligheterna i vår omvärld sätter avtryck även 
på Lunds kommun. Vi har höga ambitioner vad gäller 
mottagandet av nyanlända, det offentliga har ett stort 
ansvar vad gäller integration och etablering av de som 
flytt till vårt land. Det ökande antalet nyanlända ställer 
krav på vårt bostadsbyggande, den bosättningslag som 
infördes under 2016 innebär att kommunerna är skyldiga 
att ta emot och erbjuda flyktingar bostäder enligt 
anvisningar från Migrationsverket. Under året har vi inte 
nått de krav som ställts på oss, men vi är fast beslutna att 
vi under 2017 ska göra det. Kommunen har också under 
året som gått startat samarbeten med civilsamhället 
för att erbjuda mentorskapsprogram och skapa kortare 
vägar in i samhället för de nyanlända som kommit till 
kommunen.

Under 2016 startades kommunens näringslivsråd, 
med företrädare från stora, innovativa och på annat 
sätt ledande företag. Rådet är ett viktigt forum som 
kompletterar befintliga näringslivskontakter och ett nytt 
samarbete på en strategisk nivå. Världsledande företag så 
som Bosch, Siemens, Schneider Electric och Volvo Cars 
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har etablerat viktiga utvecklingsenheter i Lund. 2016 
var också året då Lund invaldes i High Level Forum, det 
ledande internationella nätverket för världens starkaste 
innovationsmiljöer.

En skol- och utbildningsstad i framkant
Lund är en skol- och utbildningsstad i framkant. 
Utbildningen på alla nivåer håller hög kvalitet, vilket 
också märks i intresset inte minst för kommunens 
gymnasieutbildningar men också i det ständigt höga 
söktrycket till Lunds universitet. Resultaten genom 
hela kommunens utbildningskedja är höga, men vi kan 
inte nöja oss där. Under 2016 beslutades det om ett nytt 
resursfördelningssystem för skola och förskola som 
kommer införas under 2017, detta kommer att stärka 
alla barns förutsättningar att utvecklas och möjliggör 
att insatser och stöd så tidigt som möjligt. Bra skola och 
utbildning är en viktig del i Lunds attraktivitet, därför 
är det glädjande att flera steg togs under 2016 att göra 
skolgången ännu bättre för fler barn.

350-årsjubilaren Lunds universitet är en viktig tillgång 
för Lunds kommun och studentlivet en självklar del 
av kommunens attraktivitet. Under 2016 slöt därför 
kommunen ett avtal med de tre benen i studentlivet. 
Under 2017 kommer samarbetet att konkretiseras och 
ska mynna ut i tydliga samarbetsprojekt och hur både 
studentlivet och vi som kommun kan bidra till att göra 
Lund till en ännu bättre studentstad. Även samarbetet 
med Lunds universitet har under året stärkts på flera 
sätt. Bland annat genom det gemenamma arbetet kring 
Brunnshög, arbetet med mänskliga rättigheter genom 
Raoul Wallenberg institutet samt har en diskussion 
påbörjats om hur vi tillsammans kan stärka etableringen 
av nyanlända.

Under året invigdes även Max IV – världens starkaste 
ljuskälla. Den unika synkrotonljusanläggningen skapar 
tillsammans med ESS, som är under uppförande, 
världens bästa förutsättningar för materialforskning och 
nya innovativa lösningar.

Infrastruktur och stadsutveckling  
för ett hållbart samhälle
Under 2016 landades de sista pusselbitarna för att vi 
under 2017 ska kunna påbörja byggnationen av spårvä-
gen. Bland annat har Sverigeförhandlingen genomförts 
med gott resultat och genom den har vi kunnat säkra 
en 50-procentig statlig medfinansiering. Under 2016 
har även viktiga avtal med såväl Region Skåne och flera 
fastighetsägare slutits. Spårvägen är ett viktigt verktyg 
inte bara utifrån miljö- och hållbarhetsaspekter, det är 
en förutsättning för att den nya stadsdelen Brunnshög 
ska kunna nå sin fulla potential. Spårvägssatsningen 

är lika mycket en tillväxtssatsning som en satsning på 
stadsutveckling längs hela Kunskapsstråket. Behovet 
av tillförlitlig och effektiv infrastruktur är direkt 
nödvändigt när Brunnshög ska växa fram som en hållbar, 
attraktiv och dynamisk stadsdel.

Ett strategiskt stadsutvecklings- och infrastruktur-
arbete är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle. 
Därför kan vi alla glädjas över att det kollektiva resandet 
gick upp under 2016. Resandet med såväl stads- och 
regionbuss som med tåg ökade nämligen under året. Vi 
har också gjort stora satsningar på att förbättra förut-
sättningarna för cyklisterna i kommunen. Under 2016 
har till exempel 24 000 kvadratmeter cykelväg fått ny 
beläggning. Detta arbeta har lagt grunden för ett minskat 
bilanvändande hos våra invånare, vilket vi glädjande 
också ser att det är det som sker.

Vårt målmedvetna arbete med klimat och infrastruk-
tur har även gett eko utanför kommungränsen. Bland 
annat utsågs Lund 2016 av Cykelfrämjandet till ”Årets 
cykelstad” utifrån vårt strategiska och lyckade arbete 
för cyklister. Vidare erhöll Lund det prestigefyllda 
nationella SHIFT-priset som bästa kommun att ställa 
om trafikstrukturen i hållbar riktning. Samtidigt utsåg 
Världsnaturfonden WWF:s Lund till en av Sveriges tre 
bästa klimatstäder.

Avslutningsvis så vet vi att det kommande året 
kommer innebära stora utmaningar inom flera områden 
för kommunen. Men med Lunds närmast unikt goda 
förutsättningar är jag övertygad om att vi klarar att möta 
dessa på bästa sätt!

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens 
ordförande
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Kommunens 
samlade 
verksamhet
Kommunkoncernen omfattar Lunds kommun med dess 
nämnder och styrelser, kommunalförbund samt företag 
som kommunen på grund av andelsinnehav har inflytande 
över. Kommunen har därutöver ett antal uppdragsföretag.

Kommunfullmäktige
(65 ledamöter)

Kultur- och
fritidsnämnden

Barn- och skolnämnd 
Lunds stad

Lunds kommuns
Parkerings AB

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Barn- och skolnämnd 
Lund Öster

Lunds kommuns
Fastighets AB

Tekniska nämnden

Servicenämnden

Utbildningsnämnden Kraftringen AB

Miljönämnden

Överförmyndar-
nämnden

Räddningstjänsten Syd
(Kommunalförbund)

Fastighets AB
Lunds Arena

Renhållnings-
styrelsen

Vård- och omsorgs-
nämnden

VA SYD
(Kommunalförbund)

Science Village
Scandinavia AB

Valnämnden

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen Habostyrelsen

Krislednings-
nämnden
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Stadsparkens utegym.
Foto: Martin Olson

Stadsparkens dag.
Foto: Martin Olson

Naturvetarstråket.
Foto: Christiaan Dirksen
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Vart gick skatte pengarna, 
Lunds kommun i sammandrag

Verksamhet miljoner kronor andel i %

¢ Politisk verksamhet 45 1 %

¢ Infrastruktur, skydd mm 301 5 %

¢ Kultur och fritid 306 5 %

¢ Pedagogisk verksamhet 2 701 48 %

¢ Vård och omsorg samt särskilt  
  riktade insatser

2 276 40 %

Summa egentlig verksamhet 5 630 100 %

Kostnader miljoner kronor andel i %

¢ Löner och pensionskostnader 4 372 58 %

¢ Köp av huvudverksamhet 1 205 16 %

¢ Lämnade bidrag 261 3 %

¢ Tjänster och avgifter 357 5 %

¢ Lokaler, avskrivningar 915 12 %

¢ Material, varor, inventarier 345 5 %

¢ Finansiella kostnader 40 1 %

Summa kostnader 7 496 100 %

Intäkter miljoner kronor andel i %

¢ Skatteintäkter 5 311 69 %

¢ Försäljning verksamhet och tjänster 584 8 %

¢ Taxor/avgifter 410 5 %

¢ Generella statsbidrag 383 5 %

¢ Bidrag 567 7 %

¢ Intäkter från hyror och arrende 227 3 %

¢ Försäljning anläggn- o omsättningstillgång 32 0,4 %

¢ Finansiella intäkter 145 2 %

Summa intäkter 7 659 100 %

7% 

5% 

2% 
1% 

3% 

69% 

5% 

8% 
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Fem år i sammandrag
2012 2013 2014 2015 2016

Koncernen. Resultat före skatt, miljoner kronor 399 453 270 396 378

Koncernens soliditet, % 34 % 33 % 33 % 32 % 33 %

Kommunen. Resultat, miljoner kronor 111 218 14 145 103

resultat efter balanskravsjusteringar 113 71 –25 115 99

resultat utan jämförelsestörande poster –21 18 –15 74 107

Resultat / Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2,4 % 4,4 % 0,3 % 2,7 % 1,8 %

Budgetavvikelse nämnder, miljoner kr –34 4 2 45 5

Verksamhetens nettokostnader 4 645 4 760 5 231 5 350 5 696

Personalkostnader, milj kr 3 494 3 636 3 833 4 060 4 372

Köp av huvudverksamhet, miljoner kronor 993 924 968 1 056 1 205

Soliditet, exkl. pensionsskuld 57 % 57 % 52 % 49 % 49 %

Soliditet inkl pensionsskuld 23 % 22 % 21 % 22 % 24 %

Nettoinvesteringar inkl finansiella anläggningstillgångar 730 689 878 567 650

Nettolåneskuld miljoner kr 1 223 1 341 1 834 1 883 1 927

Utdebitering/ skattesats 20,84 20,84 21,24 21,24 21,24

Tillsvidareanställda, antal 7 729 7 760 7 941 7 982 8 307

Visstidsanställda, antal 1 075 1 145 1 481 1 455

Antal invånare 31 dec 112 950 114 318 115 968 116 834 118 542

Befolkningsökning 1,1 % 1,2 % 1,2 % 0,8 % 1,5 %
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Kommundirektören har ordet

Året som gått

Det är med glädje och stolthet som jag tittar tillbaka på 
2016 i Lunds kommun. Ännu ett år där vi har utvecklat 
den kommunala servicen och gett samhällsnytta till 
de som bor och verkar här. Återigen gav Lundaborna 
kommunen toppbetyg i SCBs medborgarundersökning, 
vi fick också pris för vårt hållbarhetsarbete i Brunnshög, 
Polhemskolan vann pris för bästa skolbibliotek och årets 
lärare 2016 finns i Lunds kommun. Allt detta visar att 
vårt arbete inom kommunen ger goda resultat. Att jobba 
för en kommun som är framgångsrik på så många plan, 
och bidra till utvecklingen av Lund gör det roligt att gå 
till jobbet. Och jag är inte ensam om att tycka det; vår 
medarbetarundersökning visar att majoriteten av med-
arbetarna håller med. En undersökning i höstas visade 
också att Lunds kommun är med på topp-tio av mest 
attraktiva arbetsgivare i Skåne. Samtidigt ser vi vid våra 
årliga mätningar en ökande stress bland medarbetarna. 
Det är något vi som arbetsgivare tar på största allvar och 
kommer ge extra mycket uppmärksamhet. Det är viktigt 
att våra medarbetare får de bästa möjliga förutsättning-
arna för att utföra sitt jobb.

Bygger för nutiden och framtiden
Lund var först ut med paketlösning i Sverige-
förhandlingen i den så kallade storstadssatsningen med 
infrastrukturlösningar för att skapa möjligheter för en 
hållbar stadsutveckling. Sverigeförhandlingen innebär 
statlig medfinansiering på drygt 115 miljoner kronor 
till utveckling spårvägen och olika cykelsatsningar i 

Lund. Dessutom blir Lund C läge för höghastighetståg. 
I gengäld har vi åtagit oss att bygga ännu fler bostäder. 
15 000 nya ska vara klara 2035. Nu när vi står här idag 
och det första spadtaget för spårvägen har tagits ser jag 
med spänning och glädje fram emot den utveckling som 
vi går till mötes. Vi kommer att se en hållbar stadsutveck-
ling växa fram, inte bara kring kunskapsstråket utan i 
hela Lund.

Bilden vi redan nu möts av på många håll i Lund är 
höga lyftkranar, grävmaskiner och byggarbetare som 
hamrar hej vilt. Stadsutveckling är en förutsättning för 
tillväxt och utveckling och 2016 var vi den kommun som 
byggde flest nya bostäder i hela Skåne. Vi skapar fler 
attraktiva områden och miljöer som gör det möjligt för 
människor att växa och trivas. Ny skejtpark, den helt nya 
Råbysjön och flera vackra blomsterarrangemang, bara för 
att nämna några nytillskott i kommunen. Men vi satsar 
inte bara på att skapa nytt, vi utvecklar även befintliga 
områden. Vår över 100-åriga stadspark prisades under 
2016 för sina nyaste delar, Solen och skuggans trädgård. 
Och dagens stadspark är resultatet av ett långsiktigt 
arbete och ett tydligt mål. Vi har gjort en genomgripande 
satsning under flera år för att skapa en stadspark i tiden, 
samtidigt som vi förädlade parkens historiska värden. 
Satsningen på VÅR stad med återkommande stora 
lökplanteringar har mötts av stor uppskattning från 
lundaborna. VÅR stad handlar lika mycket om våren som 
om vår känsla för staden, när staden vaknar upp till ljuset 
och möts av studentsång.
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Vi har också två världsledande forskningsanläggningar 
som växer fram i Lund. Jag hade förmånen att få vara 
med under invigningen av MAX IV i somras. När 
ljuset stod som högst på himlen, på årets ljusaste dag, 
så startade det jättelika mikroskopet innanför anlägg-
ningens silverskimrande väggar. Tack vare anläggningen 
kommer forskare att kunna, bokstavligt talat, kasta ljus 
över naturens mysterier, och kunna utveckla till exempel 
batterier, solceller eller läkemedel för att bota sjukdomar. 
Det gör mig otroligt stolt att vi i Lund har världens 
mest framstående forskningsanläggning i sitt slag, som 
kommer sprida ljus över hela värden. Tillsammans 
kommer MAV IV och ESS att sätta Lund ytterligare på 
världskartan som en forskningsstad och vi kommer att 
skriva forskningshistoria i världsklass.

Idérika medarbetare skapar innovation
För att stimulera en hållbar, smart och innovativ stad 
arbetar vi tätt med akademien och näringslivet. På så sätt 
skapar vi förutsättningar för nya innovativa lösningar 
och produkter som leder till arbetstillfällen och att 
Lund blir en ännu mer attraktiv stad. Innovation behövs 
även inom offentlig sektor, i vårt arbete med långsiktig 
verksamhetsutveckling, och då pratar vi om tjänster. 
Till exempel tittar vi inom kommunen på hur vi kan 
ge tidsenlig vård med hjälp av välfärdsteknologi och 
kompetensutveckling med syfte att på olika sätt stärka 
personers förmåga att klara sig själva i vardagen trots 
sjukdom. För att få ytterligare förslag utlyste jag under 

2016 en intern tävling för att samla in idéer till förbätt-
ringar. Jag blev inte förvånad över att vi fick in ett stort 
antal förslag från våra medarbetare, för jag vet ju att det 
finns en enorm kreativitet inom organisationen och att 
idérikedomen är stor. Tusen tack för alla förslag.
Innovationsplattformen Future by Lund har också stärkt 
samarbete och innovationsmiljö över gränserna mellan 
näringsliv, universitet och kommunen och det är väldigt 
spännande att rymdbranschen med Europeiska rymd-
styrelsen (ESA) i spetsen, visar sitt intresse för Lund. Nu 
i mars håller ESA möte här i Lund och samverkar med 
Lunds kommun och företagare, för att se om smarta 
lösningar och rymdteknik kan appliceras även i offentlig 
sektor och näringsliv.

Vinterlund gav värme under  
kyliga månader 
Vi sjösatte även ett nytt arrangemang, Vinterlund, för 
att göra stadskärnan lite mysigare även under några av 
årets mörkaste månader. En rad aktiviteter har pågått 
för alla åldrar och från mitt skrivbord har jag varje dag 
kunnat glädjas av att se både gamla och unga leka på den 
nya snölekplatsen mitt på Stortorget. Det värmer i kylan 
att få höra barnens förtjusta skratt under färden ner 
från snöhögen. Pusshållplatsen under en stor mistel vid 
centralen blev också en viral succé med många pussbilder 
på Instagram.En annan stor händelse i Lund var den 
internationella skolgårdskonferensen som ägde rum 
här under september och samlade 220 deltagare från ett 

”En komplex organisation 
som Lunds kommun med 
över 9000 medarbetare 
så krävs det tydlighet och 
uthållighet, men också en 
stark vision som ger oss 
vägledning i vardagen.”
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femtontal länder. Vi kunde stolt visa upp ett femtiotal 
utemiljöprojekt som genomfördes under 2016 på våra 
skolgårdar för en bättre miljö för barn och ungdomar.

Strategier för att färre ska  
kunna försörja fler 
Inflyttningen vittnar om att vår kommun är populär. 
Omkring 1700 nya personer flyttade hit förra året. Men 
en ökad inflyttning och förändring i befolkningsde-
mografin ställer även höga krav och utmaningar på oss. 
Färre yrkesverksamma ska försörja fler unga och äldre. 
Så ser det generellt ut i hela Sverige och det innebär 
svårigheter med att få en budget i balans de närmaste 
åren i Lund. Tack vare att vi arbetat med det interna 
samarbetsprojektet Ett Lund så står vi rustade inför 
de ekonomiska utmaningarna i god tid. I Ett Lund har 
vi nämligen utvecklat vårt strategiarbete och gör en 
långsiktig finansiell analys som bidrar till ökad kunskap 
om vilka utmaningar och möjligheter vi har framöver. 
Vi ser behovet av att möta många utmaningar tidigare 
än vad vi gjort förut och under 2016 fick alla nämnder 
och förvaltningar i uppdrag att ta fram strategier och 
konsekvensbeskrivningar för att effektivisera och 
kvalitetsförbättra sina respektive verksamheter inför 
budget 2018–2020. Alla beskrivningar presenterades 
för kommunstyrelsens arbetsutskott och alla presidier, 
i sin helhet, under januari månad i år och politiker ska 
ta beslut om budgeten under juni. Genom att samverka 
över förvaltningsgränser på detta sätt i Ett Lund, så ser 
vi till kommunnyttan som helhet, och tar ansvar för 
kommunens samlade resurser.

Satsning på ledarskapet 
Under mina snart fem år som kommundirektör i Lund 
har jag arbetat för att implementera Ett Lund och det 
är med glädje som jag ser att vi arbetar mer och mer 
förvaltningsövergripande.

Ett bra och starkt ledarskap är viktigt för att organisa-
tionen ska klara framtida utmaningar. Därför fortsätter 
vi med vår nya satsning ”Jag som chef” som är ett 
unikt ledarskapsprogram för alla chefer i kommunen. 
Utbildningen genomförs nästan helt i egen regi och är 
designad för att stimulera erfarenhetsutbyte och ett 
gemensamt lärande. Genom det nätverk som bildas så 
rivs stuprör mellan förvaltningar och banden stärks 
kommunövergripande. Det är tillsammans som vi blir 
starkare.

Utmanande situationer kräver samarbete 
Ett tydligt exempel där vi arbetat intensivt och över 
förvaltningsgränserna, är i flyktingfrågan. Jag är 
imponerad över hur vi med samlade resurser har mött de 
stora utmaningar som vår turbulenta omvärld ställt oss 
inför. Vi har uppvisat en stark och flexibel organisation 
som fokuserat på att ta hand om de ensamkommande 
flyktingbarn och ungdomar som kom under 2015, 
och arbetat intensivt för att hitta bostäder till de nya 
lundabor som har tvingats fly från sina hemländer.

En ny vision för Lunds kommun
En komplex organisation som Lunds kommun med över 
9000 medarbetare så krävs det tydlighet och uthållighet, 
men också en stark vision som ger oss vägledning i 
vardagen. Därför påbörjade vi ett visionsarbete där 
tjänstemän och politiker arbetar tätt ihop för att skapa 
en ny vision som gäller för alla som bor och verkar inom 
det geografiska området Lund. Jag ser fram emot en ny 
ledstjärna som vi alla tillsammans kan blicka mot.

Lund är en fantastisk stad att leva och verka i. Jag vill 
rikta ett stort varmt tack till alla medarbetare som bidrar 
till Lunds utveckling. Vi har några av Lunds viktigaste 
jobb, och tillsammans ska vi fortsätta göra skillnad för 
Lundaborna även 2017-varje dag!

Anette Henriksson 
Kommundirektör
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• Lunds befolkning har ökat med 1,5 procent, vi är nu 
118 542 lundabor.

• Det har färdigställts 839 bostäder under året, den 
högsta nyproduktionen på tio år.

• Sverigeförhandlingen har genomförts med gott 
resultat vilket innebär bl a att spårvägsprojektet har 
50% statlig finansiering samt att vi får cykelleder för 
över 40 miljoner kronor.

• Spårvägen har efter igångsättningsbeslutet i 
december 2015 handlat upp entreprenör för fortsatt 
projektering samt utbyggnad av infrastrukturen, 
enligt samverkansformen utökad samverkan/
partnering. Genomförandeavtal med Region Skåne 
och Skånetrafiken tecknades i början av sommaren. 
Förhandlingar med fastighetsägare längs spårvägen 
har resulterat i samverkansavtal om medfinansiering.

Händelser 
av väsentlig 
betydelse
Året har i hög grad präglats av utvecklingsarbeten  
inom en mängd olika områden
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• Arbetet med att ta fram en ny vision för kommunen 
har påbörjats under året.

• Lunds kommun erhöll närmare 23 miljoner kronor i 
byggbonus. En av förutsättningarna för bonusen var 
de nu antagna riktlinjerna för bostadsförsörjningen.

• Förhandlingar kring försäljningsavtal med inledande 
arrendeförfarande för tidigare markanvisningar på 
Södra Brunnshög har slutförts med ett flertal aktörer 
där byggstart förväntas under det kommande året. 
Nya detaljplaner har begärts för mer än tusen nya 
bostäder och lokaler inom Brunnshögsområdet.

• I september invigdes Råbysjön med parker, kajer och 
landart. Samma helg invigdes också Aktivia – den 
jämställda aktivitetsytan på Klostergården som 
utvecklats i dialog med ungdomar.

• SHIFT2016 utsåg Lund till bäst i Sverige på hållbara 
transporter.

• Lund utsågs till finalist i Världsnaturfondens klimat-
utmaning för städer, Earth hour city challange.

• Påven besökte Lund i oktober, stora planerings-
insatser gjordes tillsammans med polisen, SÄPO, 
Trafikverket, Skånetrafiken och andra berörda 
aktörer och allt fungerade bra.

• Biltrafiken ökade på de kommunala gatorna med 
1,6 procent. Bilanvändandet per invånare har dock 
minskat med 4 procent jämfört med LundaMaTsIII:s 
basår 2011, målet för 2016 var en minskning med 
5 procent.

• Boverket har beviljat 6 miljoner kronor bidrag som 
ska användas för renovering av skolor och upprust-
ning av utemiljöer.

• The Creative Plot genomförde BarCamper – en 
mobil företagsinkubator som scoutar idéer. Bussen 
åkte på turné i hela Skåne och BarCamper-teamet 
träffade 90 entreprenörer. 40 gick vidare till 
accelerator program, 11 deltog i finalen Action Day 
som ledde till publikrekord på Ideon Agora.

• Bosättningslagen trädde i kraft. Lagen innebär 
att en kommun är skyldig att efter anvisning från 
Migrationsverket ta emot nyanlända flyktingar med 
uppehållstillstånd och erbjuda dem en bostad. Lunds 
anvisningstal var 378 personer. 220 av dessa kunde 
tas emot och erbjudas en bostad under året. Utöver 
de anvisade flyttade under år 2016 230 flyktingar till 
Lund på egen hand och ordnade själva en bostad.

• Skolinspektionen har godkänt Lunds kommun 
som huvudman för internationell skola på 
grundskolenivå vid International School of 
Lund Katedralskolan (ISLK) i Lunds kommun. 
Utbildningen kommer att följa en internationell 
läroplan.

• Ett omfattande chefs- och ledarutvecklingsprogram 
har startats i syfte att bidra till utveckling och 
kvalitet.

• Polhemskolan har startat en spetsutbildning i 
matematik.

• Vipan gymnasieskola har fått guld och silver på 
yrkes-SM.

• Årets lärare och årets skolbibliotek finns i Lund.Påvebesöket.
Foto: Karin Lilja

Medborgarcenter, Kristallen.
Foto: Martin Olson

Södra Esplanaden
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Stadspoarkens dag. Foto: Martin Olson

Stadsparkens dag.
Foto: Martin Olson

Foto: Benjamin Walfridzon Eriksson

Julbelysning. Foto: Christiaan Dirksen
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God ekonomisk 
hushållning

Målstyrning
Visionen är utgångspunkten i kommunens målstyrning. 
Från visionen har ett antal strategiskt viktiga fokusom-
råden, kommunfullmäktigemål och indikatorer gemen-
samma för hela kommunen beslutats.

Nämnder och styrelsen har därefter beslutat om 
sina mål. Nämndernas mål utgår från fokusområden 
och nämndens behov av utveckling som framkommit 
vid omvärldsanalys och nulägesanalys inom det egna 
verksamhetsområdet.

Redovisning av fokusområden och kommunfullmäkti-
gemål görs i förvaltningsberättelsen och utgör tillsam-
mans med de finansiella målen grunden för bedömning 
av god ekonomisk hushållning.

Nämndernas mål redovisas i verksamhetsberättelsen.

Vision 2025
Visionen för Lunds kommun beskriver bilden av ett 
framtida önskvärt tillstånd och är utgångspunkt för alla 
verksamheter.

Lund – idéernas stad 
I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas fram-
tidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas 
tillsammans med andra. Lund har en hållbar utveckling 
med balanserad tillväxt. Vi är kända för vårt effektiva 
transportsystem och hushållning med energi och 
resurser. Här finns livskvalitet med god hälsa, trivsel 
och frihet. Lunds stadskärna är levande, lockande och 
lättillgänglig för alla. Staden och omlandet stödjer 
varandra i ömsesidig utveckling. Lund är den goda 
staden – trygg och överblickbar, med en spännande 
blandning av historia och framtid. 

Lund är en attraktiv och självklar arena. Här möts 
idéer, näringsliv och kultur för att berika varandra. 
Lund är ett ledande internationellt centrum för forsk-
ning, utbildning och företagande. Lund är en kreativ 
miljö, där det är lätt att starta och driva företag. 
Utbildningen från förskola och skola till universitet är 
världsledande. 

I Lund finns naturliga mötesplatser för en levande 
dialog med delaktighet och påverkan. Servicen är av 
god kvalitet, lättillgänglig och flexibel för att passa 
skiftande behov. Genom ökad samverkan mellan kom-
munen och andra aktörer i regionen, nationellt och 
internationellt, skapas förutsättningar för en attraktiv 
region. Utvecklingen drivs av allas engagemang och 
ansvar för Lund. Alla kan stå på scen men också vara 
publik. Idéernas Lund kännetecknas av öppenhet för 
nya intryck, kombinerad med humor och glädje. Här 
får du vara ung lite längre.
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Kommunfullmäktiges mål
l Klarar målet u Delvis uppnått n Klarar ej målet

Fokusområden Kommunfullmäktige mål Bedömning 
av målet Indikatorer Mål Utfall 

2016
Utfall 
2015

Lund, en attraktiv 
och kreativ plats

Lunds kommun ska vara 
en attraktiv plats att leva 
och bo på l

Nöjd Region-Index 
– Helheten 69 71 69 

Befolkningsutveckling, 
årlig 1,2 % 1,5 % 0,7 % 

Polisens 
trygghetsundersökning 1,4 1,37 

Nöjd Region-Index 
– Trygghet 67 66  

Företagen i Lunds kommun 
ska uppleva att det finns 
ett bra företagsklimat n

Svenskt näringslivs enkät 
om företagsklimatet, plats 
i ranking

50 134 72 

Antal nystartade företag, 
Nyföretagarbarometern 775 738  

Inflytande, delaktig-
het och service

Invånarna i Lunds kommun 
ska ha goda möjligheter 
till insyn och inflytande på 
kommunens verksamheter 
och beslut

u

Nöjd Inflytande-Index 
– Helheten 45 43  

Informationsindex för 
kommunens webbplats 
– Totalt

88 85,55 86,91 

Boende och verksamma 
i Lunds kommun ska 
uppleva att de får ett gott 
bemötande och hög till-
gänglighet i kontakten med 
kommunens verksamheter

l

Nöjd Medborgar-
Index – Bemötande, 
tillgänglighet

55 60  

Nöjd Medborgar-Index 
– Helheten 62 62  

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) – Totalt, NKI 69 73  

Servicemätning, SKL, 
Ranking 67 137 127 

Ekologisk hållbarhet
Lunds kommuns klimat- 
och miljöpåverkan ska 
väsentligt minska l Utsläpp av växthusgaser –38 % –47 % –28 % 

Ekonomisk hållbarhet Lunds kommun ska ha en 
stark ekonomi l

Årets resultat i förhållande 
till skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning

0,5 % 1,8 % 2,7 % 

Nettolåneskulden 60 % 34 % 35 % 

Social hållbarhet

Långsiktig 
kompetens försörjning

Kommunfullmäktiges mål och indikatorer kommenteras under respektive fokusområde.
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Utvärdering god 
 ekonomisk hushållning
Kommunens utveckling styrs av visionen och sex 
fokusområden. Samtliga nämnder har formulerat mål 
som bidrar till ett eller flera av fokusområdena.

För fyra av fokusområdena är mål och indikatorer 
beslutade av kommunfullmäktige. Fyra av målen bedöms 
klaras:

• Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva 
och bo på

• Boende och verksamma i Lunds kommun ska upp-
leva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglig-
het i kontakten med kommunens verksamheter

• Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska 
väsentligt minska

• Lunds kommun ska ha en stark ekonomi, med två 
finansiella mål:

Resultatmålet innebär att kommunen finansiella resultat 
ska uppgå till 0,5 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning under 
2016. Utfallet för 2016 var 1,8 procent och målet är 
därmed uppnått.

Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 
2018 ska uppgå till högst till högst 60 procent av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 
2016 var 34 procent och målet är därmed uppnått

Ett mål är delvis uppnått:

• Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter 
till insyn och inflytande på kommunens verksamhe-
ter och beslut

Ett mål bedöms inte klaras:

• Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns 
ett bra företagsklimat

För fokusområdet social hållbarhet finns inga mål satta. 
Under 2017 ska en plan för behov, resurser och organisa-
tion av det preventiva arbetet utvecklas i kommunen.

För fokusområdet långsiktig kompetensförsörjning 
finns en strategi och en handlingsplan framtagen. 
Redovisning av handlingsplanen visar att kommunen 
arbetar i enlighet med fokusområdet.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen 
har en god måluppfyllelse och en god ekonomisk 
hushållning.

Sammantaget görs  
bedömningen att kommunen har 
en god måluppfyllelse och en 
god ekonomisk hushållning.

Fokusområden
Lund, en attraktiv och kreativ plats 

Mål inom fokusområdet

Lunds kommun ska vara en attraktiv  
plats att leva och bo på

Lundaborna är nöjda med sin stad. Sju av tio Lundabor 
kan starkt rekommendera vänner och bekanta att 
flytta till kommunen. Det visar resultat från Statistiska 
Centralbyråns, SCB, medborgarundersökning som 
genomförts under våren.

Helhetsbetyget för Lund som en kommun att bo och 
leva i är 71 på en hundragradig skala. Det kan jämföras 
med förra mätningen i Lund, 2014, som gav ett resultat 
på 69. Områdena som Lundaborna nu ger högre betyg 
är kategorierna ”Fritidsmöjligheter” samt ” Beslut och 
inflytande”. Det är fjärde gången som Lunds kommun 
medverkar i undersökningen och siffrorna har konstant 
legat på en hög nivå.

Jämfört med genomsnittet för de 133 kommuner som 
deltog i medborgarundersökningen hösten 2015 och 
våren 2016, fick Lunds kommun högre betygsgenomsnitt 
både som ”Plats att bo och leva på”, samt vad gäller de” 
Kommunala verksamheterna”.

Befolkningsutvecklingen är fortsatt hög i Lund. Vi var 
vid årsskiftet 118 542 invånare. detta är en ökning med 
1,5 procent jämfört med 2015.

Polisens trygghetsundersökning visar en hög trygghet i 
Lund men en liten försämring 2016 jämfört med tidigare 
kan ses. Jämfört med genomsnitt för kommuner i södra 
Skåne (exklusive Malmö) är tryggheten mycket god i 
Lund. Otryggheten har ökat något på Norra fäladen och 
området runt Lund C.

Nöjd regionindex ingår i medborgarundersökningens 
frågor om hur tryggt man kan röra sig utomhus under 
kvällar och nätter och hur trygg man känner sig mot 
inbrott och hot och överfall i hemmet. 2016 års värde 
ligger på samma nivå som 2014 och klart högre än riket 
(56) och gruppen större städer (54). Lund har en hög 
målsättning som inte riktigt nåddes i årets undersökning.
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Företagen i Lunds kommun ska uppleva att 
det finns ett bra företagsklimat

Kommunen mäter företagsklimatet med två under-
sökningar. Dels SKL:s Insikt (NKI) som vänder sig till 
företag som haft kontakt med kommunen i myndig-
hetsfrågor. Dels Svenskt näringslivs enkät som är en 
attitydundersökning och vänder sig till alla företagare i 
kommunen. NKI-värdet har förbättrats medan rak-
ningen i Svenskt näringslivs enkät har försämrats. Den 
senare visar att attityden till kommunens företagsklimat 
har försämrats. Det är en prioriterad uppgift inför 2017 
att förbättra företagens attityder.

Antalet nystartade företag ligger på en fortsatt hög 
nivå. Det mycket högt ställda målet nås inte.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Lund kunskapsstaden
Lund har en lång tradition med mycket goda 
skolresultat.

Det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan är 
mycket högt i Lund och det har ökat det senaste läsåret. 
Ökningen är större i Lund än i de jämförbara grupperna. 
94,8 procent av eleverna i årskurs 9 från Lunds kommuns 
skolor var behöriga till ett yrkesprogram 2016.

På International School of Lund Katedralskolan 
(ISLK) nådde 94 procent av eleverna målen för MYP5

Meritvärdet årskurs 9 kommunala grundskolor (17 ämne)

Läsår Lunds 
kommun

Gruppen 
större städer Riket

2015–2016 252,5 222,6 219,3

2014–2015 247,3 218,5 215,7

Källa: SCB

Kommunens gymnasieskolor är attraktiva och ett 
stort antal ungdomar från andra kommuner söker sig 
till Lund. 60 procent av eleverna kommer från andra 
kommuner. Resultaten är höga på de studieförberedande 
programmen, men en tydlig positiv trend kan ses för 
yrkesprogrammen, resultaten är dock fortfarande 
något lägre än gruppen större städer. Gymnasieskolan 
Vipan, där de flesta yrkesprogrammen ges, fortsätter 
arbetet med att skapa rutiner för att tidigt uppmärk-
samma elever som inte klarar studierna och att ge extra 
anpassningar.

Inom vuxenutbildningen har andelen godkända 
betyg på grundläggande nivå ökat från föregående år. 
Ökningen motsvaras dock av en ökad andel studieav-
brott. På gymnasial nivå inom vuxenutbildningen har 
andelen godkända betyg minskat från föregående år 
samtidigt som en ökad andel elever fullföljer kursen.

Betygspoäng kommunala skolor gymnasieskolan

Läsår
Lund högskole - 
förberedande 
program

Lund  
yrkesprogram

Större städer 
högskole- 
förberedande 
program

Större städer 
yrkesprogram

Riket  
alla huvudmän  
och program

2015–2016 15,1 12,9 14,5 13,0 14,0

2014–2015 14,8 12,7 14,4 12,9 13,9

2013–2014 15,1 12,6 14,5 12,9 13,9

Källa: SCB
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Stadsutveckling

Utveckling av Lunds centrum fortsätter. En analys av 
Lunds handelsstråk och besökares bild av staden har 
genomförts. Syftet är att få fler människor att besöka 
Lund genom att utveckla centrum. Analysen visar att det 
finns potential att utveckla flera typer av stråk och plat-
ser i stadskärnan där fler vill mötas och uppleva stadsliv. 
Undersökningen visar att trafikmiljön behöver utvecklas 
så att gatorna blir trivsammare. Skomakaregatan och 
Stortorget har valts ut som första områden att gå vidare 
med. Stadshallen är i behov av renovering. Ett arbete för 
att hitta en målbild för stadshallen pågår för att skapa 
mervärde av kommande upprustning.

Två detaljplaner för Centrala Brunnshög ska möjlig-
göra byggandet av ett större handelskvarter, bostäder och 
en park. Skolan har fått igångsättningstillstånd i kom-
munfullmäktige och detaljprojekteras för närvarande.

Planeringen för Science Village Scandinavia fortsätter 
och beslut om granskning av detaljplanen togs i bygg-
nadsnämnden i augusti. Förhandlingar kring exploate-
ringsavtal pågår. Ett kvalitetsprogram för det offentliga 
rummet är framtaget i en gemensam process.

Goda kommunikationer
Lunds kommun var först ut i landet med överens-
kommelse med Sverigeförhandlingen om kommunal 
medfinansiering av höghastighetsjärnväg, med ett stopp 
vid Lund C samt statlig medfinansiering av cykelåtgärder 
kopplade till Lund C samt spårvägen Lund C-ESS. 
Kommunfullmäktige har godkänt avtal för storstads-
åtgärderna, spårväg och cykel. Lunds kommun har med 
detta uppnått målsättningen att 50 procent av spårvägs-
satsningen ska ha statlig medfinansiering.

Resandet med stadsbuss ökade under 2016 med nästan 
4 procent och regionbuss med drygt 3 procent medan 
tågresandet ökade med nästan 5 procent.

Lund utsågs till årets cykelfrämjarkommun. 
Cykeltrafiken ligger på en hög nivå, men har minskat 
från 182 tusen cyklade km per dygn 2015 till 170 tusen 
km 2016. Trenden över lång tid är att den totala cykel-
trafiken ökar med cirka 1 procent per år. Under året har 
24 tusen kvadratmeter cykelväg fått ny beläggning.

Färdtjänsten har även under 2016 haft brister i utföran-
det av transporterna. Entreprenören som utför uppdraget 
har inte haft tillräckligt med bilar vilket inneburit många 
förseningar. Resandet med färdtjänst minskade med 6 % 
jämfört med föregående år, till 116 300 resor. Upphandling 
inför nytt avtal påbörjades i slutet av året. Inför upphand-
lingen utreddes alternativa sätt att organisera utförandet 
av färdtjänsten. Utredningen utmynnade i att nuvarande 
modell med ett företag som ansvarar för både beställnings-
central och transporter ska behållas.

Bostäder

Under året har det färdigställts 839 bostäder, av dessa är 
753 i flerbostadshus varav 124 är studentbostäder. 807 
bostäder är påbörjade varav cirka 40 procent är hyres-
rätter. Årets nyproduktion är den högsta på tio år. Den 
största utbyggnaden har varit i Lunds tätort på områdena 
Linero, Klostergården och Nöbbelöv.

Det finns nu antagna detaljplaner som möjliggör 
byggandet av 2100 bostäder.

Regional utveckling
Lunds kommun är medlem i Greater Copenhagen & 
Skåne C vars fokus är tillväxt och arbetsmarknads-
frågor. Handlingsplanen för 2016 har fokuserat på 
internationell marknadsföring, arbetsmarknadsåtgärder 
och åtgärder för att locka internationella företag och 
investeringar till regionen.

Lund deltar tillsammans med Malmö och Helsingborg 
i Region Skånes arbete för att stärka tillväxtmotorerna. 
Arbetet inriktas på likheter och skillnader i städernas 
attraktionskraft, för boende och företagande.

I december ställde sig MalmöLundregionens 
 styrelse bakom den strukturplan som utarbetats i tätt 
samarbete mellan kommunerna. I planen tas sikte på 
2035 då MalmöLundregionen ska vara motorn mitt i 
Nordeuropa; en hållbar och sammankopplad storstads-
region med Sveriges bästa livsmiljö! Strukturplanen 
kommer att utgöra underlag för kommunernas 
översiktsplaner.

Internationellt arbete
Under 2016 har den internationella verksamheten inrik-
tats på två huvudsakliga teman: samarbete med Lunds 
universitet och samverkan i Norden. Överhuvudtaget 
kan konstateras att samverkan mellan Lunds kommun 
och Lunds universitet i det internationella arbetet ökat 
kraftigt under det gångna året. Som exempel kan nämnas 
att universitet och kommunen i augusti gemensamt tog 
emot UD:s chefsmöte, det vill säga Sveriges ambassa-
dörer i utlandet – för ett studiebesök med innovations- 
och forskningstema.

Universitetet och kommunen samverkade också nära 
under Påven Franciscus besök i Lund den 31 oktober 
med anledning av reformationens 500-årsjubileum. 
Bland annat genomfördes publika arrangemang som t.ex. 
CTR:s föreläsningsserie ”Påven Franciscus: tro – politik 
– reformationen”. Vidare hölls en lunch för de besökande 
internationella delegationerna med bland annat universi-
tetet och kommunen som värdar. Det samlade marknads-
föringsvärdet för påvebesöket beräknas till ca 100 
miljoner kronor – ett unikt PR-genomslag till gagn för 

20 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2016

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

75



såväl Lunds universitet som Lunds kommun. Lunds 
kommun har också i samverkan med Lund University 
Commissioned Education tagit emot två forskningsdelega-
tioner som ett led i universitets utåtriktade arbete med 
innovations system och tekniköverföring.

I juni var Lunds kommun värd för det stora nordiska 
vänortsmötet som samlade ett 60-tal beslutsfattare och 
ungdomar från samtliga Lunds vänorter i Norden. Temat 
för mötet var ”En nordisk modell för ungdomsdemokrati” 
och delfinansierades av EU-programmet ERASMUS+.

Kulturskolans ungdomsorkester – 45 personer – och 
Vänortsföreningen Lund-Nevers reste till Nevers, 
Frankrike i oktober för en helg av musikaliska möten 
och ungdomsutbyten. Vänortsföreningen Lund-Zabrze 
besökte Zabreze i Pålen för deltagande i det internatio-
nella vänortseventet ”City Days of Zabrze”.

I september höll Nordiska samrådsgruppen för 
flyktingfrågor, med de nordiska migrationsministrarna, 
ett möte i Lund med syftet att fördjupa det nordiska 
samarbetet i flykting- och migrationsfrågor.

Näringsliv och turism
Flera industriföretag har valt att etablera utvecklings-
kontor i Lund under 2016. Schneider Electrics flyttar 
200 medarbetare från Malmö till Lund och Mobile 
Heights Center. Volvo Cars och Bosch har båda beslutat 
att etablera utvecklingskontor i Lund. Tillgången till 
spetskompetens och ingenjörer samt Lunds dyna-
miska forskningsmiljöer och internationella bolag är 
viktiga faktorer.

Totalt 24 partners har anslutit sig till innovations-
plattformen Future by Lund. Riktade aktiviteter har 
genomförts inom Digitalisering och Internet of Things, 
Ledarskap och innovation samt spetsteknologi från 
rymden för tillämpning i staden i samarbete med The 
European Space Agency, ESA.

Antal gästnätter januari-oktober 2016 uppmättes till 
409 643, vilket är en ökning med 4,98 procent jämfört 
med samma period förra året

Destinationsplattformen VisitLund har ökat antalet 
partner från det privata näringslivet. En gemensam mål-
bild har fastställts: ”Lund är en attraktiv stad känd för sin 
kunskapsturism och sina världsledande kunskapsmöten”.

Inflytande, delaktighet och service

Mål inom fokusområdet

Invånare i Lunds kommun ska ha goda 
möjligheter till insyn och inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut

Nöjd inflytande index, är en del av medborgarunder-
sökningen och mäter invånarnas syn på möjlighet till 
inflytande och delaktighet. Informationsindexet på 
kommunens webbplats mäts i en av SKL standardiserad 
egenundersökning. Lunds värde på båda indikatorerna 
är höga i jämförelser med andra kommuner men det når 
inte upp till de mycket högt ställda målvärdena.

Boende och verksamma i Lunds kommun 
ska uppleva att de får ett gott bemötande 
och hög tillgänglighet i kontakten med 
kommunens verksamheter
Värdet på de ingående indikatorerna är genomgående 
höga i en jämförelse med andra kommuner förutom 
servicemätningen där Lund fallit i rakning. Detta beror 
på att telefontillgängligheten är dålig. Endast 31 procent 
av de som tar kontakt med kommunen via telefon får 
svar direkt på en enkel fråga.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Medborgardialog
En medborgarportal har börjat byggas. Denna ska på ett 
enkelt sätt visa verksamhetsdata direkt på kommunens 
hemsida. Medborgarna ska kunna jämföra olika utförare 
av kommunal service och få en bild av hur den egna kom-
munen står sig i förhållande till andra kommuner i riket.

Inom ramen för översiktsplanen har ett flertal 
dialogbaserade processer ägt rum. Det har innefattat 
samtal inom utveckling av frågor som arkitektur och 
näringsliv. Under hösten har ett forum för involvering 
av utformning av den framtida kommunen tagit plats, 
Future City games. Under en helg involverades cirka 
30 medborgare som bidrog till att framtidsspana och 
problematisera samhällsutvecklingen. Under hösten har 
ett antal öppna seminarium genomförts, kopplade till 
bland annat förtätning av staden.

En kunskapsbas för ökad medborgarinvolvering och 
dialog har lagts inom ramen för Nordic City Networks. 
Detta ska vidareutvecklas under år 2017.

I Stångby har en bred dialogprocess pågått under ett 
antal år. Kommunen har ett på-plats-kontor i Stångby 
som bemannas varje vecka dit boende kan vända sig med 
tankar och idéer om ortens utveckling.

Delaktighet
Fokus Veberöd har avslutats under våren. Syftet med 
projektet har varit att samla in synpunkter och förslag 
från boende i Veberöd med omnejd kring frågor som 
berör centrumutveckling, kommunikationer, fritid och 
rekreation, naturvärden med mera. Projektet har på ett 
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bra sätt skapat en bild av vad Veberödsborna tycker är 
viktigt för att utveckla Veberöd och omgivningarna runt 
omkring. En kulturmiljöinventering av Veberöd har 
genomförts med hjälp av boende med ett väldigt gott 
resultat.

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp har påbörjats 
med syfte att utveckla orten Genarp tillsammans med 
Genarpsborna. Utgångspunkten för hela projekt Fokus 
Genarp är: ”Vad kan vi göra tillsammans”. Enkäten som 
skickats till alla boende har fått stort gensvar. Arbetet 
fortsätter under 2017.

Under 2015 och 2016 har Ungdomspolitiken drivit 
projektet ALLA UNGA – om inflytande och delaktighet 
för alla unga, oavsett intellektuell funktionsvariation. 
Målet med projektet har varit att få unga i särskolan 
att engagera sig och påverka. Ett antal aktiviteter har 
genomförts såsom utbildning av unga vuxna från olika 
dagliga verksamheter till demokratihjältar, inflytande-
caféer för Lunds alla särskoleelever på högstadie- och 
gymnasienivå, medborgarförslag har skrivits och elevråd 
har startats. Hemsidan www.ungilund.se har utvecklats 
och allt arbete har sammanställt i en metodbok.

Inom hemvårdens område har två medborgardialoger 
genomförts, en i Statshallen och en i Södra Sandby.

En fokusgrupp med brukare och anhöriga har arrange-
rats för att bredare belysa LSS frågor.

Service och teknikutveckling
Ett utvecklingsarbete avseende webbplattform lund.se 
har genomförts. Det innebär i korthet att utformningen 
anpassats att fullt ut fungera i mobiler eller surfplattor, 
pappersblanketter ersätts av digitala tjänster och 
samarbetet mellan verksamheten och medborgarcenter 
intensifieras.

Utveckling av digitala lösningar sker successivt och 
i nära samverkan med de olika kärnverksamheterna i 
förvaltningarna. Särskilt fokus i vår har varit införande 
av nya skolsystem, test av teknik i hemvården och 
utveckling av ett flertal eTjänster. Kommunen har vid 
årsskiftet 175 externa e-tjänster. Av dessa har cirka 55 
byggts under 2016.

Ett projekt pågår för att införa E-tjänster så att bru-
kare med försörjningsstöd ska kunna följa sitt ärendes 
gång. Genom E-tjänsten ska brukaren på sin dator 
eller mobil kunna följa sitt ärende och kunna se när de 
exempelvis får sin utbetalning.

En ny version av lund.se har lanserats för vård och 
omsorg. En karta visar nu kommunens alla äldreboen-
den, demensboenden och träffpunkter.

Ett projekt avseende trygghetstillsyn via webbkamera 
inleddes under våren och sedan i höstas har trygghets-
tillsyn via webbkamera erbjudits ett fåtal brukare i 
hemvården.

Videokonferens via Skype är nu en permanent alternativ 
vårdplaneringsform och det har genomfördes 131 
vårdplaneringar via Skype. Modellen ger både tids- och 
miljövinster. Test att göra motsvarande vid individupp-
följning inom LSS området har genomförts.

Hemvården provar också olika tekniska lösningar 
såsom sms och Skype för de brukare som föredrar att ha 
kontakt på detta sätt.

Trådlöst nätverk har installerats inom de flesta dagliga 
verksamheter, korttidstillsyn och korttidsvistelser.
E-sport-aktiviteter har anordnats inom dagligverksamhet 
och planering för en fortsättning pågår.

Inom hemvården för personer med funktionsnedsätt-
ning har en modell med digitala inköp tillsammans med 
brukaren med framgång testats.

Ekonomisk hållbarhet

Mål inom fokusområdet
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål 
inom ramen för god ekonomisk hållbarhet. Båda målen 
har uppnåtts under 2016.

Resultatmålet innebär att kommunens finansiella 
resultat ska uppgå till 0,5 procent av skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
under 2016. Utfallet för 2016 var 1,8 procent och målet 
har därmed uppnåtts.

Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 
2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 2016 var 
34 procent och målet har därmed uppnåtts.

Lunds kommun redovisade 2016 ett resultat på 103 
miljoner kronor, vilket jämfört jämfört mot budget var 
en förbättring med 45 miljoner kronor. Nämnderna 
bedöms för helheten ha en god följsamhet med en 
nettoavvikelse som var 5 miljoner kronor lägre än 
budget. Förändringarna jämfört med budget avser främst 
högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett 
högre finansnetto till följd av realisering av kortfristiga 
placeringar och högre utdelning från dotterföretag.
Nettoinvesteringarna uppgick till 650 miljoner kronor, 
vilket är 560 miljoner kronor lägre än vad som planerats 
i budget. Den främsta anledningen är att projekt har 
skjutits fram tidsmässigt, men även följden av en mer 
omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut.

Ytterligare analys av Lunds kommuns resultat och 
ställning återfinns i avsnittet Ekonomi sidan 45.

Ekologisk hållbarhet
Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar 
utveckling 2014–2020 (LundaEko II) är det övergripande 
programmet för att uppnå målet inom fokusområdet 
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ekologisk hållbarhet. Vidare har samtliga av kommunens 
förvaltningar och bolag ett miljöledningssystem, vilket 
är ett viktigt verktyg i arbetet med åtgärder för att uppnå 
mål och delmål i LundaEko II. Förutom miljölednings-
systemet har kommunen flera planer och program som 
bidrar till att mål och delmål i LundaEko II uppnås, 
däribland Energiplan, Avfallsplan, Grönprogram, 
LundaMaTs III och Lunds Vatten.

LundaEko innehåller åtta prioriterade områden. 
Nedan redovisas det prioriterade området Minsta möjliga 
klimatpåverkan. För redovisning av övriga prioriterade 
områden, se avsnitt Miljö sidan 43.

Mål inom fokusområdet
Indikatorn för KF-målet Lunds miljö- och klimatpåverkan 
ska väsentligt minska är minskade utsläpp av växthus-
gaser (ton CO2ekv/år), och målet i LundaEko är att 
utsläppen ska minska med 50 procent till år 2020 och 
vara nära noll år 2050. Statistikunderlag från SCB, 
Kraftringen och SMED (Svenska miljöemissionsdata) 
visar att igång sättningen av kraftvärmeverket i Örtofta 
har gett stort genomslag för minskade växthusgasut-
släpp. De senaste statistiska uppgifterna från 2014 visar 
att utsläppen minskat med totalt 47 procent jämfört 
med år 1990. Visserligen var vintern 2014 varm, men 
resultatet är trots detta väsentligt bättre än prognosen. 
Bedömningen är att indikatorns målvärde kommer att 
nås till år 2020, om beslutade och planerade åtgärder 
genomförs. En utmaning framöver är att inte bara 
fokusera på utsläppen som sker inom kommunens 

gränser, utan även utsläpp som sker utanför kommunen 
på grund av vår konsumtion.

LundaEko II har ett ambitiöst delmål, att den 
kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri 
år 2020. Under 2016 har en handlingsplan antagits 
som bedöms kunna leda till att organisationen blir till 
99 % fossilbränslefri. Främst är det resor med egen bil i 
tjänsten och flygresor som är svåra att få helt fossilbräns-
lefria. Servicenämnden arbetar systematiskt för att göra 
kommunens fordonsflotta fossilfri, samtidigt som den 
ekonomiska effektiviteten ökar och tillgängligheten till 
transportmedel för de anställda ökar. Lunds kommun 
samarbetar även i ett EU-finansierat projekt med nio 
andra skånska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne och 
Region Skåne för att nå fossilbränslefrihet 2020.

Målet grundar sig i en utmaning från Klimats-
amverkan Skåne, och även t.ex. Kraftringen, LKF och 
Region Skåne verkar för att nå målet, vilket förbättrar 
kommunens förutsättningar. Enligt utmaningen är det 
möjligt att klimatväxla om kommunen inte lyckas bli 
helt fossilbränslefri. Från och med 2016 har koldiox-
idavgift för transporter och en klimatfond införts, som 
innebär att Lunds kommun kan klimatväxla för den lilla 
mängd fossilbränsle som bedöms finnas kvar 2020.

Primärenergianvändningen har minskat kraftig både 
hos LKF och Servicenämnden sedan 2013. Minskningen 
beror både på energieffektiviseringsåtgärder som gjorts 
i fastigheterna och på primärenergifaktorn för fjärrvär-
men sjunkit väsentligt till följd av att Kraftringen gjort 
förbättringar i sin bränslemix.

Post-it-kampanjen.
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Under 2016 har flera beslut och insatser genomförts som 
bidrar till måluppfyllnad, däribland:

• En laddinfrastrukturutredning har genomförts. 
Utredningen visar befintliga laddställen och var 
det finns framtida behov av nya laddstationer för 
elfordon.

• Utökade statliga medel för energi- och klimatrådgiv-
ning samt projektstöd för att utöka samverkan med 
nätverket Klimatalliansen, ger möjlighet att förstärka 
klimatarbetet med det lokala näringslivet.

• Forum för hållbar energi är ett samarbete med de 
kommunala bolagen med syfte att nå klimatmålet 
genom gemensamma åtgärder.

• Inom området gröna finanser har kommunkon-
toret utrett hur kommunens investeringar kan bli 
fossilbränslefria. Detta har lett till nya kriterier i 
kommunens placeringspolicy.

Social hållbarhet
Strategiskt arbete inom fokusområdet
Social hållbarhet, handlar om att bygga ett långsiktigt 
stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 
mänskliga behov uppfylls. Detta kan uppnås genom att 
arbeta strategiskt med frågor som människors hälsa och 
trygghet. Frågor som utbildning, ekonomisk situation, 
känsla av utsatthet, livsstil och samhällets förmåga att 
värna den enskilda människan är olika områden som 
påverkar den långsiktiga hållbarheten. Den sociala 
hållbarheten är en grundbult i välfärdssamhället.

Lunds intensioner inom området är att ”I Lund finns 
ett demokratiskt, jämställt och öppet klimat som ger 
alla möjlighet att upptäcka, förstå och engagera sig i 
arbetet för att utveckla Lund. Kommunen ska främja 
interkulturella, internationella och gränsöverskridande 
kontakter. Lund ska vara välkomnande för alla oavsett 
etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, religion 
eller annan trosuppfattning. Vi arbetar mot fördomar 
och diskriminering.”

Kommunstyrelsen beslutade under året att tillsam-
mans med SKL utarbeta kriterier för en kommun som 
arbetar strategiskt och systematiskt för mänskliga 
rättigheter (MR-stad), arbetet ska leda till att Lund kan 
utses till MR-stad.

Ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 
har arbetats fram i samråd med Räddningstjänst Syd. 
En handlingsplan för att motverka våldsbejakande 
extremism har antagits av kommunfullmäktige. Under 
året har också ett förslag till ny strategi för våld i nära 
relationer arbetats fram och en förstudie har gjorts 
avseende arbetsintegrerade företag i den planerade 
stadsdelen Brunnshög.
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Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Indikatorerna som speglar en kommuns sociala hållbarhet är framtaget av 
SKL. Områden som ingår är hälsa, trygghet, deltagande och inkludering, 
jämställdhet samt flyktingmottagande och integration.

Förklaring till färgmarkeringarna

Lunds resultat bland de 25% bästa kommunerna i Sverige

Lunds resultat bland de 50 % av kommunerna som hamnar i mitten i Sverige

Lunds resultat bland de 25% sämsta kommunerna i Sverige

Det finns ingen redovisning för Lund det aktuella året

Hälsa Lund 2014 Lund 2015 Lund 2016

Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år Totalt 81,4 81,6

Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år Totalt 85,0 85,1

Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) Män 84 83 84

Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) Kvinnor 77 80 76

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Åtgärder för att främja hälsa
Utbildningsnämnden har ett särskilt fokus på elevers hälsa och stress med 
årlig uppföljning. Inom området finns inga entydiga tecken på en positiv 
utveckling och fortsatt arbete krävs. I gymnasiets elevundersökning kan 
slutsatsen dras att något färre elever upplever stress i förhållande till föregå-
ende år. Flickor på studieförberedande program upplever mer stress än pojkar 
och än elever på yrkesförberedande program. I jämförelse med föregående år 
skattar färre gymnasieelever sin hälsa som mycket god. Barn- och skolnämnd 
Lund stad har under 2016 satsat på att gör en forskningsöversikt tillsammans 
med psykologiska institutionen på Lunds Universitet, avseende förståelse av 
elevers stress.

Trygghet Lund 2014 Lund 2015 Lund 2016

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv Totalt 836 872

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män 22 22 25

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor 25 24 25

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Åtgärder för att främja trygghet 
För att främja trygghet har Polisen i samverkan med Lunds kommun genom-
fört åtgärder vid Lund C under 2016. Åtgärderna arbetades fram i dialog med 
Lundaborna genom så kallade medborgarlöften. Åtgärderna har bland annat 
berört ökat antal narkotikabeslag och fler bötfällda trafikförseelser.

Socialnämnden har startat ett boende för våldsutsatta kvinnor i början av 
året. Verksamheten fungerar väl och kan erbjuda ett snabbt skydd och boende 
till våldsutsatta. Socialförvaltningen arbetar även med förebyggande grupper 
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som riktar sig till barn och ungdomar som har upplevt våld, hot och bråk i 
familjen genom mottagningen Lysmasken. Mottagningen har ökat antalet 
barn och unga som har kontakt med verksamheten under 2016.

Utbildningsnämndens elevenkät som riktar sig till gymnasielever visar höga 
och förbättrade resultat avseende frågor som berör kränkning och trygghet 
på skolan.

Delaktighet och inkludering Lund 2014 Lund 2015 Lund 2016

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Totalt 8,4

Långtidsarbetslöshet 25–64 år i kommunen, andel (%) av bef. Totalt 2,6 2,7 2,6

Långtidsarbetslöshet 25–64 år i kommunen, andel (%) av bef. Män 2,7 2,8 2,8

Långtidsarbetslöshet 25–64 år i kommunen, andel (%) av bef. Kvinnor 2,4 2,5 2,4

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Åtgärder för att främja deltagande och inkludering
Kultur- och fritidsnämnden har HBTQ-certifierats Högevallsbadet.

Socialnämnden har tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genom-
fört aktiviteter och utökat samverkan mellan den öppna ungdomsverksam-
heten och socialförvaltningens boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Flyktingmottagande och integration Lund 2014 Lund 2015 Lund 2016

Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med uppehållstillstånd,  
antal Totalt 129 165 (230)*

Kommunmottagna i flyktingmottagandet efter anvisning med uppehållstillstånd,  
antal Totalt 9 0 (220)*

Kommunmottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån med uppehållstillstånd, 
antal Totalt 204 317

Kommunmottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån med uppehållstillstånd, 
antal/1000 inv 1,8 2,7

Antal elever i som deltagit på SFI undervisning 1 697 1 956

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, *avser preliminära siffror, kommunens statistik

Under året trädde den så kallade Bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att 
en kommun är skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot 
nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och erbjuda dem en bostad. 
Lunds anvisningstal var 378 personer. 220 av dessa kunde tas emot och 
erbjudas en bostad under året, resterande ska tas emot under 2017 tillsam-
mans med ytterligare 544 personer enligt anvisningstalet för 2017. Utöver 
de anvisade flyttade under år 2016 230 flyktingar till Lund på egen hand och 
ordnade själva en bostad.

Det är en stor utmaning att få fram bostäder. Det råder ett underskott på 
bostäder och det ökade mottagandet ställer ytterligare krav på bostadsbyg-
gandet. Många av de bostadslösningar som kan erbjudas är tillfälliga. För 
att kunna lösa uppgiften behövs nya, kreativa och flexibla boendelösningar 
under flera år framöver.

Mottagandet av flyktingar påverkar de flesta verksamheterna i kommunen 
och arbetet sker i bred samverkan. Utöver en bostad är studier eller arbete 
avgörande faktorer för etablering och kommunen har ett nära samarbete med 
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Arbetsförmedlingen. Det finns ett stort engagemang hos 
Lundaborna för de nyanlända och civilsamhället gör en 
stor och värdefull insats vilket skapar goda förutsätt-
ningar för integration.

Under 2016 tog Lund emot 25 ensamkommande 
barn och unga, att jämföra med 292 under 2015. Ett 
omfattande arbete pågår för att få bostäder och andra 
lokallösningar samt att rekrytera familjehem. För att 
skapa ett mottagande av god kvalitet har samverkan med 
skola, kultur och fritid och föreningsliv utvecklats.

Jämställdhet 
Grundskolorna redovisar att det är stora skillnader 
mellan flickor och pojkars genomsnittliga meritvärde. 
Flickorna har för Lunds kommun totalt 263,6 och 
pojkarna 230,9, vilket gör en skillnad på drygt 32,7 poäng 
till flickornas fördel. Diskussioner förs kring åtgärder.

Det är också stora skillnader av elevernas resultat 
beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund. På de 
kommunala skolorna var de genomsnittliga meritvärdet 
för elever vars föräldrar hade upp till gymnasial utbild-
ning 210,7 och elever med föräldrar som har eftergymna-
sial utbildning 265,6. Skillnaden är något större i Lund 
än i riket.

Långsiktig kompetensförsörjning
Inom samtliga nämnder finns svårigheter att attrahera, 
rekrytera och behålla medarbetare inom vissa bristyrkes-
grupper. Detta gäller såväl att attrahera nyexaminerade 
studenter så som att rekrytera och behålla medarbetare 
med spetskompetens och erfarenhet i yrket. Särskilda 
utmaningar finns vad gäller förskollärare, fritidspedago-
ger, sjuksköterskor, socionomer samt specialkompeten-
ser inom teknik. Utmaningar som Lunds kommun delar 
med övriga kommuner i Skåne.

Lunds kommun arbetar proaktivt och under året har 
kommunstyrelsen antagit en strategi med handlingsplan 
för att underlätta för kommunens olika verksamheter att 
säkra kompetensförsörjningen. På kommunövergripande 
nivå kan det interna chefs- och ledarutvecklingspro-
grammet nämnas som ett gott exempel på åtgärder inom 
ramen för handlingsplanen. På förvaltningsnivå har till 
exempel socialförvaltningen arbetat fram en särskild 
projektplan och tillsatt en partsgemensam grupp i syfte 
att förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla 
medarbetare med socionomexamen. Inom flera förvalt-
ningar finns olika former av lärlingssystem och internut-
bildningar för att säkra kompetensförsörjningen.

En rad kommunikativa insatser har genomförts för 
att profilera Lunds kommun som attraktiv arbetsgi-
vare, bland annat med konceptet Vi gör skillnad och 
med kommunens Instragram-konto, där man följer 
medarbetare i kommunen, som har fler än 3000 följare. 

Under året har även en grund lagts för en kampanj för 
att attrahera fler att söka sommarjobb inom vård- och 
omsorgsförvaltningen.

2015 2016 Förändring

Antal platsannonser 1 234 1 487 253

Antal utannonserade 
tjänster 1 900 2 688 788

Lunds kommun utannonserade under 2016 drygt 2 688 
tjänster fördelade på 1 487 platsannonser. Detta är en 
markant ökning från föregående år då kommunen utan-
nonserade 1900 tjänster fördelade på 1234 platsannonser. 
24 av platsannonserna för 2016 utlystes internt.

Åtgärder handlingsplan kompetensförsörjning
Verksamheterna ser alltid över möjligheten att erbjuda 
deltidsanställda medarbetare höjd sysselsättningsgrad. 
Vid nyanställning används högsta möjliga sysselsätt-
ningsgrad och normen är heltid. Tyvärr är det dock inte 
alltid möjligt att erbjuda heltidstjänster av verksamhets-, 
schematekniska eller ekonomiska skäl. För att komma 
runt dessa hinder och öka andelen heltidsarbetande har 
verksamheten inom vård- och omsorgsförvaltningen ett 
lokalt kollektivavtal inom Kommunals avtalsområde om 
årsarbetstid med flytande del samt avtal om önskad sys-
selsättningsgrad. En gemensam utvärdering tillsammans 
med Kommunal har påbörjats under 2016 och kommer 
att slutföras under våren 2017.

Under året har dialog förts med arbetsförmedlingen i 
syfte att bereda praktik och arbetstillfällen till nyanlända 
lundabor. För skolförvaltningarnas del har det rört 
praktik- och auskultationsplatser för nyanlända lärare 
och hur kommunen kan ta tillvara kompetensen hos 
nyanlända med lärarbakgrund, bland annat lärare som 
går Lärarspåret inom SFI.

Lunds Fontänhus och Finsam har sökt medel hos 
Allmänna arvsfonden för att i samverkan med Lunds 
kommun starta projekt som syftar till att öka kunskapen 
hos kommunens chefer och medarbetare om psykiska 
funktionsnedsättningar.

Kommunen tar varje år emot många praktikanter från 
olika studieprogram med syftet att ge studenterna insyn 
i respektive verksamhet och kommunen som helhet. 
Vidare har studentmedarbetare arbetat inom olika 
verksamhetsområden under året.

Kommunens verksamheter deltar regelbundet på 
arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor i 
närområdet. Studenter tas också emot inom verksam-
heterna på till exempel studiebesök och i samband med 
fältarbete och uppsatsskrivande.

28 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2016

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

83



Kommunens kvalitet i jämförelse
Lund deltar i SKL:s kvalitetsutvecklingsprojekt, Kommunens kvalitet i 
korthet, KKIK. Utveckling mäts med ett fyrtiotal mått som ska speglar 
kommunens tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet, och kommunen 
som samhällsutvecklare. 251 av landets kommuner deltar varför materialet är 
ett bra underlag för jämförelser.

Förklaring till färgmarkeringarna

Lunds resultat bland de 25% bästa kommunerna i Sverige

Lunds resultat bland de 50 % av kommunerna som hamnar i mitten i Sverige

Lunds resultat bland de 25% sämsta kommunerna i Sverige

Värde för aktuellt år finns inte tillgängligt

Tillgänglighet
Tillgängligheten till kommunens tjänster och service är av stor vikt för att 
kommunen ska upplevas som en attraktiv och kreativ plats. Lunds strategi 
för att öka tillgängligheten via e-post har lyckats väl medan tillgängligheten 
via telefon fortfarande är låg. Bibliotek, simhall och återvinningscentra-
ler har generösa öppettider. Lund har korta kötider till särskilt boende. 
Väntetiden för att få ekonomiskt bistånd är lång i Lund, men tiden har 
minskat. Socialnämnden arbetar med att ytterligare korta väntetiden för 
försörjningsstöd.

Lund 2014 Lund 2015 Lund 2016

Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 50 90 96

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en 
enkel fråga, (%) 27 29 31

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) Nytt mått 2016 Nytt mått 2016 83

Bibliotekets öppethållande utöver 08–17 på vardagar, timmar/vecka 24 34 24

Simhallens öppethållande utöver 08–17 på vardagar, timmar/vecka 41 41 42

Återvinningscentralens öppethållande utöver 08–17 på vardagar, timmar/vecka 24 24 24

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde 32 37 29

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut 
inom försörjningsstöd, medelvärde 40 33 26

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada
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Trygghet
Trygghetsindikatorerna visar för Lund goda värden.

Personalkontinuiteten inom hemvården är en trygghetsfaktor där Lunds 
värde tillhör genomsnittet i riket.

Barn per årsarbetare i tabellen för förskolan avser även fristående förskolor. 
Skolverket presenterar de gemensamma resultaten i april. För 2016 redovisar 
Barn och skolnämnderna ett preliminärt resultat på 5,23 barn per årsarbetare 
för de kommunala förskolorna, motsvarande för 2015 var 5,07 barn per 
årsarbetare.

Lund 2014 Lund 2015 Lund 2016

Nöjd Region-Index – Trygghet 67 66

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 17 16 16

Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,0 5,0 (5,2) *

* preliminärt värde för 2016, Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Delaktighet
Möjligheten till delaktighet för lundaborna är god. Informationsindex och 
delaktighetsindex är självskattningar som kommunen gör utifrån styrda frå-
gor från SKL. Nöjd inflytandeindex är en del av medborgarundersökningen. 
Lund har goda resultat inom delaktighetsområdet.

Lund 2014 Lund 2015 Lund 2016

Informationsindex för kommunens webbplats – Totalt 87 87 86

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 52 72 72

Nöjd Inflytande-Index – Helheten 44 43

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 84,7 84,7 84,7

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Effektivitet
Effektivitetsindikatorerna visar en varierad bild för 
Lund. Resultaten i skolan, äldreomsorgen och social-
tjänsten är goda, men kostnaderna för hemtjänst och 
förskola och grundskola är höga i Lund.

De höga kostnaderna för förskola och grundskola 
förklaras av höga lokalkostnader. Kostnaderna exklusive 
lokaler för dessa verksamheter ligger i snitt med riket. En 
analys av lokalkostnaderna visar att kostnaden per kva-
dratmeter är jämförbar med andra kommuner, däremot 
har Lund generösa ytor.

Grundskolan är effektiv räknat kostnad per betygspo-
äng (exklusive lokalkostnader).

Kostnad per elev i gymnasieskolan är låg i Lund. Tre 
faktorer kan förklara detta, en stora andelen elever på 
studieförberedande program, en hög fyllnadsgrad på 
gymnasieskolorna och en effektiv organisation.

Kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende per 
brukare är också höga i Lund. Dock har kostnadsutveck-
lingen varit lägre i Lund än andra kommuner.

Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad 
utredning ses generellt som ett resultatmått på goda 
insatser från socialtjänsten. Lund har under flera år legat 
på en mycket hög andel. 2016 har en tydlig förändring 
skett och kan förklaras med en förändrad inriktning 
på arbetet. Barn- och ungdomsvård har de senaste åren 
aktivt arbetat med att familjer ska återkomma när nya 
behov uppstår. Många familjer har komplexa problem 
vilket i många fall inte löses enkelt och det finns en risk 
att problemen blir mer omfattande utan adekvat tidigt 
stöd. Förändringen är dock större än väntat och måttet 
bör fortsätta att följas.
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Lund 2014 Lund 2015 Lund 2016

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 149 381 149 363

Kostnad för grundskola, kr/ elev 105 757 104 302

Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser),  
hemkommun, andel (%) 88,7 89,3 87,8

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i 
SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 72 81 79

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 91,8 93,3 95,2

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng, exklusive 
lokalkostnad 319 323 331

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 94 589 94 704

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 77,0 76,6

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 76 83 83

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 816 898 821 362

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 81 80 81

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 70 67 67

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 324 830 320 311

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 89 90 89

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 84 84 80

Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller 
insats, andel (%) 88 84 71

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Samhällsutvecklare
Lunds som samhällsutvecklare har goda resultat.

Andelen förvärvsarbetande är låg i Lund i jämförelse med riket. Det stora 
antalet studerande i åldersgruppen upp till 34 år är förklaringen till detta. 
Åldersgruppen 35 till 59 år har en förvärvsfrekvens runt 84 % som är nära 
genomsnittet i riket.

Andelen invånare med ekonomiskt bistånd är låg i Lund med en liten 
variation mellan åren. 2015 var andelen på samma nivå som 2010 och 2011. 
Under 2016 har antalet biståndstagare minskat för första gången på tio år, 
särskilt andelen med mycket långt ekonomiskt bistånd har minskat med fem 
procentenheter efter riktade insatser mot denna grupp. Förbättring kommer 
att synas i den jämförande statistiken under våren. Socialnämnden följer 
utvecklingen per månad. För december 2016 var andelen 1,5 procent jämfört 
med januari 2016 då andelen var 1,7 procent.
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Lund 2014 Lund 2015 Lund 2016

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 67,1 68,1

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 2,9 3,1

Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 6,8 6,4 7,8

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 70 (73) *

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 6,5 7,0

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 51 52

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 46,7 53,0 58,3

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 50 56 66

Nöjd Region-Index – Helheten 69 71

* preliminärt värde för 2016, Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Lunds centrum. Foto: Kennet Ruona
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Kommunfullmäktiges särskilda  
uppdrag till nämnderna

Särskilda uppdrag Nämnd Status

Utreda möjlig kommunsamverkan angående överförmyndare. • Politisk ledning
• Överförmyndarnämnden Pågående

Utveckla lund.se
• Kommunstyrelsen
• Avdelningen för kommunikation och 
medborgarkontakt

Avslutad

Utreda outsourcing av företagshälsovården. • Kommunstyrelsen
• HR-avdelning Avslutad

Utreda kostnadskonsekvenserna av LundaEko II. • Kommunstyrelsen
• Strategisk utv.avd Avslutad

Utreda konsekvens av att flytta miljöstrategerna från kommunstyrelsen till 
miljönämnden. • Kommunstyrelsen Avslutad

Utreda benchmarking av verksamheter. • Kommunstyrelsen Avslutad

Utreda möjliga cykelstråk till exempel från Håstad till Norra Fäladen. • Tekniska nämnden Avslutad

Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag. • Socialnämnden Pågående

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som 
regeringens budget 2016 utmynnar i. • Vård- och omsorgsnämnden Pågående

Utreda vad äldreomsorgens olika verksamheter i Lunds kommun kostar 
i förhållande till samma verksamheter i andra jämförbara kommuner, 
samt att, i de fall kostnaderna för äldreomsorg i Lunds kommun markant 
skiljer sig från jämförbara kommuner, ta fram underlagmed förslag 
på åtgärder eller beslut som vård- och omsorgsnämnden, kommun-
styrelsen och eller kommunfullmäktige kan vidta för att jämna ut 
eventuellakostnadsskillnader.

• Vård- och omsorgsnämnden Avslutad

Omförhandla sina hyresavtal med Lunds kommunala fastighets AB i syfte 
att få lägre hyreskostnader. • Vård- och omsorgsnämnden Avslutad

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök • Barn och skolnämnd Lund Stad
• Barn och skolnämnd Lund Öster Pågående

Utreda eventuella vinster av samordning och sammanläggning av barn- och 
skolförvaltningarna

• Kommunstyrelsen
• Barn och skolnämnd Lund Stad
• Barn och skolnämnd Lund Öster

Avslutad

Utreda förutsättningarna, ekonomiskt, personalmässigt och lokalmässigt, 
för att uppfylla kommunens målsättning för gruppstorlek i förskolan och 
presentera en plan för hur målsättningen skulle kunna uppfyllas inom 
innevarande och nästkommande mandatperiod

• Barn och skolnämnd Lund Stad
• Barn och skolnämnd Lund Öster Avslutad

Effektivisera fastighetsbeståndet genom utfasning av byggnader i slutet av 
sin ekonomiska och tekniska livslängd • Servicenämnden Pågående

Utarbeta en plan för underhåll genom ombyggnation av byggnader som är 
värda att bevara • Servicenämnden Pågående
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I ekonomi- och verksamhetsplanen för 2016 beslutade 
kommunfullmäktige om 16 särskilda uppdrag till 
styrelser och nämnder. Tio av dessa är utförda under året 
medan sex är försenade.

Utreda möjlig kommunsamverkan angående 
överförmyndare 
Samverkan inom Överförmyndarverksamheten sker idag 
i ett flertal kommuner i Sverige. En utredning pågår. 
De underlag som legat till grund för de samverkanslös-
ningar som finns i Skåne har studerats .

Utveckla lund.se
Lunds kommuns webbplats lund.se har sedan slutet av 
november 2016 ett nytt utseende och är nu mer använ-
darvänlig. Antalet webbsidor har mer än halverats. Ett 
stort antal nya e-tjänster har byggts, så att medborgare 
enkelt och snabbt kan göra många av sina ärenden 
när de har tid. Det finns vid årsskiftet 175 externa 
e-tjänster. En annan förbättring är att lund.se nu är helt 
mobilanpassad.

Utreda outsourcing av företagshälsovården
En utredning är gjord kring outsourcing av företagshäl-
sovården och beslut att fortsätta med intern företagshäl-
sovård är fattat.

Utreda kostnadskonsekvenserna av LundaEko II
Enligt den beslutade LundaEko-processen har program-
met utvärderats under 2015–2016. Utvärderingen ledde 
till att kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i 
uppdrag att aktualisera LundaEko utifrån identifierade 
brister.

Utreda konsekvens av att flytta miljöstrategerna från 
kommunstyrelsen till miljönämnden
En utredningen av placeringen av miljöstrategiska 
enheten är genomförd. Kommunfullmäktige har beslutat 
att bibehålla den organisatoriska placeringen under 
kommunstyrelsen.

Utreda benchmarking av verksamheter
I kommunens strategiprocess har en övergripande 
nulägesanalys tagits fram med jämförelser av verksam-
heters kostnader och kvalitet. Samtliga nämnder och 
styrelser har därefter genomfört en nulägesanalys av hur 
ekonomi, verksamhet och kvalitet samt personalresurser 
utvecklats. I nulägesanalysen har respektive nämnd och 
styrelse tagit fram förslag och konkreta åtgärder för 
att hantera framkomna behov av effektiviseringar och 
kvalitetsförbättringar.

Utreda möjliga cykelstråk till exempel från Håstad till 
Norra Fäladen
Genomförandeavtal har tecknats med Trafikverket om 
byggande av cykelväg mellan Håstad och Stångby. För 
att realisera en cykelväg längs Svenshögsvägen mellan 
Stångby och Lund håller en vägplan på att arbetas 
fram. En första trafikutredning för cykelväg längs 
Kävlingevägen mellan Lund och Vallkärra har tagits 
fram. Genomförandeavtal har även tecknats för sträckan 
Veberöd- Hemmestorp.

Utvecklingen av det nordsydliga cykelstråket genom 
stadskärnan har påbörjats med färdigställande av den för-
sta etappen längst i söder, mellan Mejeriet och Magnus 
Stenbocksgatan. Fortsatt utredning pågår för resterande 
sträcka som ska byggas ut under de kommande tre åren.

Att öka möjligheterna för fler att cykla är ett priori-
terat område inom tekniska nämnden och därför har 
nämnden antagit utvecklingsmålet Utveckla kommunens 
cykelnät med ökad tillgänglighet och trygghet. 

Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag.
Under perioden har det bostadssociala projektet “Bostad 
Först” planerats och startats. I planeringsstadiet gjordes 
en kartläggning av olika varianter. Projektet utvärderas 
löpande av följeutvärderare och enligt plan kommer fler 
brukare involveras under 2017. Hittills har resultaten 
varit goda för de personer i målgruppen som fått ta del 
av insatsen. Svårigheten är att antalet lägenheter som 
förvaltningen erhållit från bostadsbolag fortfarande 
är litet. Under året har fyra lägenheter upplåtits, alla 
från LKF.

Aktivia.
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Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de 
förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar
Arbete gällande översyn av förbehållsbeloppen pågår. 
Uppdragets komplexitet har medfört förseningar och 
utredningen beräknas redovisas till nämnden under 
första halvåret 2017. Ärende om ändring av avgiftstak/
maxtaxan är anpassat till gällande regelverk och besluta-
des av kommunfullmäktige i januari 2017.

Utreda vad äldreomsorgens olika verksamheter i Lunds 
kommun kostar i förhållande till samma verksam-
heter i andra jämförbara kommuner, samt att, i de 
fall kostnaderna för äldreomsorg i Lunds kommun 
markant skiljer sig från jämförbara kommuner, ta 
fram underlag med förslag på åtgärder eller beslut som 
vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och 
eller kommunfullmäktige kan vidta för att jämna ut 
eventuella kostnadsskillnader.
Kostnadsjämförelser med andra kommuner har använts 
som underlag till nämndens arbete med verksamhetsplan 
och internbudget. Jämförande redovisning har också 
rapporterats till budgetberedningen i arbetet med EVP 
2017–2019. Det har också genomförts studiebesök i 
motsvarande verksamheter för att se hur verksamheten 
bedrivs till lägre standardkostnad jämfört med Lund.

Omförhandla sina hyresavtal med Lunds kommunala 
fastighets AB i syfte att få lägre hyreskostnader
Omförhandling av hyresavtal har redovisats och beslu-
tats i nämnden i mars.

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive 
mottagningskök
Barn och skolnämnd Lund Öster slutsatserna visar bland 
annat att:

• Ett större kök är kostnadseffektivare än ett litet kök.

• För att använda personalen effektivt är det viktigt 
att kunna fördela personalkostnaderna på så många 
portioner som möjligt.

• Det viktigaste sättet att hålla nere måltidskostnaden 
är att bygga färre men större enheter.

Utreda eventuella vinster av samordning och samman-
läggning av barn- och skolförvaltningarna
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att införa 
en gemensam barn- och skolnämnd och en gemensam 
skolförvaltning från den 1 januari 2018.

Utreda förutsättningarna, ekonomiskt, personalmäs-
sigt och lokalmässigt, för att uppfylla kommunens mål-
sättning för gruppstorlek i förskolan och presentera 
en plan för hur målsättningen skulle kunna uppfyllas 
inom innevarande och nästkommande mandatperiod
Förskolornas olika organisering har gjort det svårt att 
följa upp barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet 
med kommunfullmäktiges mål som gällde fram till 2015. 
Det intressantaste måttet är istället barnantalet per 
anställd pedagog. 2015 var 5,1 barn inskrivet per årsarbe-
tare i Lunds kommuns förskolor och 2016 5,2 barn.

Effektivisera fastighetsbeståndet genom utfasning 
av byggnader i slutet av sin ekonomiska och tekniska 
livslängd samt uppdraget

Utarbeta en plan för underhåll genom ombyggnation 
av byggnader som är värda att bevara
I samband med de planerade underhållsåtgärderna samt 
vid projekt- och verksamhetsbeställningar så bedöms 
byggnadernas ekonomiska och tekniska livslängd. Detta 
säkerställer att det inte investeras i byggnader som om 
några år behöver rivas.

Under 2016 så har följande fastigheter rivits:

• Tirfing

• Fågelsång

• Värpinge skola byggnad C

Målet är att ha långsiktiga planer utifrån byggnadernas 
tekniska och ekonomiska livslängd för att undvika de 
onödiga kostnader och negativa verksamhetskonsekven-
ser som uppkommer vid akuta situationer som exempel-
vis hände med de fuktskadade byggnaderna.

Det pågår en inventering av fastigheterna för att kont-
rollera statusen och för att uppdatera underhållsplanen.
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Personal
Personalstrategiska nyckeltal
Antalsstatistik

2015–12–31 2016–12–31

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Total

Tillsvidareanställda 6 093 1 889 7 982 6 302 2 005 8 307

Visstidsanställda 1 030 451 1 481 995 460 1 455

Totalt* 7 002 2 292 9 294 7 172 2 426 9 598

Totalt antal årsarbetare 6 592 2 252 8 844 6 867 2 428 9 295

* Eftersom medarbetare kan inneha en tillsvidareanställning del av tjänst och visstidsanställning del av tjänst blir summan av de två anställnings-
formerna högre än totalt antal månadsanställda

Lunds kommun hade vid 2016 års slut 8 307 tillsvidareanställda och 1 455 
visstids anställda månadsavlönade medarbetare, att jämföra med 7 982 
 respektive 1 481 år 2015. Antalet månadsavlöwnade medarbetare är därmed 
totalt 9 598, vilket är en ökning med 3,3 procent enheter jämfört med 
föregående år.

Kvinnor utgör 75,9 procent av de tillsvidareanställda. Medelåldern för 
kommunens tillsvidareanställda är 43,7 år.

Övertid och mertid

2015 2016

Övertid (h) Övertid (%) Mertid (h) Mertid (%) Övertid (h) Övertid (%) Mertid (h) Mertid (%)

Kvinna 57 268 0,5% 81 369 0,6% 59 883 0,5% 78 567 0,6%

Man 33 464 0,8% 18 979 0,4% 36 726 0,8% 18 569 0,4%

Totalt 90 732 0,5% 100 348 0,6% 96 609 0,5% 97 136 0,5%

Övertid i procent av ordinarie arbetstid är på samma nivåer 2015 jämfört med 
2016, både för män och kvinnor. Totalt motsvarar övertiden 0,5% av ordinarie 
arbetstid. Mertiden har minskat marginellt och är nu på samma nivå som 
övertiden, d.v.s. 0,5% av ordinarie arbetstid.
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Personalomsättning

2015 2016

Antal tillsvidareanställda Andel avslut (%) Antal tillsvidareanställda Andel avslut (%)

Slutat på egen begäran 547 70 % 701 75 %

Pension 196 25 % 204 22 %

Annan orsak 39 5 % 29 3 %

Summa 782 100 % 934 100 %

Antal tillsvidareanställda 8 178 8 476

Personalomsättning 9,6 % 11,0 %

Personalomsättningen beräknas i kommunens personalredovisning i antalet 
externa avgångar för tillsvidareanställda (inkluderat vilande) dividerat 
med antalet tillsvidareanställda per den 31 december 2015 respektive 
31 december 2016.

Personalomsättningen var 2015 9,6% och 2016 11%, vilket är en ökning med 
1,4 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror på att fler 
slutat på egen begäran 2016 jämfört med 2015.

Personalomsättningen varierar mellan yrkesgrupper. Framförallt var 
omsättningen hög gällande sjuksköterskor, biståndshandläggare/SOL- och 
LSS-handläggare, socialsekreterare (främst på utredningssidan), förskollärare 
samt lärare i grundskolan inom vissa kategorier. Personalomsättningen 
speglar marknadsläget och rörligheten för dessa grupper i regionen.

Miljöförvaltningen på uppdrag. Foto: Miriam Preis
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Ledarskap och 
medarbetarskap
Mål 

Lunds kommun ska ha medskapande 
medarbetare och chefer som företräder 
kommunen, leder och utvecklar sig själva, 
arbetslag och verksamhet baserat på 
kommunens värdegrund med uppdrag 
och brukaren i fokus.

Medarbetarenkäten 2016
Framtagandet av enkäten genomfördes i samverkan med 
de fackliga organisationerna och representanter från 
kommunens olika verksamheter för att få en delaktighet 
i arbetet.

Medarbetarenkäten är gemensam för hela Lunds kom-
mun och genomfördes under november. Medarbetar-
enkäter har tidigare genomförts i kommunen år 
2010, 2012 och 2014.

Medarbetarenkäten genomfördes samtidigt för alla 
förvaltningar under perioden 7–20 november. 

Medarbetare nkäten innehåller frågor som rör motiva-
tion, ledarskap, styrning och arbetsmiljö.

HME är ett index som ger ett mått på medarbetar-
engagemanget inom kommunen. HME beräknas som 
ett medelvärde av nio frågor. Dessa nio frågor har även 
ingått i Lunds kommuns medarbetarenkät de senaste 

två omgångarna, 2012 och 2014. Frågeställningarna är 
framtagna av SKL och RKA tillsammans med referens-
grupp från tio kommuner och landsting. Enkäten och 
frågeställningarna har även granskats och bearbetats av 
SCB:s experter på enkätuppbyggnad.

HME mäter medarbetarnas engagemang samt 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara 
på och skapa engagemang. Skalan går från 0–100 
och ett högt värde indikerar en hög nivå av hållbart 
medarbetarengagemang.

Medarbetarenkät 2014 2016

Antal svar 6 030 5 847

Svarsfrekvens i % 79 69

Svarsfrekvensen minskade med 10 procentenheter.

Hållbart medarbetar-
engagemang (HME) Lund 2014 Lund 2016

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Totalindex

75 74

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Motivationsindex

77 75

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Ledarskapsindex

73 72

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Styrningsindex

76 74

Foto: Kennet Ruona
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I kommunen minskar Medarbetarengagemang (HME) 
totalindex från 75 till 74, vilket kan jämföras med ett 
oförändrat värde på 78 för de större städerna och en 
ökning från 78 till 79 för alla kommuner (Källa: Kommun 
och landstingsdatabasen, kolada).

Chefs- och ledarutveckling i fokus
2015 fattades beslut om ett kommungemensamt 
chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram för chefer. 
De bärande delarna är Jag som chef, chefsmoduler och 
Vi som ledningsgrupp. Under 2016 har pilotomgången av 
ledarskapsprogrammet Jag som chef med 48 av kom-
munens chefer avslutats. Ytterligare 96 chefer var inne i 
programmet 2016. Syftet med Jag som chef är att imple-
mentera ledningsfilosofin som innebär att utvecklas 
tillsammans och ta ett ansvar som sträcker sig lite längre 
och att vi styr och leder Lunds kommun ännu smartare 
och bättre. Programmet genomförs i dialog format och 
varje grupp leds av ett internt team; en medarbetare 
och en medlem från kommunens ledningsgrupp. 
De sju chefsmodulerna lönebildning, rehabilitering, 
rekrytering, ledningsprocessen, ständiga förbättringar, 
kommunicera i förändring samt medieträning som syftar 
till att stärka chefskompetensen har genomförts vid 
flera tillfällen under 2016. En pilot av ledningsgrupps-
utvecklingen Vi som ledningsgrupp för BSF Lunds stad 
och Socialförvaltningen startade hösten 2016. Märkbara 
effekter så här långt av chefs- och ledarskapsutveck-
lingen visar på stort engagemang att jobba för helheten, 
agera som en arbetsgivare och ökat samarbete på tvärs 
inom organisationen. I april avslutades rekryterande 
skolledarutbildningen. De 20 deltagarna var pedagoger 
inom förskola och skola från de två skolförvaltningarna 
och utbildningsförvaltningen. Utbildningen omfattade 
totalt 16 dagar under tre treminer. Jag som chef kommer 
att utvärderas under 2017.

Bedömning: Delvis uppnått.

Projekt HR-system
Projektets mål är att skapa enhetliga och effektiva 
HR-processer med hög kvalitet som stöds av ändamåls-
enliga IT-system.

Projektets syfte är att:

• Skapa enhetliga arbetsprocesser och systemstöd

• Göra det lätt att göra rätt

• Skapa ordning och reda

• Skapa en digitalisering

Under 2016 har arbetet pågått med att avgränsa projek-
tet, formulera effektmål, HR-systemvisningar, krav-
formulering, omvärldsspaning, kommunikationsinsatser 
och kartläggning av lokala avtal.

Mångfald berikar
Mål 

Lunds kommun ska vara en arbetsplats där 
varje medarbetares kompetens, erfaren
heter och olikheter tas tillvara.

Den nya kommunikationsplattformen slår fast att Lunds 
kommun ska ha normmedveten kommunikation.

En arbetsgrupp har tagit fram material som ska 
användas som underlag till en översyn av riktlinjer för 
mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling som 
planeras till början av 2017.

Centralt är att riktlinjer och struktur för arbetet med 
HBTQ kopplas samman med övrigt arbete för mångfald 
och inkludering. En översyn av denna riktlinje pågår och 
förväntas vara genomförd under 2017 i samband med 
föreslagen översyn av strukturen för styrdokument inom 
HR-området. Utbildning av HBTQ representanter inom 
kommunens olika verksamheter har genomförts under 
2016.

I enlighet med diskrimineringslagen är den årliga löne-
kartläggningen genomförd under hösten 2016 utifrån 
2016 års lönerevision. Resultatet från denna påvisade att 
inga osakliga löneskillnader förelåg.

Mångfaldsperspektivet beaktas särskilt vid rekryte-
ringar i framförallt behovsanalys och framtagandet av 
kravprofil genom att cheferna, med stöd av HR-konsult, 
följer kommunens rekryteringsprocess. Vidare beaktas 
perspektivet i bilder och texter och kommunikation om 
kommunens verksamhet.

På frågan “Jag uppfattar att min arbetsplats är fri 
från diskriminering och kränkande särbehandling” 
blev medel värdet 3.9 (på skalan 1–5) i medarbetar-
enkäten 2016.

Bedömning: Delvis uppnått.
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Hälsa och arbetsmiljö
Mål

Arbetsplatserna i Lunds kommun ska vara 
attraktiva ur hälsosynpunkt.

Antalet arbetsplatser som fått utmärkelsen 
”Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats” ska 
uppgå till minst 60 stycken för kommunen 
totalt.  

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015

Sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid – kvinnor 8,7 8

Sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid – män 4,6 4,5

Sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid – total 7,6 7,1

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015

Sjukfrånvaro 60 dagar 
eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro- kvinnor

42,1 42,3

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 
i procent av total sjukfrånvaro 
– män

29,1 34,8

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 
i procent av total sjukfrånvaro 
– total

40 41

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid,  
senaste 12 månaderna 
¢ Kvinnor ¢ Män ¢ Totalt

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 

2015 2016

Åldersintervall SKL K M K M

–29 8,30 % 4,90 % 8,6 % 4,7 %

30–49 8,00 % 4,40 % 9,0 % 4,5 %

50– 8,00 % 4,60 % 8,4 % 4,8 %

Totalt 8,00 % 4,50 % 8,7 % 4,60 %

Totalt 7,1% Totalt 7,6%

Det kan konstateras att sjukfrånvaron ökar i samtliga 
åldersgrupper, 29 år eller yngre, 30–49 år och 50 år eller 
äldre och såväl för kvinnor som för män, med undantag 
för män i åldern 29 år eller yngre. Kvinnor 30–49 år 
har högst sjukfrånvaro (9) samtidigt som det är i denna 
åldersgrupp som sjukfrånvaron är lägst bland män (4,5).

Den största ökningen är bland kvinnor 30–49 år, från 
8 till 9 procent. Det är också den åldersgruppen med 
störst population.
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, de största yrkeskategorierna

2015 2016

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt Antal Kvinnor Män Totalt Antal Varav långtids 
sjukfrånvaro %

Undersköterska, 
hemvård 13,8 8 13 686 14,5 7,3 13,5 700 40,8

Barnskötare i förskola/
barnomsorg 11,3 5,5 10,6 524 11,7 6,7 11,1 585 39,3

Undersköterska, 
äldreomsorg 10,4 9,5 10,3 589 13,3 14,4 13,5 557 49,5

Förskollärare 9,2 6,2 9,1 717 10,1 3,7 9,8 676 46,0

Fyra av de största yrkesgrupperna – förskollärare, 
undersköterska hemvård/hemsjukvård, undersköterska 
äldreomsorg samt barnskötare – kontaktyrken inom 
vård, skola och omsorg där man arbetar med människor, 
har sjukfrånvaro som ligger betydligt högre än genom-
snittet för kommunen.

Analysen av varför sjukfrånvaron ökar visar på en 
komplex bild som belysts på många olika sätt i forsk-
ningen och identifierats inom kommunen. De olika 
faktorerna, som är såväl arbetsrelaterade som privata, 
ingår ofta i komplexa problembilder.

Kommungemensamt har det under året genom-
förts chefsutbildning i rehabilitering i samarbete 
med Försäkringskassan och Företagshälsovården. 
Kommunens rehabiliteringsrutiner har förbättrats för en 
effektivare rehabilitering med fokus på tidiga insatser. 
En kommungemensam omställningsgrupp har inrättats 
i syfte att skapa struktur och enhetlig hantering av reha-
biliteringsärenden i Lunds kommun. Inom nämnderna 
pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete. Alla dessa åtgärder 
som vidtas behöver följas upp och utvärderas. Lunds 
kommun måste ständigt arbeta aktivt i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i organisationen för 
att vända den negativa trenden i hälsotalen. God och 
attraktiv arbetsmiljö är en strategisk viktig förutsättning 
för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

I november 2016 startade kommunens nya grund-
läggande arbetsmiljöutbildning, som ersätter tidigare 
BAM-utbildning. Utbildningen bygger på det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet med koppling till verksamheten. 
Arbetsmiljöutbildningen är speciellt anpassad för kom-
munsektorn och framtagen av Suntarbetsliv i samverkan 
med de fackliga organisationerna.

Antalet Utmärkt hälsofrämjande arbetsplatser är 
totalt 35 arbetsplatser. Syftet med utmärkelsen är att ge 
kommunens arbetsplatser kriterier och en målbild för att 
vara en hälsofrämjande arbetsplats.

Bedömning: Klarar ej målet.

Arbetsskador och tillbud

2015 2016

Tillbud 317 399

Skada utan frånvaro 647 724

Skada med frånvaro 197 178

Antalet rapporterade tillbud och skador under 2016 har 
ökat jämfört med perioden 2015. En trolig förklaring 
är att det är underrapporterat under 2015 och att 
arbetet med att rapportera har förbättrats under 2016. 
Systemstödet Lisa har ändrats. Under våren/sommaren 
infördes en ny rutin som innebär att medarbetaren själv 
rapporerar in skada eller tillbud. Detta för att förenkla 
rapporteringsprocessen. Under hösten har Lisa uppda-
terats i funktionen. Exempelvis har rapporteringsun-
derlagen kortats ner för medarbetaren, notifiering på ny 
anmäld skada/tillbud skickas till ansvarig chef.
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Attraktiva 
anställningsvillkor
Mål

Kommunens löner och anställningsvillkor 
ska stimulera till medskapande, utveckling, 
goda arbetsprestationer och bästa möjliga 
service till invånarna.

Mål

Kommunens anställningsvillkor ska göra 
det möjligt att rekrytera och behålla med
arbetare med rätt kompetens. Kommunens 
löner och anställningsvillkor ska stimulera 
till medskapande, utveckling, goda arbets
prestationer och bästa möjliga service till 
invånarna.

Resultat
Arbetet med att utveckla kommunens löneöversynsar-
bete har fortsatt under 2016. Förbättrad kommungemen-
sam planering för lönebildningsarbetet, gemensamma 
centrala överläggningar med de fackliga organisatio-
nerna, dialogmöten med kommunledningen samt ett 
fördjupat samarbete inom kommunens HR-funktion är 
exempel på åtgärder. Chefsutbildningen i lönebildning 
har genomförts vid tre tillfällen under året och cirka 70 
chefer har närvarat. Utbildningen utvärderas konti-
nuerligt och under våren 2017 kommer studenter från 
psykologiska institutionen att genomföra en studie över 
uppnådda effekter.

Medianlön, 10:e och 90:e percentil för Lunds kommun

2015 2016 Förändring 
2015/2016

Kön 10-percentil Median 90-percentil 10-percentil Median 90-percentil

K 20 650 26 000 34 050 21 200 26 581 35 000 581

M 19 800 26 000 36 000 19 800 26 520 36 500 520

Total 20 500 26 000 34 550 21 000 26 570 35 500 570

Lönekartläggning har genomförts under året och i 
resultatet har det kunnat konstateras att inga osakliga 
löneskillnader förekommer. En fördjupad analys av löner 
med tillhörande handlingsplan har påbörjats. Arbetet 
med lönebildning är ett långsiktigt strategiskt arbete 
som måste bedrivas kontinuerligt.

Bedömning: Delvis uppnått.
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Miljö
Inledning
Programmet, LundaEko II, Lunds kommuns program 
för ekologiskt hållbar utveckling 2014–2020 byygger på 
de nationella miljömålen som har brutits ner till åtta 
prioriterade områden.

• Engagera flera

• Hållbar konsumtion

• Minskad kemikaliebelastning

• Minskad klimatpåverkan

• Klimatanpassning

• Hållbar stadsutveckling

• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

• Friskt vatten och frisk luft

Vidare har kommunens samtliga förvaltningar och bolag 
ett miljöledningssystem vilket är ett viktigt verktyg 
i arbetet med åtgärder för att uppnå mål och delmål 
i LundaEko II. Förutom miljöledningssystemet har 
kommunen flera planer och program som bidrar till 
att mål och delmål i LundaEko II uppnås, däribland 
Energiplan, Avfallsplan, Grönprogram, LundaMaTs III, 
Lunds Vatten, Kostpolicy, Cykelstrategi, Åtgärdsprogram 
mot buller, Utbyggnads och boendestrategi, Riktlinjer 
för upphandling, samt Handlingsplan för fossilbränslefri 
kommun 2020 med fordonsriktlinjer.

Under 2016 har delmålen i LundaEko II aktualiserats 
som kommunfullmäktige ska ta ställnig till under 2017.

Uppföljning och bedömning av LundaEkos II:s mål 
görs årligen. Resultaten 2016 visar att kommunen har en 
varierande grad av måluppfyllelse. För mer information 
se Miljöredovisning 2016.

LundaEko II innehåller totalt 42 delmål. Dessa har 
bedömts enligt följande:

• Kommer att klara målet: 16 st.

• Osäkert: 11 st.

• Riskerar att ej klara målet: 13 st.

• Går ej att bedöma: 2 st.

I samband med uppföljningen av målen i LundaEko 
II gav fullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att 
lämna förslag på åtgärder som säkerställer att målen nås.

Engagera flera
Inom området engagera flera pågår arbetet med att kom-
municera innehållet och genomförandet av LundaEko 
II. Under 2016 har den mobila LundaEko-lådcykeln 
turnerat och deltagit på olika arrangemang i Lund såsom 
Ekobibblan, en rullande utställning och popup-biblio-
tek med böcker om miljö, klimat och hållbarhet som 
turnerar på Lunds folkbibliotek. Under året har olika 
arrangemang anordnats av kommunen med fokus på 
hållbarhet, bland annat Skördefesten med information, 
utställningar och försäljning av närodlade och ekologiska 
produkter samt Framtidsgatan, ett projekt som gav 
kommunens invånare möjligheten att uppleva en stad 
utan bilar. Förskolor- och skolor i Lund engagerar sig för 
hållbarhet och år 2016 var 95 procent av förskolorna i 
Barn- och skolförvaltningen Lund Öster certifierade med 
utmärkelser för lärande för hållbar utveckling.

Hållbar konsumtion
Lunds kommun arbetar kontinuerligt med att göra 
sina upphandlingar och inköp mer hållbara. Andelen 
inköpta ekologiska livsmedel uppgår 2016 till 68 
procent, en ökning med 13 procent sedan förra året. 
Minskade avfallsmängder är en annan viktig aspekt av 
Hållbar konsumtion. Under 2016 slängde Lundaborna i 
genomsnitt 485 kilo avfall vilket är en minskning sedan 
2007. Framförallt är det mängden returpapper som har 
minskat på grund av att vi läser allt mindre tidningar. 
Ett praktiskt exempel på avfallsförebyggande åtgärder 
under året är återbruksbutiken FixaTill som öppnades på 
stadsdelen Linero i mars 2016. FixaTill erbjuder möjlighe-
ten att laga och reparera istället för att slänga.

Minskad kemikaliebelastning
Både länsstyrelsen och regeringen bedömer det 
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som svårt 
att nå till 2020. Trots denna negativa bild har många 
svenska kommuner påbörjat ett systematiskt arbete 
med kemikaliefrågan. Under 2016 har ca 800 pedagoger 
utbildats i “hur vi gör förskolorna kemikaliesmarta”. 
Liknande utbildningar har vid efterfrågan genomförts 
på föräldramöten, möten för förskolechefer samt på 
bibliotek i Lund.

Minsta möjliga klimatpåverkan
Detta prioriterade område redovisas under fokus området 
Ekologisk hållbarhet sidan 23.
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Klimatanpassning
Flera förvaltningar i kommunen har egna klimatanpass-
ningsåtgärder. Under 2016 gjordes ett antal insatser som 
kommer utgöra underlag till en kommunövergripande 
klimatanpassningsplan, bland annat i arbetet med ny 
översiktsplan där ett PM Klimatanpassning kopplat 
till fysisk planering har framarbetats. Även arbetet 
inom projektet Lunds vatten tangerar på flera områden 
klimatanpassningsarbetet med till exempel en översväm-
nings- och skyfallskartering och en dagvattenplan som 
förväntas vara klara under 2017.

Hållbar stadsutveckling 
Som en expansiv kommun i en växande region står 
Lunds kommun inför en omfattande utveckling av nya 
verksamheter och ny bebyggelse. Hållbara transporter 
är prioriterat i Lunds kommun, och inom ramen för 
LundaMaTS III, Lunds strategi för ett hållbart trans-
portsystem, pågår ett omfattande arbete som bidrar 
till en hållbar stadsutveckling. Delmålen inom hållbar 
stadsutveckling nås inom de områden som handlar om 
samverkan och spjutspetsprojekt. Däremot ser det ut 
som om delmålen om exploatering av värdefull åkermark 
och riktvärden för buller inte kommer att nås.

Innovationsplattformen Future by Lund, EU-projektet 
Cityfied och tävlingen Future City Game är viktiga projekt 
och satsningar för att skapa samverkan och testa nya 
idéer för hållbara städer. Future City Game genomfördes i 
augusti 2016 och är ett spel för stadsutveckling och pla-
nering. Över 100 lundabor anmälde sitt intresse att vara 
med under en kreativ workshop där deltagarnas idéer, 
erfarenheter och kreativitet står i centrum. Resultaten 
ska användas som underlag till den nya översiktsplanen.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Lunds kommun arbetar aktivt med bevarande och 
utveckling av naturmiljö- och parkvärden och det pågår 
ett arbete att ta fram ett nytt Grönprogram. Lund 
har i dagsläget 32 områden som fått skydd i form av 
naturreservat, varav fem förvaltas av kommunen. Lund 
är en expansiv kommun, vilket innebär att nya områden 
exploateras och ett ökat tryck på de gröna miljöerna i 
staden. Detta ställer krav på att skydda naturområden, 
både för den biologiska mångfalden men också för att 
skapa rekreationsmöjligheter för en växande befolkning. 
Under 2016 har kommunen bland annat arbetat med 
kartläggning av den biologiska mångfalden i stadsmiljön 
samt inventeringar av äldre trädmiljöer i staden. En 
medborgarenkät utförd under året visar att 97 procent 
av lundaborna ger betyget 3,4 eller 5 på en 5-gradig skala 
på frågan hur nöjda de generellt är med parkerna i Lunds 
stadskärna.

Friskt vatten och frisk luft
Vattenrelaterade delmål är till stor del kopplade till det 
samlade arbete som pågår inom ramen för Lunds vatten. 
Under 2015 påbörjades projektet där kommunen i sam-
arbete med VA SYD, Sydvatten samt de vattenråd som 
Lunds kommun arbetar inom (Höje å och Kävlingeåns 
vattenråd) tar ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. 
Inom ramen för Lunds vatten ska kommunen ta fram vat-
tenförsörjningsplan, VA – utbyggnadsplan sjö- och vat-
tendrags-plan, dagvattenplan samt översvämningsplan. 
Några av planerna är framtagna under 2016, och arbetet 
med de övriga planerna förväntas bli klart under 2017. 
Det oklart om de planer som ingår i projektet kommer 
att leda till att nå LundaEko-målen till 2020. Samtliga 
sjöar och vattendrag i Lunds kommun har dålig eller 
ofredställande kemisk och ekologisk status och det är 
mycket osäkert om de kommer att uppnå god status till 
2027 vilket är målen som är satta av Vattenmyndigheten 
för samtliga vattendrag i Sverige.

Utmaningar
En stor utmaning för Lund och många skånska kommu-
ner är en ökad befolkning och behovet av nya bostäder 
och därmed ökad exploatering av åkermark, ökade trans-
porter och ökad resursanvändning. Andra stora utma-
ningar är hur sjöar- och vattendrag i Lunds kommun 
uppnår god status, att återföra näringsämnen till natur 
och åkermark samt att vi ökar det ekologiska jordbruket 
och minska våra avfall. Mikroplasterna kommer bland 
annat från trafiken genom väg- och däckslitage, från 
konstgräsplaner, men även från tvätt av syntetfiber och 
som ingrediens i olika hygienprodukter. Idag hittar vi 
mikroplaster i vårt vatten och i våra hav och en risk med 
dem är att ämnena på och i plasten tar sig in i fettväv-
naden på djur, som äter dem, och transporteras uppåt i 
näringskedjan, där människan står högst upp. Under de 
senaste åren har cirkulär ekonomi dykt upp som ett nytt 
begrepp i samhället och utgör en stor utmaning, också 
för Lunds kommun. Den växande befolkningen och 
ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt 
snabbare. Under 2016 så inföll ”Earth Overshoot Day” 
den 8 augusti, vilket innebär att vi på sju månader har 
förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser.
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Ekonomi
Kommunens ekonomi
Lunds kommun redovisade 2016 ett resultat på 103 mil-
joner kronor, vilket jämfört med 2015 var en försvagning 
med 39 miljoner kronor. Resultatet påverkades dock 
positivt av jämförelsestörande engångsposter under 2015 
och om dessa exkluderas har kommunen ökat resultatet 
med 33 miljoner kronor under det senaste året.

Lunds kommuns samlade nettoinvesteringsvolym 
under 2016 uppgick till 650 miljoner kronor, vilket är 
en ökning med 83 miljoner kronor jämfört med 2015. 
Självfinansieringsgraden var fortsatt hög och uppgick till 
83 procent vilken är lägre än planerat till följd av lägre 
investeringsvolym.

Nettolåneskulden ökade med 44 miljoner kronor 
till 1 927 miljoner kronor under året, vilket är lägre 
än planerat och främst är en följd av den lägre 
investeringsvolymen.

Soliditeten sjönk under året och har varit fallande 
under de senaste fem åren.

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål 
inom ramen för god ekonomisk hushållning. Båda målen 
har uppnåtts under 2016.

Resultatmålet innebär att kommunens finansiella 
resultat ska uppgå till 0,5 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning under 2016. Utfallet 
för 2016 var 1,8 procent och målet har uppnåtts.

Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden år 
2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 2016 var 
34 procent och målet har uppnåtts.

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för Lund, 
eftersom kommunen liksom många andra kommuner, 
står inför utmaningar som höga investeringsnivåer och 
behov hänförliga till förändring i invånarnas ålders-
struktur. Detta innebär att kostnaderna för kommunala 
tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. En 
utmaning blir hur mycket av investeringarna som ska 
finansieras via skatteintäkter respektive finansieras 
via lån. Detta kan i sin tur påverka utrymmet för att 
finansiera kommunens löpande drift.

För att kunna klara av att uppfylla kommunens 
mål för god ekonomisk hushållning – det vill säga ett 
resultat på 1,5 procent, för 2017, och 2 procent för 2018 
och framåt, av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning och en skuldsättning där nettolåneskulden, 
år 2018, ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning – krävs en aktiv 
ekonomistyrning framöver.

Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och 
ställning för Lunds kommun används en analysmodell 
som utgår från fyra finansiella aspekter, vilka är finan-
siellt resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållanden 
samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 
Målsättningen är att identifiera möjligheter och problem 
för Lunds kommun och därigenom belysa de finansiella 
aspekterna av en god ekonomisk hushållning som 
föreskrivs i kommunallagen.

I andra delen av ekonomiavsnittet, redovisas väsentliga 
händelser, resultat och utveckling för företag som ingår i 
Lunds sammanställda räkenskaper.

Resultat
Årets resultat uppgick till 103 miljoner kronor, vilket är 
en förbättring jämfört med budget (58 miljoner kronor), 
men lägre än föregående år (145 miljoner kronor).

Budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:

• Nämndernas nettokostnad var 5 miljoner kronor 
lägre än budget.

• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
var 23 miljoner kronor högre än budget, största 
enskilda ökningen avser byggbonus från Boverket.

• Avsättning för åtgärder avseende Rögle deponin upp-
gick till 24 miljoner kronor och var inte budgeterad.

• Finansiella intäkter och kostnader gav en positiv 
avvikelse om 35 miljoner kronor, främst beroende 
på lägre ränteläge, lägre lånevolym samt vinster vid 
avyttring av värdepapper. 
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Årets resultat och resultatutveckling (mkr)
¢ Årets resultat ¢ Årets resultat ekl. jämförelse störande poster

För att analysera vad resultatet står för i ett längre 
perspektiv och i jämförelse med tidigare år är det viktigt 
att eliminera jämförelsestörande poster av olika slag. 
Som jämförelsestörande avses poster som är sällan 
förekommande eller som avser realisationsvinster vid 
fastighetsförsäljningar samt exploateringsresultat. I ovan 
diagram visas både årets redovisade resultat och årets 
resultat rensat för jämförelsestörande poster.

Diagrammet visar att kommunen har redovisat posi-
tiva resultat under de senaste åren, men att resultatet har 
gynnats av positiva engångsposter framförallt under åren 
2012 – 2014. De senaste två åren har resultatet, rensat 
för jämförelsestörande poster, uppnått de av fullmäktige 
fastställda finansiella resultatmål.

Årets resultat relaterat till skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgick i år till 1,8 procent. Under de senaste 
fem åren har kommunen haft ett genomsnitt på 1,3 
procent.

Efter eliminering av jämförelsestörande poster, som 
framgår av not 3 i finansiella rapporter, uppgick årets 
resultat till 107 miljoner kronor, vilket är högre än 
föregående års motsvarande resultat om 74 miljoner 
kronor. De största förändringarna utgörs av ökning av 
nämndernas nettokostnad med 224 miljoner kronor 
samt att skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat 
med 281 miljoner kronor.

Generella statsbidrag kan variera mellan åren, men 
redovisas inte som jämförelsestörande poster. I decem-
ber 2015 erhöll kommunen statliga engångsmedel för 
flyktingar om 24 miljoner kronor, merparten av detta har 
påverkat resultatet under 2016. Detsamma gäller statlig 
byggbonus som uppgick till 23 miljoner kronor och 
påverkar resultatet för 2016.

Till skillnad från generella statsbidrag är riktade stats-
bidrag bidrag avsedda att finansiera ett specifikt ändamål 
och måste användas till det ändamålet. Under 2016 har 
kommunen erhållit riktade statsbidrag på drygt 130 
miljoner kronor. Det är cirka 3 gånger mer än vad som 
erhölls under 2015 och det förklaras med att många av 

bidragen under 2016 har varit helårsutbetalningar medan 
under 2015 har bara en mindre del av bidraget betalats 
ut. Det är främst inom områdena för- och grundskola 
och äldreomsorgen som detta har skett.

Kostnaden som kommunen har haft för utsatta 
EU-medborgare har under 2016 uppgått till 1 miljon 
kronor. Det är en minskning med cirka 25 procent 
jämfört med 2015.

Driftkostnadsandel
För att uppnå och upprätthålla en god ekonomisk 
hushållning är det viktigt att det finns en balans mellan 
intäkter och kostnader. Ett mått på denna balans är 
nettokostnadsandelen, som innebär att verksamhetens 
nettokostnader inklusive finansnetto relateras till 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
En nettokostnadsandel på ungefär 98 procent kan 
betraktas som god ekonomisk hushållning för Lunds 
kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar kommu-
nen då att finansiera sitt investeringsbehov.

Nettokostnadsandel 
¢ Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster*

¢ Nettokostnadsandel totalt*

Diagrammet visar att verksamhetens nettokostnader har 
varit lägre än skatteintäkterna under de senaste åren, 
men visar också att kommunen under de senaste åren 
har varit gynnade av positiva engångsposter. Vidare har 
kommunen haft positiva finansnetton sedan 2012, vilket 
har bidragit med lägre nettokostnadsandel med ungefär 
1 procent.

Skatteintäkterna ökade under 2016 med 5,2 procent, 
vilket är något högre än de senaste åren, då öknings-
takten legat mellan 3 och 5 procent. Ökningen för 
kommunens nettokostnad låg på 6,2 procent för 2016. 
Ökningstakten har fluktuerat under de senaste åren 
och har legat mellan 2 och 9 procent, men påverkas av 
fluktuerande kostnaderna till följd av jämförelsestörande 
poster. Elimineras engångsposterna har ökningstakten 
legat mellan 3 och 4 procent de senaste åren och något 
högre för 2016 med 4,7 procent.
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Kapacitet

Årets investeringar (mkr)
¢ Investeringar ¢ Investeringar inkl. investeringsinkomster

Kommunens samlade investeringsvolym under året 
uppgick till 718 miljoner kronor, vilket är en ökning 
med 42 miljoner kronor jämfört med 2015, men lägre 
än än vad som planerats i budgeten. Anledning till 
minskningen jämfört med budgeten är främst att projekt 
skjutits fram i tiden, men är även följden av en mer 
omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut.

Delar av investeringarna, framför allt infrastruktur-
investeringar vid exploateringsprojekt, finansieras av 
investeringsinkomster som uppgick till 68 miljoner 
kronor under året. Investeringsinkomsterna uppgick till 
109 miljoner kronor under 2015.

Årets nettoinvesteringar utgörs av investeringar och 
investeringsinkomster och uppgick til 650 miljoner 
kronor 2016.

Som framgår av ovan diagram har investeringsvoly-
merna varit lägre de två sista åren än åren dessförinnan. 
Under 2015 infördes komponentavskrivningar i 
kommunen vilket har fått till följd att viss del av det som 
tidigare redovisades i driften klassificeras som investe-
ring. Skillnaden i investeringsvolym jämfört med 2014 är 
därför något större än vad diagrammet visar.

Av årets investeringar avsåg 48 procent investeringar i 
pedagogisk verksamhet, 22 procent avsåg infrastruktur-
investeringar och 13 procent avsåg vård- och omsorgs-
verksamhet. Investeringar i affärsverksamhet samt fritid 
och kultur uppgick till vardera 6 procent. Resterande 
investeringar, 4 procent, avsåg gemensamma lokaler och 
övrig verksamhet.

Självfinansieringsgrad, Investeringar (%)

Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor 
utsträckning som årets investeringar har finansierats 
med egna medel. En grad på 100 procent innebär att 
kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar 
som är genomförda under året, vilket betyder att 
kommunen inte behöver låna till investeringar och att 
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 
stärks.

Med självfinansieringsgrad avses årets resultat med 
justering för poster som inte kassaflödespåverkande och 
med tillägg för eventuella inkomster som kommunen 
har erhållit vid försäljning av materiella anläggnings-
tillgångar. Detta har sedan ställts i relation till 
nettoinvesteringar.

Självfinansieringsgraden för 2016 uppgick till 88 
procent och innebar att investeringarna inte fullt 
ut var finansierade med medel från verksamheten, 
utan har finanserias med bland ökad upplåning. 
Självfinansieringsgraden har minskat under 2016, 
men bedöms ligga på en godtagbar nivå. Minskningen 
från 2015 är en effekt av både lägre resultat och högre 
nettoinvesteringsvolym under 2016.
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Kontroll
Kommunalskatt
2016 uppgick Lunds kommuns kommunalskatt till 
21,24 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de tre 
senaste åren. Lunds kommun har den fjärde högsta 
skatte satsen i Skåne. Medianskattesatsen i Skåne 
uppgick 2016 till 20,36 procent.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksam-
heten följs upp kommunövergripande nio gånger per år, 
en kvartals- respektive delårsrapport samt sju månads-
rapporter. För att uppnå korrekt styrning av verksam-
heten är prognossäkerheten av avgörande betydelse och 
att nämnderna vid negativa budgetavvikelser beskriver 
vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att 
få budgeten i balans. Rapportering om detta ska ske till 
kommunstyrelsen.

Nämndernas budgetavvikelse uppgår till 0,1 pro-
cent och bedömningen är att budgetföljsamheten 
är mycket god. För en mer ingående analys av verk-
samheternas budgetavvikelse hänvisas till kapitel om 
verksamhetsredovisning.

Tabellerna nedan visar respektive nämnds budget-
avvikelse 2016 samt summerat nämndernas och kommu-
nens prognosavvikelse.

Nämndernas budgetavvikelse

Mnkr Utfall Budget Avvikelse

Byggnadsnämnd –21,4 –24,1 2,7

Teknisk nämnd –160,1 –180,9 17,9

Renhållningsstyrelse 1,0 0,5 0,5

Utbildningsnämnd –438,7 –440,7 2,0

Kultur- och Fritidsnämnd –330,7 –335,1 4,4

Socialnämnd –598,7 –528,8 –69,9

Miljönämnd –12,3 –12,6 0,3

Vård- och Omsorgsnämnd –1 632,5 –1 672,6 40,1

Barn- och skolnämnd 
Lunds stad –1 714,3 –1 723,3 9,0

Barn- och skolnämnd Lund 
Öster –671,1 –670,3 –0,8

Servicenämnd 79,2 90,4 –11,2

KS – Kommunkontor –176,7 –187,6 10,9

KS – Politisk ledning –47,3 –46,2 –1,1

Summa nämnder –5 723,5 –5 731,3 4,8

Helårsprognos, budgetavvikelse

Mnkr Mars Augusti Utfall

Nämnder –9,6 –54,7 4,8

Finansförvaltning 21,4 –48,6 40,1

Budgetavvikelse 11,7 –103,3 44,8

Budgeterat resultat 58,1 58,1 58,1

Årets resultat 69,8 –45,2 102,9

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har 
goda förutsättningar till anpassa sig till förändrade 
förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 
1 procent innebär god prognossäkerhet. Nämndernas 
prognosavvikelse har under året legat på under 
1 procent.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort 
antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala 
beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. 
Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden 
är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de 
ekonomiska konsekvenserna av olika händelser.

Händelse Förändring 
+/- , mnkr

1 kronas förändring av kommunalskatten 265,0

Förändrat invånarantal med 100, skatteintäkter, 
bidrag och utjämning 4,6

Avgiftsförändring med 1 procent 4,1

Löneförändring med 1 procent inklusive 
PO-tillägg 43,7

Förändring av verksamhetens kostnader med 
1 procent, exkl. löner och ersättningar 28,0

Förändrad upplåning med 100 miljoner kronor 0,4

100 heltidstjänster 44,8

Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan 
på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför 
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl 
kort som lång sikt.
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Risk

Soliditetens utveckling (%)
¢ Soliditet ¢ Soliditet inkl. pensioner före 1998

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens 
ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor del 
av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat 
själv med framför allt skatteintäkter. De faktorer som 
påverkar soliditeten är årets resultat samt tillgångarnas 
och skuldernas förändring. Det bedöms vara viktigare 
att se på soliditetens utveckling för en kommun än 
att se på nivån ett enskilt år eller att jämföra med 
andra kommuner.

Soliditeten exklusive lån för annans räkning (främst 
Lunds kommuns Fastighets AB och VA Syd) uppgick till 
47 procent, vilket är en minskning jämfört med 2015. 
Av diagrammet framgår att soliditeten har minskat de 
senaste åren vilket beror på en högre balansomslutning 
genom högre anläggningstillgångar och kortfristiga 
fordringar samt högr kort- och långfristiga skulder.

Om ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden hade 
räknats med hade soliditeten uppgått till 24 procent. 
Soliditeten beräknad på detta sätt har ökat jämfört 
med 2015, vilket beror på att pensionsskulden som 
redovisas som ansvarsförbindelse har minskat till följd av 
pensionsutbetalningar.

Likviditet 
Kommunen har som mål att hålla en låg kassalikviditet 
och minimera låneskulden. För att hantera den finan-
siella beredskapen på kort sikt används checkräknings-
kredit, kreditlöften hos bank samt möjligheten att uppta 
kortfristiga lån via ett certifikatprogram. Ramen för 
ceritfikatprogrammet är 2,0 miljarder kronor.

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s genom-
för årligen en så kallad rating av Lunds kommun. 
Kommunen har det högsta möjliga kreditbetyget (AAA) 
vilket innebär en hög kreditvärdighet. Med denna goda 
rating som underlag får kommunen bättre möjligheter 
vid upplåning på kapitalmarknaden genom bland annat 
lägre räntor och tillgång till fler investerare.

Låneskuld

Nettolåneskuld (mkr)

Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn 
uppgick vid utgången av 2016 totalt till 5 183 miljoner 
kronor. Upplåningen för kommunen, dvs nettolåne-
skulden, uppgick till 1 927 miljoner kronor vilket 
innebar en ökning med 44 miljoner kronor sedan 
föregående årsskifte. Detta är betydligt lägre än budget 
där en ökning med 746 miljoner kronor förväntades. 
Anledningen är främst en betydligt lägre investerings-
volym 2016 än budgeterat.

Kommunen har möjlighet att vidareförmedla lån 
inom de ramar och riktlinjer som sätts upp av kommun-
fullmäktige. Av den externa upplåningen är således 
3 256 miljoner kronor vidareutlånade till bolag inom 
kommun koncernen samt till kommunalförbund.

Kommunens kapital- och räntebindningsstrategi är 
fastställd i de finansiella riktlinjerna. Syftet med dessa 
strategier är att minimera den risk som är förknippad 
med låneskulden.

Borgensåtaganden
Kommunen har möjlighet att gå i borgen inom de ramar 
och riktlinjer som sätts upp av kommunfullmäktige. 
Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 
till 1 494 miljoner kronor, en ökning med 195 miljoner 
kronor sedan föregående år. Ökningen beror främst på 
LKFs ökade upplåning hos Kommuninvest.

Pensionsförpliktelser 
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick 
till 2 751 miljoner kronor vilket motsvarar en minsk-
ning med 64 miljoner kronor sedan föregående år. 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom 
linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse och 
uppgick till 2 297 miljoner kronor inklusive löneskatt. 
Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och 
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liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som 
avsättning i balansräkningen och uppgick till 454 
miljoner kronor inklusive löneskatt, vilket motsvarar en 
ökning med 28 miljoner kronor sedan föregående år.

Den del av kommunens pensionsmedel som förvaltas 
av kommunen har placerats i aktiefonder och struktu-
rerade produkter. De finansiella placeringarna har gjorts 
för att delvis matcha pensionsavsättningar som har 
gjorts från och med 1998. Det bokförda värdet var vid 
årsskiftet 157 miljoner kronor. Marknadsvärdet uppgick 
till 173 miljoner kronor. Marknadsvärdet ökade med 
3,5 procent under året. Realisationsvinster uppgick till 
20,6 miljoner kronor under året.

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi 
ska vara i balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka 

kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår 
överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras 
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen 
återställas under de närmast följande tre åren. Vid 
avstämningen mot balanskravet är det några poster som 
inte inräknas, vilket framgår av nedan tabell.

Kommunen har ett positivt resultat efter balanskravs-
justeringar på 99 miljoner kronor och inget balanskravs-
resultat som behöver återställas.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om 
riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv. 
Enligt dessa får reservering ske med högst ett belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat 
eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 
som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. För 2016 föreslås 
en avsättning till reserven om 42 miljoner kronor. 
Efter denna avsättning kommer reserven att uppgå till 
317 miljoner kronor.

2012 2013 2014 2015 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 118 218 14 145 103

- realisationsvinster – –122 –19 –6 –3

- vinst exploateringsområden – –20 –19 –26 –

- orealiserade förluster i värdepapper – – – 2

- återföring av orealiserade förluster i värdepapper –4 –5 –2 –1 –1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 113 71 –25 115 99

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv –66 –21 – –60 –42

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 5 – –

Årets balanskravsresultat 47 50 –20 55 57

Återställning av balanskravsunderskott

Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) –20 0 0 –20 0

Balanskravsresultat 47 50 –20 55 99

Kvar att återställa (utgående värde) 0 0 –20 0 0

Resultatutjämningsreserv

Ingående värde 133 133 199 220 215

reservering till RUR 0 66 21 – 60

Disponering av RUR – – – –5 –

Utgående värde 133 199 220 215 275

Reservering till och disponering från resultatutjämningsreserven beslutas av kommunfullmäktige och bokförs året efter räkenskapsåret.
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Kommunkoncernens 
ekonomi
Med kommunens samlade verksamhet menas den 
verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen 
och i uppdragsföretag. Kommunkoncernen omfattar den 
kommunala förvaltningsorganisationen och kommu-
nens koncernföretag. För kommunkoncernen upprättas 
sammanställda räkenskaper i årsredovisningen.

Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till 
vilken kommunen med stöd av kommunallagen överläm-
nat hanteringen av en kommunal angelägenhet men där 
överlämnandet skett utan att ett betydande inflytande 
erhållits. Uppdragsföretag är dels företag där kommu-
nens röstandelar understiger 20 procent (benämns 
som andra samägda företag), dels företag som helt ägs 
av andra juridiska personer och till vilka kommunen 
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet.

Ingående bolag
De bolag och kommunalförbund som ingår i den 
sammanställda redovisningen framgår av nedanstående 
tabell.

Koncernföretag Ägarandel i procent

Kraftringen-koncernen 82,4

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 100

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) 100

Räddningstjänsten Syd 
(kommunalförbund) 22,3

VA Syd (kommunalförbund) 17,3

Resultat och kapacitet
Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster 
uppgick till 378 miljoner kronor, vilket är lägre än 
föregående, då resultatet var 396 miljoner kronor. 
Det är kommunen som står för största minskningen, 
Kraftringen och LKF har högre resultat och övriga 
företag har marginellt lägre resultat än föregående år.

Koncernens resultat (mkr)

Diagrammet visar resultatutvecklingen de senaste fem 
åren. Det är främst kommunens resultat som har fluk-
tuerat och som medför skillnader mellan åren. Samtliga 
bolag och kommunalförbund har goda resultat och en 
god ekonomisk ställning.

Nettoinvesteringsvolym koncernen (mkr)

Nettoinvesteringar i koncernen uppgick till 1 712 miljo-
ner kronor, vilket är en ökning jämfört med föregående 
år, då investeringarna uppgick till 1 572 miljoner kronor. 
Ökningen avser främst Lunds kommun, vilka kommen-
teras i tidigare avsnitt.

Soliditeten uppgick till 33 procent för koncernen och 
har legat stabilt under de senaste åren.

Risk och Kontroll 
Kommunens styrning av bolagen sker genom långsiktiga 
beslut avseende:

• Målsättningar och avkastningskrav

• Policybeslut för varje bolag. Innan bolagsstyrelsen 
fattar beslut i ärenden av principiell karaktär ska 
kommunfullmäktige yttra sig

• Samråd mellan kommunstyrelsen och respektive 
bolagsledning
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Kommunstyrelsen prövar från och med 2014 om den 
verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 
räkenskapsår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna (6 kap. 1a § kommunal-
lagen). Om styrelsen finner att så inte är fallet, lämnas 
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

I sådana bolag där kommunen direkt eller indirekt 
innehar samtliga aktier, ska fullmäktige:

1. Fastställa det kommunala ändamålet med 
verksamheten

2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och 
de kommunala befogenheter som utgör ram för 
verksamheten anges i bolagsordningen

3. Utse samtliga styrelseledamöter

4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige 
får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas

Finansiella nyckeltal, koncernen

Resultat före skatt, miljoner kr 2016 2015 2014 2013 2012

Koncernen 378 395 270 395 399

Lunds kommun 103 145 14 218 113

Kraftringen Energi AB 279 248 251 210 240

Lunds kommun Fastighets AB 122 106 104 85 100

Lunds kommun Parkerings AB 8 8 4 3 3

Räddningstjänst Syd 0 2 2 3 2

VA SYD 0 0 0 0 0

Soliditet 2016 2015 2014 2013 2012

Koncernen 33 % 32 % 33 % 32 % 34 %

Lunds kommun 49 % 49 % 52 % 57 % 57 %

Kraftringen Energi AB 44 % 40 % 39 % 38 % 43 %

Lunds kommun Fastighets AB 25 % 23 % 25 % 24 % 24 %

Lunds kommun Parkerings AB 52 % 44 % 41 % 37 % 34 %

Räddningstjänst Syd 9 % 10 % 9 % 8 % 6 %

VA SYD 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Övriga nyckeltal, koncernen 2016 2015 2014 2013 2012

Intäkter, miljoner kronor 10 590 9 831 9 454 9 720 9 608

Balansomslutning, milj kr 18 816 18 079 16 961 16 006 14 965

Investeringar 1 712 1 572 1 593 1 879 1 753

Antal anställda 10 821 10 367 10 072 11 098 11 135
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Koncernföretagens resultat 2016

Kraftringen AB
Kraftringen AB ägs av kommunerna Lund, Eslöv, 
Hörby och Lomma. Lunds Kommun har ett avgörande 
inflytande med 82,4 procent av aktierna . Det helägda 
dotterbolaget Kraftringen Energi AB (publ) (556100–
9852), med dotterbolag erbjuder varor och tjänster inom 
el, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, entreprenad samt 
IT-kommunikation.

Koncernens eldistribution når ca 102 000 kunder. 
Elhandelsverksamheten säljer årligen ca 1 400 GWh 
till ca 135 000 kunder. Fjärrvärmeverksamheten omfat-
tar försäljning av ca 900 GWh för ca 8 600 kunder. 
Koncernen äger egen elproduktionskapacitet motsva-
rande ca 200 GWh och uttagsrätter i norsk vattenkraft 
motsvarande ca 100 GWh. Fjärrvärmeproduktionen 
uppgår årligen till ca 1 000 GWh.

Kraftringen uppfyller det kommande lagkravet om 
hållbarhetsrapportering, informationen redovisas i 
Kraftringens hållbarhetsrapport för 2016 som heter ‘Ny 
kunskap driver utveckling’. Kraftringen publicerar även 
årligen en bolagsstyrningsrapport enligt svensk kod för 
bolagsstyrning.

Årets händelser
Under året har fjärrvärmens konkurrenskraft stärkts 
genom sänkt pris, bättre miljövärden och ökad leverans-
säkerhet. Ett flertal fossilbränsle-baserade anläggningar 
har avvecklats. I samverkan med Lunds kommun 
har Kraftringen under året ersatt flertalet av de äldre 
fjärrvärmeledningarna i centrala Lund.

I juni invigdes MAX IV i Lund, Kraftringen har byggt 
anläggningens kylsystem och återvinner också energi till 
företagets fjärrvärmenät.

Efter ett flertal stormiga vintrar har beslut tagits 
om att kraftigt öka reinvesteringstakten och därmed 
minska risken för framtida leveransavbrott. Solceller 
och laddinfrastruktur är två nya produktområden där 
genomförda aktiviteter och bra kunddialog har skapat 
stort intresse. Bland annat har Kraftringen under 2016 
levererat ett stort solcellssystem till Lunds Kommuns 
Fastighets AB och installerat laddstolpar i både Lund 
och Eslövs kommuner.

I april förvärvades entreprenadföretaget 
Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB. Förvärvet innebär 
förstärkning av marknadspositionen inom elkraft och 
belysning och fyller även upp Kraftringens kompetens- 
och resursbehov för kundlöftet om vädersäkring av 
elnäten och utveckling av nya energirelaterade tjänster.

Som en följd av Kraftringens beslut att konsolidera 
koncernens verksamhet till de södra delarna av Sverige 
avyttrades elnäts- och entreprenadverksamheten i 
Nynäshamn den 30 november.

För femte året i rad arrangerades Spänningssökarna, en 
tävling för elever i årskurs 9 i Lund, Eslöv, Hörby och 
Lomma, med syftet är att öka elevernas kunskaper kring 
energi och miljö.

Mål och måluppfyllelse
Kraftringens långsiktiga vision är att skapa energi 
för framtida generationer. Målsättningen är att de 
kommande åren skapa en hållbar ekonomisk tillväxt, få 
energibranschens mest nöjda kunder och mest motive-
rade medarbetare. Fokusområden under året har varit 
följande:

• Employer branding strategi har implementerats.

• Förbättrat vårt arbetssätt genom utveckling av 
processtyrning, projektstyrning och effektiva team.

• Implementerat en kommunikationsstrategi som 
kopplar Kraftringen till hållbar regional utveckling.

• Förbättrat kundnöjdheten i realtid.

• Fullföljt planen för fossilfri produktion och 
distribution.

• Fortsatt minska antalet elkunder med anvisningspris.

Resultat
Omsättningen påverkas positivt av ökad försäljning av 
entreprenadtjänster och kommunikationsfiber jämfört 
med föregående år. Kundernas förbrukning av el, gas 
och fjärrvärme har varit högre än ett normalår till följd 
av framförallt lägre temperaturer. Ökade kostnader för 
energiinköp samt nedskrivningar gör att rörelseresulta-
tet minskar.

Större förändringar på balansräkningen är en goodwill 
kopplad till Kraftringens förvärv av Elkraftsbyggarna 
Kraft i Götaland AB samt amortering på våra skulder.

Årets nyinvesteringar omfattar bland annat slutfasen 
av fjärrvärmeledningen som kopplar samman fjärr-
värmenäten Lund-Lomma-Eslöv med fjärrvärmenätet 
i Helsingborg-Landskrona. För att öka kapaciteten, 
säkerställa och öka leveranssäkerheten genomfördes 
under året reinvesteringar i el- och fjärrvärmenäten.

Framtid och utveckling
Verksamheten kommer fortsätta att utvecklas för att 
möta kundernas behov inom bland annat förnybar ener-
giförsörjning och energieffektivisering. Inom energi-
distribution fortsätter utvecklingen av energi leveranser 
och energitjänster med fokus på leveranssäkerhet och 
hög servicenivå. Kraftringen är sedan tidigare involverad 
i energileveranser till och tillvaratagande av restvärme 
från de världsunika forskningsanläggningarna MAX 
IV och ESS. Detta, tillsammans med att utveckla hela 
Brunnshögsområdet, är exempel på hur Kraftringen vill 
ha en ledande position i hållbar stadsutveckling.
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Lunds Kommuns Fastighets AB
Lunds Kommuns Fastighets AB:s (LKF) verksamhet 
är att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter 
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och 
kollektiva anordningar. Koncernen erbjuder bostäder 
och bostadskomplement med god kvalitet i god miljö till 
rimlig hyra samt bidrar till att planering och byggande 
anpassas till efterfrågan. LKF samverkar med Lunds 
kommun för att tillgodose bostadsbehovet i kommunen 
och förbinder sig att träffa avtal om att tillhandahålla 
bostadslägenheter till kommunens förtursbehov. Vid 
utgången av 2016 hade LKF 9 275 bostäder i Lunds 
kommun. Bostadsbeståndet motsvarade cirka 40 % av 
hyresrätterna i kommunen vilket gör LKF till den enskilt 
största aktören på hyresrättsmarknaden.

Årets händelser
Totalt färdigställdes 181 bostäder under 2016. 
Nybyggnation pågår för närvarande i sju olika projekt, 
bostadsområdet Fossilen i Södra Råbylund, Linero torg, 
kvarteret Snickaren på väster i Lund, inom kvarteret 
Arkivet i Lund, bostadsområdet Mineralen i Veberöd, 
Sofieberg vid Tunavägen i Lund samt i bostadsområdet 
Dokumentet vid korsningen Arkivgatan/ Brunnsgatan.

2016 gavs möjlighet att genomföra en stor volym 
fastighets underhåll. Totalt har nästan 300 underhålls-
projekt genomförts omfattande allt ifrån energi-
sparåtgärder, fasadrenoveringar till takomläggningar och 
fönsterbyte. För upprustning av LKFs 60- och 70-talsom-
råden fortgår arbetet i enlighet med fastställd 15-årsplan. 

Under hösten 2016 togs LKFs och Lunds största 
solcellsanläggning i bruk med en beräknad produktion 
på 788 MWh/år, vilket innebär att målsättningen om 
450 MWh förnybar energiproduktion per år kommer att 
uppnås 2017. 2016 uppgick produktionen till 422 MWh.

Mål och måluppfyllelse
Totalt färdigställdes 181 bostäder under 2016 vilket är 
färre än det uppsatta målet att färdigställa i genomsnitt 
250–300 lägenheter/år under perioden 2013–2016. Totalt 
har 478 uppförts under perioden.

Att bygga upp en projektportfölj för en hög produk-
tionstakt tar tid men ger effekt, vilket vi ser nu. 293 
bostäder påbörjades 2016 och i slutet av året hade bolaget 
hela 805 bostäder i produktion, vilket är en historiskt 
mycket hög siffra för LKF.

För att upprätthålla den höga produktionstakten 
pågår planering och projektering för att kunna bygg-
starta cirka 400 bostäder under 2017. Projektportföljen 
för planerade projekt innehåller cirka 1 000 bostäder.

Resultat
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick 
till 122 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 

2015 (106 miljoner kronor). Netto omsättningen ökade 
till 896 mkr varav volym ökningen utgör cirka 2 procent, 
därutöver tillkommer effekterna av hyresutvecklingen 
för bostäder

LKF arbetar med ett antal ekonomimål kopplade till 
resultat, balansräkning och kassaflöde. Tre av fyra mål 
uppnås enligt följande:

• Direktavkastningen på totalt kapital uppgick till 
6,2 procent att jämföra med målet på 6 procent.

• Den synliga soliditeten uppgick till 24,8 procent att 
jämföra med målet på 18 procent

• Ränteteckningsgrad uppgick till 3,6 att jämföra med 
målet 2 gånger

• Driftnetto/kvm uppgick till 429 kronor att jämföra 
med målet på 445 kronor. Anledningen till att målet 
inte nås är att underhållsvolymen är relativt hög och 
belastar driftnettot.

LKF genomför årligen en intern marknadsvärdering 
av fastighetsbeståndet. Värderingen resulterade i ett 
marknadsvärde om cirka 10 400 miljoner kronor. Som 
en konsekvens av sänkta direktavkastningskrav och 
förbättrade driftnetton har värdet ökat även exklusive 
tillskott för nyproduktion och förvärv jämfört med 
föregående år. Övervärde i förhållande till bokfört värde 
för färdigställda fastigheter uppgår till 5 700 miljoner 
kronor.

Framtid och utveckling

• LKFs ambition är att arbeta utifrån bolagets affärsidé 
mot tre långsiktiga strävansmål;

• LKF ska erbjuda attraktiva hem

• LKF ska bygga fler bostäder

• LKF ska skapa ett bättre Lund

• LKFs målsättning är att senast 2020 uppnå en 
direktavkastning på 3 % på marknadsvärdet. Det låga 
målvärdet förklaras av ett snabbt ökande mark-
nadsvärde tack vare den höga investeringstakten 
samtidigt som avkastningen och driftnetto påverkas 
negativt av den höga underhållsvolymen.
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Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalför-
bund, där Lunds kommuns andel är 22 procent. 
Räddningstjänstens Syd ansvarar för räddningstjänsten 
för Lund, Malmö, Eslöv , Kävlinge och Burlövs kom-
muner. Uppdraget är att förebygga oyckor och effektivt 
genomföra räddningsinsatser av olika slag.

Årets händelser
Under 2016 har Räddningstjänsten Syd påbörjat 
handlingsprogramperioden för 2016–2019. Nya utveck-
lingsuppdrag har påbörjats bland annat vad avser auto-
matlarmshantering, tillsynsverksamheten och utveckling 
av den operativa organisationen. Inga större bränder 
eller olyckor som inneburit att Räddningstjänsten Syds 
förmåga inte räckt till har inträffat under året.

Regionalt har samarbetet fortsatt utvecklats. 
Gemensam ledningsstruktur och bemanning av vissa 
ledningsfunktioner har etablerats på räddningscentralen 
på Hyllie brandstation. Framtagande av en länsgemen-
sam räddningschefsberedskap har beslutats och startas 
upp under 2017.

Mål och måluppfyllelse
Uppföljningen av effektmålen för 2016 pekar på fortsatt 
goda resultat inom olycksutvecklingen och enskildas 
förmåga att förebygga och agera vid bränder och olyckor. 
Dock har bostadsbränderna ökat något under året medan 
antalet omkomna vid olyckor är på en fortsatt låg nivå.

Resultat
Överskottet för 2016 uppgick till 141 tusen kronor. 
Bidragande orsaker till överskottet är något högre 
intäkter för operativa insatser från andra kommuner, 
sjukvårdshuvudmannen med flera. På kostnadssidan 
har detta balanserats av ökade kostnader för pensioner, 
komplettering av materiel samt vissa kostnader för 
miljöförbättringar inklusive avveckling av den egna 
bensinstationen i Lund.

Årets investeringar uppgick till 9 142 tusen kronor 
något högre än tidigare år men inom plan. Stora investe-
ringsposter under året har varit i ett nytt rökdykarradio-
system samt utbyte av vissa Rakelterminaler. Till detta 
kommer investeringar i larmställ samt vissa investeringar 
i reningsutrustning av tvättvatten.

Framtid och utveckling
För 2017 och framåt står förbundet inför flera 
utmaningar inom bland annat finansieringsområdet. 
Fordonsanskaffningar, lokalkostnader och investeringar 
tar en stor del av förbundets budget. Dessa påverkas 
av utbytesbehov, nyanskaffningar och ökade hyres-/
leasingkostnader som till viss del står utanför förbundets 
möjlighet att påverka.
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VA SYD
VA SYD är ett kommunalförbund. där medlemskom-
munerna är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. Lunds 
kommuns andel är 17,3 procent. Kommunalförbundet 
ingår i Lunds kommuns kommunkoncern. VA SYD är en 
regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne 
och som även har hand om avfallshanteringen i Burlöv 
och Malmö.

Årets händelser
I Lund pågår samarbetsprojektet Lunds vatten för att 
arbeta fram en dagvattenplan, en kommunal vattenför-
sörjningsplan och en översvämningsplan för kommunen.

Lunds framtida avloppsvattenrening har den senaste 
tiden utretts genom att djupare jämföra två alternativ. I 
det ena fortsätter VA SYD att utveckla verksamheten på 
den plats Källby avloppsreningsverk (ARV) ligger idag. I 
det andra flyttas verksamheten genom att avloppsvattnet 
pumpas från Källby till Sjölunda ARV i Malmö. VA SYD 
lämnade i september sin rekommendation att avlopps-
vattenreningen för Lund ska samordnas med Sjölunda 
ARV. Beslut om detta fattades under hösten i såväl VA 
SYDs ägarnämnd Lund och förbundsstyrelse som i 
Lunds kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Arbetet med att införa en gemensam taxekonstruktion 
för våra medlemskommuner fortsatte.

Både VA SYDs förbundsstyrelse och Malmö stads 
kommunstyrelse fattade beslut om att VA SYD ska gå 
vidare med utredningen kring Malmö avloppstunnel.

VA SYD är även fortsättningsvis en aktiv part i Malmö 
stads arbete med skyfallsplanering. Strategidelen för 
skyfallsplanen är klar för politisk behandling och arbetet 
med efterföljande handlingsplan har startat.

I juni antog VA SYDs styrelse en strategi för att skapa 
robusthet i dricksvattenförsörjningen. Syftet med 
strategin är att sätta fokus på vikten av att samhället har 
ett dricksvattensystem som kan stå emot olika typer av 
störningar

Resultat
Lunds kommun visar ett underskott på 0,8 miljoner kro-
nor för 2016 jämfört med ett underskott på 4,8 miljoner 
kronor för 2015.Förbundet särredovisar Lunds kommuns 
andel av resultaträkningen. Lund andel i förbundet är 
19,8 procent. Resultatet bokförs som en långfristig skuld 
till VA-kollektivet. Därmed uppfylls det lagstadgade 
kravet på ekonomi i balans.

Framtid och utveckling
VA SYD har fortsatt stort behov av att rekrytera nya 
medarbetare. Sedan flera år tillbaka, har vi på olika sätt 
arbetat med att ytterligare förbättra VA SYDs position 
som en attraktiv arbetsgivare.

Lunds Kommuns Parkerings AB
Lunds Kommuns Parkerings AB äger och förvaltar sju 
egna parkeringshus och har därjämte nyttjanderätt till av 
kommunen ägda parkeringsanläggningar

Årets händelser
Underhållssatsningen på bolagets fastigheter har fortsatt 
under året. Väggar och golv i parkeringshuset Färgaren 
har under året målats om. Parkeringsgaraget vid Lund 
C har delvis fått nytt tätskikt. Vidare har genomförts 
en omställning av betalningsautomater med anledning 
av att nya mynt införts och att de gamla försvunnit. 
Avyttringen av fastigheten Kung Oskar 3 har fått en 
resultatmässig effekt under 2016.

Resultat och Utveckling 
Omsättningen har ökat med 5 procent under 2016 
jämfört med 2015. Ökningen beror främst på prisjuste-
ring av besöksparkeringar och hyresavtal samt ytterligare 
innehav av några mindre anläggningar. Bolaget visar ett 
positivt resultat efter skatt på 6 miljoner kronor.

Den installerade solcellsanläggningen har gett den 
utlovade effekten som gavs före inköp och renderat till 
minskade elkostnader på anläggningen Dammgården 
som en positiv effekt utöver miljövinster.
Framtid och utveckling

Ledningen och personalen arbetar dagligen med 
förbättringsarbete och effektivisering av verksamheten 
för att bättre kunna möta framtida händelser. Utökning 
av fastighetsbeståndet och klara utstakade mål ligger 
framöver i tiden för bolaget.

Fastighets AB Lund Arena
Fastighets AB Lunds Arena är helägt av Lunds kommun 
sedan 2014. Bolaget ingår inte i de sammanställda 
räkenskaperna på grund av att dess andel av omsättning 
och omslutning var mindre än två procent av den totala 
kommunala förvaltningens omsättning respektive 
omslutning.

Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning av den 
ägda fastigheten Klostergården 1:24 i Lund. Fastigheten 
är i sin helhet uthyrd till Stiftelsen Arenan enligt ett tio-
årigt hyresavtal. Lunds kommun (Serviceförvaltningen) 
anlitas för den tekniska förvaltningen av fastigheten, då 
vissa tekniska delar är sammankopplade med anslutande 
byggnad.

Omsättningen uppgick till 3,5 miljoner kronor vilket 
var samma som 2015. Resultatet uppgick till 0,4 miljoner 
kronor.
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Science Village Scandinavia AB
Resultatet för 2016 uppgick till –6,9 miljoner kronor 
och i likhet med föregående år avser konsultkostnader. 
Bolaget har inte heller detta år haft några intäkter. 
Investeringarna under 2016 uppgick till 0,3 miljoner 
kronor.

Under 2016 har Lunds kommun antagit den första 
detaljplanen för Science Village. Länsstyrelsen har dock 
upphävt detaljplanen i början av 2017, vilket kommu-
nen har överklagat. Byggrätter har sålts till Wihlborgs 
Fastigheter AB och exploateringsavtal har tecknats 
med Lunds kommun. Avtalen är dock villkorade av att 
detaljplanen vinner laga kraft.

Andra samägda företag
Kommunens har ägarandelar i några andra bolag 
(procentuell ägarandel):

• SYSAV, Sydskånes avfallsbolag 15 procent

• Sydvatten AB 12,87 procent

• Kommunassurans Syd Försäkrings AB 7,78 procent

Sydvatten producerar och levererar dricksvatten till 
sexton kommuner i västra Skåne. Malmö stad är största 
ägare med 34 procent av aktierna. Sydvatten tar vatten 
från Vombsjön i Skåne och Bolmen i Småland. Vattnet 
behandlas i vattenverken Ringsjöverket och Vombverket. 
Därefter distribueras det till bolagets delägarkommuner 
som ansvarar för ledningsnätet inom respektive kom-
mun. Vid behov används Ringsjön som reserv vattentäkt. 
Kommunen är representerad i styrelsen och i ett ekono-
miskt samråd till styrelsen. Sydvattens ekonomi är god.

Sysav ägs av fjorton sydskånska kommuner. Bolaget 
tar hand om avfallet som samlas in och behandlar varje 
avfallsslag på bästa möjliga miljöriktiga sätt. Så mycket 
som möjligt återvinns. Sysav står för 60 procent av 
fjärrvärmeleveranserna till Malmö och Burlövs nät. I 
moderbolaget hanteras det avfall som delägarkommu-
nerna har det lagstadgade ansvaret för medan Sysav 
Industri hanterar industriavfall samt hushållsavfall från 
andra kommunerna. Därutöver finns ett antal intresse-
bolag. Företagets ekonomi var fortsatt god.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare 
sak- och ansvarsförsäkringar. Bolaget ägs idag av 46 
kommuner i södra Sverige. Bakgrunden till att bolaget 
bildades är att kommunerna ville vara säkra på att få 
offerter för sitt försäkringsskydd, skärpa konkurrensen 
på marknaden samt stimulera delägarna i deras skadefö-
rebyggande arbete. Endast delägande kommuner kan få 
försäkringsskydd av bolaget genom att direktplacera sin 
försäkring i bolaget alternativt om de väljer att upp-
handla enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

De får också lämna offert till hel- och delägda kommu-
nala bolag. De ekonomiska resultaten har varit positiva.

Köp av huvudverksamhet
Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla 
viss verksamhet och service till kommunmedborgarna. 
Men det innebär inte att kommunen är skyldig att själv 
utföra verksamheten.
I nedan tabell visas kommunens köp av huvudverksam-
het, som under 2016 uppgick till 1 205 miljoner kronor 
och utgjorde 16 procent av de totala kostnaderna. Den 
största kostnaden utgjordes av köpta platser för pedago-
giskt verksamhet och motsvarar som utgör 45 procent 
av köpta tjänster. Största ökningen jämfört med 2015 
står köpta vårdplatser inom socialnämndens verksam-
hetsområde för. Eftersom socialnämndens verksamhet 
till övervägande del är lagstyrd leder ökad volym till 
motsvarande ökade kostnader som inte går att påverka 
på kort sikt. Ökningen avser främst HVB för barn och 
unga samt flyktingverksamhet.

Köpta tjänster, miljoner kronor 2016 2015

Räddningstjänstentreprenad 61 59

Färdtjänstentreprenader 21 20

Transportentreprenad 10 11

Park-/natur-/
trädgårdsentreprenader 13 13

Vårdplatser 378 330

Vård i enskilda hem el familjehem 21 18

Öppen vård 77 67

Personlig assstans 31 26

Plats i pedagogisk verksamhet 536 491

Övrigt 57 27

Summa 1 205 1 056
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Intern kontroll
Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet 
med intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är 
att kommunens arbete med internkontroll fungerar bra, 
men att förbättringsområden finns.

Kommungemensamma kontrollaktiviteter under året 
har varit:

• implementering av nya riktlinjer

• att leverantörsfakturor betalas i tid

• inköpsrutiner och uppföljning av avtal

En brist i kommunens kontrollmiljö är att antalet 
styrande dokument är väldigt stort och att det är svårt att 
få en överblick. Kommunikationsvägarna för att sprida 
kunskap om nya riktlinjer är också spretig. Det pågår 

åtgärder för att förenkla och göra kommunikationen av 
styrande dokument tydligare.

Andelen leverantörsfakturor som betalas i tid har ökat 
något under 2016. 95 procent av kommunens fakturor 
betalas inom två veckor efter förfallodatum. Andelen 
försenade fakturor är fortfarande för hög och ett fortsatt 
förbättringsarbete är prioriterat.

Ansvaret för att beställningar görs korrekt vilar på 
beslutsattestanterna som är utsedda via delegations-
ordningen. Inköpare via den elektroniska beställnings-
rutinen är formellt utsedda. Antalet beställare är inom 
flera områden onödigt stor och kontrollmiljön hade 
vunnit på att de var färre men välutbildade och insatta i 
kommunens avtal.

Vattengympa på Högevallsbadet. Foto: Eva Kronfält Thorvinger
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Framtid och 
utveckling
Bostäder och 
kollektivtrafik 
Lunds har höjt målsättningen för bostadsbyggandet från 
900 till 1200 bostäder per år. Sverigeförhandlingen har 
lagt fram ett förslag till värdeåterföring som syftar till att 
göra det möjligt att på frivillig väg återföra till samhället 
delar av den värdeökning för fastigheter som uppstår till 
följd av stora investeringar i transportinfrastrukturen.

Utbyggnaden av kollektivtrafiken och knyta fler orter 
till det regionala tågnätet möjliggör fler nya bostäder. 
Planberedskapen är god men planerna behöver kopplas 
till kapacitetsstark kollektivtrafik för att få näringslivet 
att investera. Spårvägen och utbyggnaden av Lund C blir 
viktiga pusselbitar i bygget av det så viktiga spårsystem 
som är en förutsättning för god regional tillväxt.

Befolkningen växer
Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0–19 år 
respektive 65 år och äldre, där efterfrågan på kommunal 
service är som störst, än i åldersgruppen 20–64 år, där det 
största skatteunderlaget finns. Ett annat sätt att beskriva 
det på är att “färre ska försörja fler”.

En del av befolkningsökningen är kommunens flyk-
tingmottagande. Den ställer fortsatt krav på utveckling 
och samarbete både inom kommunen och med andra 
myndigheter och aktörer.

Bedömningen är att det behövs 600 bostäder 2017 för 
att klara av att erbjuda anvisade nyanlända flyktingar 
med uppehållstillstånd en bostad i Lund. Arbetet med 
bostadsförsörjningen fortsätter i hög takt med många 
olika lösningar på både kort- och lång sikt.

Effektiv organisation
För att klara framtidens utmaningar behöver Lund en 
effektivare organisation. Under 2016 har ett visionsar-
bete påbörjats och en ny vision ska vara klar under våren 
2017.

Kommunen kommer under 2017 att fortsätta arbeta 
för att skapa effektivare processer i syfte att ge snabbare 
och bättre service till medborgarna och andra berörda 
parter. Lundabornas möjligheter till inflytande, dialog 
och samverkan ska stärkas.

Kommunfullmäktige har antagit en strategi och 
handlingsplan för utveckling av medborgardialogen. 
Handlingsplanen pekar ut utvecklingen av e-dialog/e-de-
mokrati med fokus på medborgarpaneler och e-förslag 
för 2016–2017.

Nya arbetssätt för att effektivisera verksamheterna, 
stärka kostnadskontrollen och tydliggöra prioriteringar 
kommer vara en prioriterad fråga framöver. I detta arbete 
kommer medarbetarnas engagemang och bidrag till 
utveckling av effektivitet och kvalitet vara nödvändig.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Lunds 
kommun. Det finns färre personer att tillgå på arbets-
marknaden än det faktiska arbetskraftsbehovet inom 
ett flertal av kommunens yrken, däribland inom skola, 
vård och social omsorg och inom det tekniska området. 
Behoven av kompetens i verksamheten förändras samti-
digt som konkurrensen om den bästa arbetskraften ökar. 
För att klara utmaningarna och uppfylla verksamhetens 
mål behöver Lunds kommun ha en kompetensförsörj-
ning i balans på kort och lång sikt. Lunds kommun ska 
upplevas som en attraktiv arbetsgivare som tillvaratar 
befintlig kompetens, utvecklar och identifierar behov av 
nya kompetenser och arbetsmetoder. Ledorden för kom-
petensförsörjningsarbetet är Tillsammans, Kreativitet 
och Stolthet.
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Ekonomi
Sveriges ekonomi
För 2017 beräknas BNP öka med 2,5 procent vilket 
innebär en fortsatt förbättring av konjunkturläget. 
2017 kan därmed beskrivas som ett högkonjunkturår 
för svensk ekonomis del. En sammantaget fortsatt stark 
tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på 
arbetsmarknaden förbättras ytterligare. Antalet arbetade 
timmar i den svenska ekonomin beräknas öka. Den 
positiva utvecklingen innebär att arbetslösheten gradvis 
minskar.

Försämrade förutsättningar för 
kommunsektorn
För kommunernas del förväntas dock en mer normal 
utveckling av skatteunderlaget. Kommunsektorns 
kostnader växer i relativt snabb takt beroende på 
befolkningsutvecklingen.

Investeringsbehov
I takt med att resurserna relativt sett minskar i förhål-
lande till kostnaderna finns det samtidigt stora behov 
av att investera i infrastruktur och verksamhetslokaler. 
Investeringsbehovet har varit ökande de senaste åren 
men bedöms kulminera efter 2018 då de förskolor 
och skolor som har haft problem med inomhusmiljön 
är åtgärdade. Från och med 2021 och framåt bedöms 
investeringarna ligga på nivåer runt 500 mnkr årligen.

Det stora investeringsbehovet gör att det är svårt att 
helt finansiera investeringarna med egna medel, och 
därmed ökar kommunens behov av att låna pengar till 
att finansiera investeringarna. En ökad låneskuld innebär 
en risk för att dagens verksamhet får betalas av framtida 
generationer och det innebär en risk för att de ökande 
räntekostnaderna tar ett allt större utrymme av kommu-
nens resurser. Det behövs årliga överskott för att möjlig-
göra en hög grad av egen finansiering av investeringar 
och för att kunna hantera framtida räntekostnader.

Krav på ekonomiskt resultat
Den långsiktiga finansiella analysen lyfter fram vikten 
av att en kommun har årliga överskott som skapar 
förutsättningar för att hantera oförutsedda utgifter. 
Beroende på kommunens finansiella styrka (soliditet) 
och investeringsbehov behöver det årliga överskottet 
även bidra till att egenfinansiera investeringar och på 
sikt skapa utrymme för amorteringar. Analysen visade att 
Lunds kommun bör ha ett årligt överskott på minst 2 % 
för att bidra till finansiering av investeringar och för att 
ha utrymme för att hantera oförutsedda utgifter. Något 
som är särskilt viktigt inför kommande år då osäkerheten 
kring både befolkningsutveckling och konjunktur-
utveckling är större än normalt, vilket innebär stor 
osäkerhet och risk för kraftiga fluktuationer i prognoser 
kring skatteintäkter och statsbidrag. Det råder också en 
fortsatt stor osäkerhet kring ränte kostnads utvecklingen. 
Det behövs också ett tak för hur stora skulder som 
kommunen kan ta på sig för att inte riskera att ränte-
kostnader i framtiden äter upp stora delar av verksam-
heternas resurser.

Visionsbild, Brunnshög.
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Stadsparkens dag.
Foto: Martin Olson

Foto: Kennet Ruona
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Kommunstyrelsen
Årets händelser av väsentlig betydelse
Året har i hög grad präglats av utvecklingsarbeten inom 
en mängd olika områden

• MAX IV invigdes den 21 juni på årets ljusaste dag.

• Sverigeförhandlingen har genomförts med gott 
resultat vilket innebär bl a att spårvägsprojektet 
har 50% statlig finansiering och cykelåtgärder kring 
Lund C får statlig medfinansiering.

• Påven besökte Lund i oktober, stora planerings-
insatser gjordes tillsammans med polisen, SÄPO, 
trafikverket, Skånetrafiken och andra berörda 
aktörer och allt fungerade bra.

• Som en del i utvecklingen av centrum har Lunds 
kommun tillsammans med handelsföreningen och 
fastighetsägarna i city genomfört en inventering om 
hur människor rör sig i Lunds centrum samt bestämt 
prioriterade stråk för gemensamma insatser.

• Lund utsågs till finalist i Världsnaturfondens klimat-
utmaning för städer, Earth hour city challange.

• Financial times utsåg Lund till Europas näst bästa 
stad när det kommer till connectivity/tillgänglighet

• Inom finansområdet har tecknats ett ramavtal med 
Europeiska investeringsbanken.

• Digitaliseringsarbetet har fortsatt med fokus på HR- 
system och ledningsstöd.

• The Creative Plot genomförde BarCamper – en 
mobil företagsinkubator som scoutar idéer.

• Utvecklingen inom näringslivet och besöksnäring är 
positiv. Tre stora bolag har under perioden valt att 
etablera forsknings- och utvecklingskontor i Lund.

• Utveckling av kommunens ledningsprocess fortsät-
ter för att kommunen ska klara av de kommande 
årens finansiella utmaningar. Även investeringspro-
cessen kring kommunens verksamhetslokaler har 
utvecklats.

Nämndens utvecklingsmål
Av nämndens sex mål bedöms fem klaras medan ett 
delvis är uppnått.

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo 
på, antalet fria wifi platser har ökat i centrum från 8 till 
60 platser.

Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra 
företagsklimat, som indikatorer används antal partners i 
Future by Lund som fördubblats till 24.

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till 
insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut. 
Lund placerar sig väl, i mätningar om hur kommunen 
arbetar med delaktighet och inflytande.

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de 
får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med 
kommunens verksamheter. Tillgängligeten via e-post är god 
i Lund, däremot är tillgängligheten till kommunen via 
telefon är fortsatt låg, detta visar servicemätningen som 
gjorda under året.

Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt 
minska och Lunds kommun ska ha en stark ekonomi. För 
dessa mål grundar sig bedömningen på kommunfullmäk-
tiges mål inom området, Utsläppen av växthusgaser har 
kraftigt minskat och kommunens finansiella mål klaras.
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Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv 
och kreativ plats

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på l Klarar målet

Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat l Klarar målet

Inflytande, delaktighet 
och service

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut l Klarar målet

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott 
 bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter u Delvis uppnått

Ekologisk hållbarhet Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska l Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet Lunds kommun ska ha en stark ekonomi l Klarar målet

Ekonomi
Kommunstyrelsen/kommunkontorets resultat för året 
uppgår till 11 miljoner kronor. Inom anslagsfinansierad 
verksamhet är det främst projektverksamheten som 
uppvisar positivt resultat medan kommungemensamma 
försäkringar och ärendehanteringssystemet visar på 
negativt resultat och främst beror på underbudgetering.

Inom resultatenheterna visar IT-avdelningen ett 
positivt resultat medan företagshälsovården visar ett 
negativt resultat.

Framtid och utveckling
Kommunkontoret, som kommunstyrelsens förvaltning, 
kommer att fortsätta arbeta mot att tydligare ta rollen 
att leda kommunen och ytterligare utveckla former för 
uppsiktsplikten och styrning. Tydlig styrning, ordning 
och reda behövs för att kunna hantera snabba föränd-
ringar och behov av allt större flexibilitet. För att klara 
uppdraget med förväntat minskat ekonomiskt utrymme 
framöver behöver vi förbättra kostnadskontroll och 
fokusera än mer på medborgarperspektivet.

Digitalisering blir allt viktigare för alla typer av 
verksamheter. Här spelar kommunikation en viktig 
roll, kommunkontoret har möjlighet till en ledande roll 
inom Lunds kommun genom att man redan arbetar med 
digitala verktyg och kanaler, exempelvis lund.se och 
e-tjänster.

Öppenhet och transparens är något som efterlyses 
allt mer. Under 2017 kommer en gemensam kontaktväg 
i medborgarcenter för hela kommunen att införas. 
Genom dialog och samverkan ska vi arbeta för att stärka 
individens möjlighet till inflytande.

Kommunkontoret kommer under 2017 att fortsätta 
arbeta för att skapa effektivare processer i syfte att 
ge snabbare och bättre service till medborgarna och 
andra berörda parter. Ärendeprocessen, gemensamma 
HR-processer och uppföljningsarbetet är några exempel.

Andra prioriterade områden är företagshälsovården 
för att den ska motsvara de krav och behov som kommu-
nens verksamheter har. Rollerna som beställare respek-
tive utförare kommer att prioriteras.

Arbetet med en förstudie av en e-Arkivlösning pågår 
tillsammans med ett flertal andra kommuner i Skåne. En 
översyn av kommunens PUL-hantering pågår också.
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Politisk ledning
Årets händelser av väsentlig betydelse
I begreppet politisk ledning ingår Valnämnden, 
Överförmyndarnämnden, Habostyrelsen och vad 
gäller den ekonomiska redovisningen även kostnader 
för den politiska delen inom kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.

Under 2016 har ärendemängden ökat något för 
överförmyndarnämnden. Den största ökningen avser 
vanliga godmanskap och förvaltarskap vilket beror på 
den åldrande befolkningen. För förvaltarskapsärenden 
har fler huvudmän en svårare problematik. Godmanskap 
för ensamkommande barn har minskat under 2016. 
Detta beror dels på att flera av barnen fyllt 18 år eller fått 
en särskild förordnad vårdnadshavare utsedd, dels på att 
antalet nyanlända barn minskat kraftigt.

Mål
De fyra första målen avser Överförmyndarnämnden. 
67 % av de ensamkommande barnen har fått en god man 
förordnad inom tre dagar. 63 % av de beslutade ärendena 
har haft ett förslag på god man/förvaltare inom 60 
dagar och det preliminära värdet för andelen granskade 
årsräkningar för 2015 är 73 procent.

Det sista målet avser Habostyrelsen som inte nått upp 
till det planerade antal besökare under året.

Fokusområden Utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och 
kreativ plats

90 % av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 3 dagar. n Klarar ej målet

100 % av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 7 dagar l Klarar målet

85 % av ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60 dagar. n Klarar ej målet

95 % av årsräkningarna ska ha granskats före den 30/11 n Klarar ej målet

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på n Klarar ej målet

Ekonomi
Kommunstyrelse/politisk lednings resultat för året 
uppgår till minus 1 miljoner kronor. Det är främst kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen och revisionen som 
uppvisar positivt resultat medan överförmyndarnämn-
den och Habostyrelsen som visar på negativt resultat.
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Servicenämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Investeringstakten i Lunds kommun har varit fortsatt 
hög, drygt 417 mnkr för 2016. Bland annat har Spykens 
matsal, Polhemskolan och Viktoriastadion byggts om 
och Lergökens förskola är nybyggd. Viktiga uppdrag på 
entreprenadsidan har omfattat anläggandet av en ny 
cykelled i centrala Lund och planteringarna i Solens och 
skuggans trädgård i Stadsparken.

Nya tillagningskök har öppnats på Prästängsskolan 
och gymnasieskolan Spyken.

En ny cykelled i centrum har anlagts.
Ett stort arbete har lagts ner för att skapa nya bostäder 

för ensamkommande barn och de nyanlända flyktingar 
som Lunds kommun blir anvisade enligt ny lagstiftning.

Förvaltningshuset Kristallen blev under året den första 
Guld-byggnaden i Lunds kommun enligt miljöcertifie-
ring Sweden green building council.

Nämnden vann Skåne Solar Award för installationen 
av solceller på förskolan Tegelstugan. Priset delas ut 
årligen av Solar Region Skåne.

Boverket har beviljat 6 mnkr i bidrag som ska 
användas för renovering av skolor och upprustning av 
utemiljöer.

Nämndens utvecklingsmål
Nämnden har två utvecklingsmål och båda bedöms 
klaras.

Skapa hållbara värden för kommunen ska uppnås 
genom att fortsätta miljöarbetet utifrån bland annat 
LundaEko II.

En tillfällig ökning avseende antalet installerade 
solceller har skett under året tack vare ett projekt på 
Victoriastadion. Den totala energiförbrukningen har 
minskat från 179 kwh/m2 2915 till 162 kwh/m2 2916. 
Det finns mer att göra, men det går nu i långsammare 
takt och förändringarna sker på marginalen till 
högre kostnader.

Det arbetas aktivt med att ersätta diesel med HVO i 
lastbilar, personbilar och arbetsmaskiner. Nu använder 
cirka 40 fordon av totalt cirka 160 HVO (biodiesel) 
och det pågår ett arbete med att byta ut dieseldrivna 
handredskap till eldrivna. Serviceförvaltningen har i 
vissa fall bromsat inköp av nya fordon för att först kunna 
utvärdera vilka fordon som långsiktigt kommer att bidra 
till att nå målet att vara fossilbränslefri organisation 
senast 2020.

Effektivare förvaltning, Servicenämnden har även 
under 2016 varit en samlande kraft och drivande i flera 
större förvaltningsövergripande projekt, allt för ett ökat 

resursutnyttjande samt kostnadseffektivitet. Ett arbete 
med att inventera fastigheter och administrativa system 
pågår.

Fokusområden Nämndens 
utvecklingsmål

Bedömning  
av målet

Ekologisk 
hållbarhet

Skapa hållbara värden 
för kommunen l Klarar målet

Ekonomisk 
hållbarhet Effektivare förvaltning l Klarar målet

Ekonomi
Nämnden redovisar ett resultat på 79 miljoner kronor. 
Det är 11 miljoner kronor lägre än det resultatkravet. 
Underskottet beror främst på lägre hyresintäkter samt 
högre kostnad för avskrivningar till följd av införande 
av komponentavskrivning och större investeringar som 
driftsattes i slutet av 2015.

Framtid och utveckling
Investeringstakten i Lunds kommun är fortsatt hög 
och fortsätter att vara det de kommande åren. Några 
större projekt som pågår är SkolaTVÅTUSEN400 en ny 
gymnasieskolan, Stadshallen, ISLK (International school 
of Lund, tidigare projektnamn Internationella skolan/
Östervångsskolan) samt Brunnshögsskolan.

Det är en utmaning att klara alla myndighetskrav 
på befintligt fastighetsbestånd med en fortsatt budget 
i balans. En inventering av alla krav har påbörjats och 
prioriteringar kommer att vara nödvändiga. Nämnden 
kommer fortsätta söka bidrag från Boverket för renove-
ring av skolor och skolgårdar.

Arbetet med att ordna bostäder för ensamkommande 
barn och de nyanlända flyktingar som Lunds kommun 
blir anvisade är ett svårt och prioriterat arbete som 
kräver nya, kreativa och flexibla boendelösningar. 
Vi kommer att sträva efter att erbjuda riktiga bostäder 
till alla, antingen i tillsvidareavtal med hyresvärd eller 
genom ett tidsbegränsat andrahandskontrakt med 
kommunen.

Förutom hållbara transporter och måltidspedagogik 
så kommer minskad energianvändning, samarbete kring 
hållbara fastigheter och klimatanpassning att prioriteras 
under 2017.
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Byggnadsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse

• Resurser har lagts på hantering av ärenden som avser 
bostäder för nyanlända.

• Tillsynsarbetet har aktualiserats vilket påverkar 
budgetutfallet.

• Under 2016 ökande antalet inkomna ärenden till 
bygglovsavdelningen med drygt 7 % jämfört med 
2015. Värt att notera är att tillströmningen av ärende 
ökat med ca 67 % sedan 2012 och trenden förefaller 
fortsätta i samma riktning. Under 2016 har 839 
bostäder färdigställts (slutbesked) och 807 bostäder 
har påbörjats (startbesked).

• Det har möjliggjorts cirka 2100 bostäder i antagna 
detaljplaner för år 2016.

• I pågående detaljplaner möjliggörs cirka 6500 
bostäder.

• De flesta, ca 667 bostäder återfinns inom olika 
utbyggnadsområden i tätorten Lund. Flest bygg-
starter när det gäller de östra kommundelarna åter-
finns i Veberöd och Dalby/Torna Hällestad. 40% av 
de påbörjade bostäderna är upplåtna med hyresrätt.

Nämndens utvecklingsmål
Nämnden har tre utvecklingsmål och alla klaras.

Öka bostadsbyggandet, byggandet det högsta på tio 
år. Det har det färdigställts 839 bostäder och det finns 
färdiga detaljplaner för 2100 bostäder.

Öka dialogen med medborgare och byggherrar. Inom 
ramen för översiktsplanen har ett flertal dialogbaserade 
processer ägt rum. Det har innefattat samtal inom 
utveckling av frågor som arkitektur och näringsliv. 
Under hösten har ett forum för involvering av utform-
ning av den framtida kommunen tagit plats, Future City 
games. Under en helg involverades cirka 30 medborgare 
som bidrog till att framtidsspana och problematisera 
samhällsutvecklingen. Ett antal seminarium öppna för 
allmänheten kopplade till bland annat förtätning har 
skett under hösten.

Öka det hållbara byggandet. Utbyggnads- och boende-
strategin utgår från den ekologiska hållbarheten. Där 
pekas förtätning och fokusering ut som viktiga bestånds-
delar i att primärt utveckla kommunen i befintlig 
stadsväv och undvika exploatering av jordbruksmark.

Fokusområden Nämndens 
utvecklingsmål

Bedömning av 
målet

Lund, en 
attraktiv och 
kreativ plats

Öka bostadsbyggandet l Klarar målet

Inflytande, 
delaktighet 
och service

Öka dialogen med med-
borgare och byggherrar l Klarar målet

Ekologisk 
hållbarhet

Öka det hållbara 
byggandet l Klarar målet

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till nästan 3 miljoner 
kronor. Överskottet beror till största delen på lägre 
personalkostnader. Det är vakanser och föräldraledighet 
som till största delen förklarar lägre personalkostnader.

Framtid och utveckling
Ett antal effektiviseringsområden har definierats. 
Dessa kommer vara en del i verksamhetens mål även 
under år 2017.

Att utveckla digitaliseringsarbetet och kulturen 
kopplat till nya arbetssätt är en viktig långsiktig strategi.

Att öka kostnadsstyrning och uppföljning av basupp-
draget är en väsentlig del i att definiera kontinuerliga 
effektiviseringar i vardagen. Det innebär bland annat att 
tydliggöra rutiner och ägarskap av processer.

Att öka målstyrningen på förvaltningen innebär än 
mer utvecklade processer som säkerställer att fokus i 
vardagen läggs på åtgärder som leder mot målen
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Tekniska nämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse

• En ny utbyggnads- och boendestrategin är antagen 
av kommunfullmäktige. Regeringen har beslutat 
om införande av ett statsbidrag för att öka bostads-
byggandet. Ett av villkoren för att erhålla den så 
kallade byggbonusen var att kommunen antagit 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Lunds kommun 
erhöll närmre 23 miljoner kronor i byggbonus.

• 807 bostäder har påbörjats under året och 839 
bostäder har färdigställts vilket sett över tid är en 
mycket hög nivå.

• Förhandlingar kring försäljningsavtal med inledande 
arrendeförfarande för tidigare markanvisningar på 
Södra Brunnshög har slutförts med ett flertal aktörer 
där byggstart förväntas under det kommande året.

• Spårvägen har efter igångsättningsbeslutet i 
december 2015 handlat upp entreprenör för fortsatt 
projektering samt utbyggnad av infrastrukturen, 
enligt samverkansformen utökad samverkan/
partnering. Genomförandeavtal med Region Skåne 
och Skånetrafiken tecknades i början av sommaren. 
Under hösten har arbetet varit intensivt och mål-
sättningen är att byggnationen av infrastrukturen 
för spårväg ska vara i full gång under våren 2017. 
Förhandlingar med fastighetsägare längs spårvägen 
har resulterat i samverkansavtal om medfinansiering. 
Kommunen har även haft framgång i den så kallade 
Sverigeförhandlingen som bland annat innehåller ett 
tioprocentigt bidrag till spårvägsinvesteringen, vilket 
innebär att staten nu bidrar med 50%.

• Lund korades till årets cykelfrämjarkommun. 
Cykeltrafiken ligger på en hög nivå, men har under 
året minskat.

• Utbyte av gatubelysning med kvicksilver som 
pågått sedan 2011 slutfördes och under året har 530 
armaturer bytts ut.

• En översyn och omarbetning av vinterväghållningen 
resulterade i att nämnden antog en ny policy som 
innebär ökade insatser med förebyggande halk-
bekämpning på framförallt cykelvägar.

• I juni genomfördes Stadsparkens dag samtidigt som 
den senaste förnyelsen av parken invigdes, Solens 
och skuggans trädgård, ett projekt som förvaltningen 
tilldelades ett hedersomnämnande för vid utdelandet 
av årets stadsbyggnadspris. Slutspelsparken intill 
Arenan färdigställdes. Under september invigdes 
Råbysjön, samma helg invigdes också Aktivia – den 
jämställda aktivitetsytan på Klostergården.

• Färdtjänsten har även under 2016 haft brister i 
utförandet av transporterna. För att underlätta för 
färdtjänstresenärerna när beställd resa fallerar har 
tekniska nämnden infört en resegaranti.

Nämndens utvecklingsmål
Nämnden har fyra utvecklingsmål. Tre bedöms klaras 
medan ett är delvis uppnått.

Skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande 
vackra miljöer i en tät stadskärna. Antalet sittplatser 
på stadens uteserveringar uppgick till 1 650, tidigare 
utfall saknas, men det kan konstateras att intresset för 
uteserveringar ökar och fler restauranger än tidigare 
beviljades tillstånd för uteservering. Antalet fotgängare 
i stadskärnan nådde inte upp till målet, men ökade med 
15% jämfört med 2015.

Utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet 
och trygghet. Lund utsågs till årets cykelfrämjarkommun. 
Cykeltrafiken ligger på en hög nivå, men har minskat 
från 182 tusen cyklade km per dygn 2015 till 170 tusen 
km 2016. Trenden över lång tid är att den totala cykel-
trafiken ökar med cirka 1% per år. Av alla åtgärder under 
året kan nämnas att 24 tusen kvadratmeter cykelväg fått 
ny beläggning.

Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i Lunds 
kommun. Under året har drygt 800 bostäder påbörjats och 
av dessa är cirka 40% hyresrätter.

Skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i 
såväl bebyggda miljöer som i naturen . Två dagvatten-
anläggningar har färdigställts. Råbysjön som invigdes 
i september får betraktas som en mycket stor 
dagvatten anläggning. Vid Idalaskolan i Veberöd har 
ett utjämnings magasin uppförts. Målet var tre nya 
anläggningar.
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Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och 
kreativ plats

Skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande vackra miljöer i en tät stadskärna l Klarar målet

Utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet och trygghet l Klarar målet

Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i Lunds kommun l Klarar målet

Skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i såväl bebyggda miljöer som i naturen u Delvis uppnått

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till 21 miljoner 
kronor. Överskottet beror på införande av komponent-
avskrivning inom verksamheterna gata och trafik, park 
och natur, samt att kostnaderna för verksamheten 
kollektivtrafik har blivit lägre än budgeterat.

Framtid och utveckling
Malmö-Lund regionen är landets andra största arbets-
marknad och Skåne växer, men bostadsproduktionen 
släpar efter. Att bygga ut kollektivtrafiken och knyta 
fler orter till det regionala tågnätet möjliggör fler nya 
bostäder. Planberedskapen är god men planerna behöver 
kopplas till kapacitetsstark kollektivtrafik för att få 
näringslivet att investera. Spårvägen och utbyggnaden 
av Lund C blir viktiga pusselbitar i bygget av det så 
viktiga spårsystem som är en förutsättning för god 
regional tillväxt.

En alltmer ytkrävande stad ställer högre krav på att 
dagvattenlösningarna hanteras nära byggnationen inom 
tätorterna.

Målsättningen för bostadsbyggandet har ökat från 900 
till 1200 bostäder per år. Att finna lösningar för bostäder 
för nyanlända kommer fortsätta att ha hög prioritet.

Upphandlingen av färdtjänsten med nytt avtal från 
den 1 oktober 2017 är en mycket viktig faktor för att 
åstadkomma en väl fungerande färdtjänst och återskapa 
förtroendet för verksamheten.

En allt större rörlighet på arbetsmarknaden medför 
att förvaltningen står inför stora utmaningar vad gäller 
att trygga kompetensförsörjningen. Primärt säkerställs 
den långsiktiga kompetensförsörjningen genom att öka 
attraktiviteten och stoltheten bland medarbetarna.
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Miljönämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Verksamhetsåret 2016 har i många delar varit de föregå-
ende likt, vad avser de myndighetsuppgifter miljönämn-
den har att hantera enligt lagstiftningen. Tillsynsarbetet 
har haft sina utgångspunkter i de miljömål som 
miljönämnden valt att fokusera på, nämligen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, 
Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet samt 
God bebyggd miljö. Härutöver har livsmedelskontroll 
genomförts.

Nämnden har under 2016 varit delaktig i de flesta 
kommunala och regionala åtgärder och projekt som 
 syftar till att övervaka och förbättra miljön. Som exempel 
kan nämnas Lunds kommuns miljöövervakningsprogram 
och LundaEko II. Arbetet med framtagande av kemika-
lieplan för Lunds kommun – LundaKem har påbörjats 
och implementeringen pågår av vattendirektivet i det 
kommunala arbetet bland annat genom framtagande av 
planer i ”Lunds vatten”.

Förtätning av staden medför att arbetet med förorenad 
mark tar stora resurser i anspråk.

Nämndens utvecklingsmål
Nämnden har två utvecklingsmål, ett klaras och ett 
bedöms vara delvis uppnått.

Målet, boende och verksamma i Lunds kommun ska 
uppleva god service och känna förtroende för miljö-
nämndens arbete bedöms utifrån mätningarna Isikt 
och Servicemätningen. För insikt som undersöker hur 
nöjda företagen är med nämndens myndighetsutövning 
har nämnden goda resultat. På servicemätningen har 
nämnden låga värde på telefontillgänglighet.

Vad gäller målet om hållbar utveckling har nämnden 
uppfyllt målet genom delaktighet i olika arbetsgrup-
per och nätverk som främjar folkhälsa och hållbar 
utveckling.

Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Inflytande, delaktighet och service Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och 
känna förtroende för miljönämndens arbete u Delvis uppnått

Ekologisk hållbarhet I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God 
bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling l Klarar målet

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till 0,3 miljoner 
kronor. Överskottet beror till största delen på lägre 
personalkostnader till följd av vakanser.

Framtid och utveckling
Miljönämndens uppdrag och arbete under det kom-
mande året präglas av några övergripande projekt 
och förutsättningar. Som exempel kan nämnas Lunds 
kommuns miljöövervakningsprogram, LundaMaTs, 
framtagande av dokumenten i Lunds vatten, anläggande 
av ESS samt implementeringen av vattendirektivet i 
det kommunala arbetet. Nämnden har ett särskilt fokus 
avseende kemikalier och framtagandet av kemikalieplan 
för Lunds kommun och det fortsatta arbetet i enlighet 
med planen kommer att bli vägledande för nämndens 
tillsyn inom många områden de kommande åren. Vidare 
kommer miljönämnden att medverka i Miljösamverkan 
Skånes projekt Ledningsnät, Vattenförvaltning, Giftfri 
förskola samt kommunala kemikalieplaner.
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Kultur- och fritidsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse

• Verksamhetsåret 2016 har på flera sätt varit 
omvälvande för kultur- och fritidsnämnden. Av det 
extraordinära slaget kan nämnas att fritidsverksam-
heten har lämnat över uppdraget för den inskrivna 
verksamheten till skolförvaltningarna och ett nytt 
verksamhetsuppdrag har införts för den öppna 
fritidsverksamheten. 

• Projektet Vinterlund har startades under året.

• En ny skateanläggning har anlagts på Söderlyckan 
samt två nya utegym i Södra Sandby och Veberöd.

• Biblioteket tagit fram en ny biblioteksplan som 
kommunfullmäktige ska ta ställning till under 2017. 
Linero biblioteket har öppnat i nya lokaler.

• De områden som förvaltningen har fått fokusera 
extra mycket resurser på har varit lokalfrågorna, 
framför allt diskussioner gällande Stenkrossen, 
Folkparken, Stadshallen och bibliotekslokalerna.

• Implementeringen av nya stöd- och bidragsformer 
från och med 2016 har skapat många möjligheter till 
arrangemang och aktiviteter.

• Ett omfattande arbete för flyktingar och ensam-
kommande barn har gjorts, och det finns ett stort 
engagemang kring att lösa boendefrågan för 
EU-migranterna.

• Kulturskolan Lund har beviljats 2 mkr från Statens 
Kulturråd för verksamhet under 2017. Ändamålet 
med pengarna är att ”bidra till låga elevavgifter, 
göra den kommunala kulturskolan mera jämlik och 
förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att 
delta i verksamheten.”

• Barnens Vasalopp genomfördes i Stadsparken i 
samverkan med föreningslivet.

• Med hjälp av bidrag från bland andra Skånes kom-
munförbund har ett stort arbete genomförts för att 
öka servicen för och integrationen av de nyanlända 
bedrivits inom biblioteken.

• Under hösten genomfördes det uppmärksammade 
projektet ”Lund Läser”, en gigantisk bokcirkel för 
Lunds invånare med diskussioner och författar-
närvaro av Jonas Hassen Khemiri.

Nämndens utvecklingsmål
Nämnden har tre utvecklingsmål. Två klaras medan ett 
inte går att bedöma.

Synligheten har ökat bland annat genom bättre 
information på kommunens hemsida om alla idrotts-
anläggningar och miljöer för fysisk aktivitet.

Delaktigheten kan inte bedömas eftersom årets 
brukarenkät, KEKS, inte är genomförd inom den öppna 
fritidsverksamheten.

Tillgänglighet, målet bedöms med hjälp av åtta 
indikatorer. Bland annat kan nämnas att all personal 
har påbörjat en HBTQ certifieringsutbildning, att 
143 tillfällen med språkkafé har ordnats under året, att 
andelen elever i åldersgrupperna som deltar i kulturskola 
nu är 12 procent och att 33 procent av lundaborna är 
aktiva låntagare på biblioteken.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till drygt 4 miljoner 
kronor. Nämnden har under året jobbat med effekti-
visering av verksamheten och detta arbete har bidragit 
till en stor del av överskottet. Ytterligare faktor som har 
bidragit till överskottet är lägre personalkostnader till 
följd av pensionsavgångar och föräldraledighet som ej 
har ersatts.
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Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Synlighet: Alla kommuninvånare ska ges kännedom om biblioteks-, fritids- 
idrotts- och kulturverksamheten i Lunds kommun. l Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service

Delaktighet: Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att påverka biblioteks-, 
fritids- idrotts- och kulturverksamheten i Lunds kommun genom delaktig-
het och dialog.

Går ej att bedöma

Tillgänglighet: Alla kommuninvånare ska ha tillgång till biblioteks-, fritids- 
idrotts- och kulturverksamheten i Lunds kommun. l Klarar målet

Framtid och utveckling
Fritid
Att arbeta mer flexibelt utifrån ungas intressen och 
drivkrafter är några viktiga ledord i arbetet med den 
öppna fritidsverksamheten. Också de fasta anläggning-
arna ska bygga sin verksamhet utifrån ledorden. Ungas 
egen organisering genom de nya bidragen ”Unga leder 
unga” blir en kärnverksamhet och fritidsledarrollen ska 
bli tydligare genom ett coachande förhållningssätt.

Idrott
Arbetet med den nya idrottspolitiska handlingsplanen 
för 2017–2020 pågår. Bland annat ingår framtagandet 
av lokalförsörjningsplan samt en subventionsutredning 
som kommer att påbörjas 2017. En utvecklingsplan 
för Skrylle kommer att presenteras under våren 2017. 
Pågående diskussioner om gymnastik- och kampsport-
center fortlöper. Ett stort barnidrottskonvent kommer 
att arrangeras i Lund – våren 2017.

Bibliotek
Under 2017 kommer kommunfullmäktige ta ställning 
till en ny biblioteksplan. Förslaget innehåller fortsatta 
satsningar på de i bibliotekslagen prioriterade grupperna 
barn och unga, nationella minoriteter, funktionshin-
drade och de med annat modersmål än svenska. Behovet 
av ett lärcentrum på stadsbiblioteket ska utredas. Syftet 
är att motverka det digitala utanförskapet.

Kultur
Framtagande av en kulturstrategi samt fortsatt arbete 
med lokalförsörjning både kortsiktigt och långsiktigt är 
prioriterade frågor. Att stärka kunskapen gällande vikten 
av relevanta styrdokument och efterlevandet av dessa. 
Aktivt söka samverkan med övriga förvaltningar och 
andra berörda för att bidra till ett konstruktivt upplägg 
gällande förändringar av Stenkrossen.
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Socialnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse

• Året som gått har varit händelserikt och utmanande 
för organisationen, vilket till delar kan tillskrivas 
konsekvenser av att kommunen under slutet av 2015 
och in i 2016 hade krisledning för att hantera det 
ökade antalet ensamkommande barn som kom till 
kommunen.

• Året har inneburit en positivt tendens som till delar 
kan tillskrivas det långsiktiga arbetet förvaltningen 
drivit. Ett fokus har varit på personer som har haft 
försörjningsstöd mycket länge, andelen av bistånds-
tagarna från denna grupp har minskat. Det intensiva 
arbetet och utvecklandet av fungerande arbetsru-
tiner och arbetssätt är särskilt intressant eftersom 
konjunkturen har mindre påverkan på denna grupp, 
då de i stor utsträckning utifrån ohälsa och sjukdom 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt ska 
resultatet i stort inom försörjningsstödet härledas 
till en stark konjunktur, vilket minskat antalet nya 
ansökningar.

• Volymökningar inom övrig verksamhet har fortsatt 
även om ökningstakten inte varit lika stor som tidi-
gare. En lägre ökningstakt ger bättre förutsättningar 
att fortsätta implementera de effektiviseringar som 
har påbörjats.

• Volymökningarna inom många verksamheter såsom 
barn- och ungdomsvården, flyktingverksamheten 
och missbruksvården är till stora delar nationella. 
Situationen har bidragit till att personalomsätt-
ningen ökat under 2016 genom stor efterfrågan på 
personal med rätt kompetens och hög arbetsbelast-
ning. Denna situation råder i större delen av hela 
landet och Lund är inte undantaget från den ökade 
konkurrensen. Socialförvaltningen har utifrån 
denna situation startat en långsiktig kompetens- 
och personalförsörjningsplan med ett flertal olika 
områden som på lång sikt ska ge bättre arbetsmiljö. 
En kortsiktig insats i denna plan var att under hösten 
genomföra en lönejustering för utredande socialse-
kreterare inom barn- och ungdomsvården.

• Arbetsmiljöverket gjorde under våren en inspektion 
på socialförvaltningen. Flera krav på åtgärder ställdes 
från verket och utifrån en handlingsplan som har 
upprättats pågår olika aktiviteter som syftar till en 
förbättring av arbetsmiljön.

Nämndens utvecklingsmål
Nämndens har tre utvecklingsmål. Två av dessa bedöms 
delvis uppnådda medan ett inte går att bedöma.

Personer med missbruk ska i Lund få ett lokalt anpassat 
stöd i enlighet med Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende. Andelen uppfyllda kvalitetsindi-
katorer har ökat genom att nya rutiner har tagits fram. 
Andelen ej återaktualiserade ett år efter avslutas utred-
ning har ökat från 45 procent år 2015 till 57 procent 
2016, men målet är inte nått. Ett fortsatt arbete pågår 
med att implementera fler metoder för motivation och 
uppföljning av brukare med missbruksproblematik. Den 
lokala överenskommelsen med hälso- och sjukvården är 
under utarbetande och beräknas vara klar under första 
halvåret av 2017.

Fler hushåll blir självförsörjande och tiden med försörj-
ningsstöd minskar genom att alla som söker försörjningsstöd 
får rätt insats i rätt tid utifrån individuellt. Antalet hushåll 
med försörjningsstöd har minskat under året. Det är 
första gången på 10 år som trenden är nedåtgående och 
den starkaste förklaringen är den starka konjunkturen, 
men även målinriktade insatser för vuxna med mycket 
långvarigt ekonomiskt bistånd. Denna grupps andel 
av biståndstagarna har preliminärt minskat med fyra 
procentenheter.

Skyddsbehövande (flyktingar) personers erfarenheter och 
kompetens ska tillvaratas i Lund. Det har förts dialog med 
ideella organisationer i syfte att ta fram en gemensam 
överenskommelse. En större workshop genomfördes 
under juni där politiker, tjänstemän och ideell sektor tog 
fram förutsättningar för att Lund ska bli en plats med 
ett väl fungerande mottagande som ger rätt förutsätt-
ningar för integration. Efter mötet har flera föreningar 
tillsammans med förvaltningen ansökt och erhållit 
externa medel för olika projekt inom mötesverksamhet, 
jämställdhetsverksamhet och bostadssamordning. 
Projekten kommer att starta under 2017.
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Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Social hållbarhet

Personer med missbruk ska i Lund få ett lokalt anpassat stöd i enlighet med 
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende u Delvis uppnått

Fler hushåll blir självförsörjande och tiden med försörjningsstöd minskar genom att 
alla som söker försörjningsstöd får rätt insats i rätt tid utifrån individuellt behov. u Delvis uppnått

Skyddsbehövande (flyktingar) personers erfarenheter och kompetens ska tillvaratas 
i Lund Går ej att bedöma

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till minus 70 miljoner 
kronor. Underskottet är fördelat på kommunfinan-
sierade verksamheter, minus 22 miljoner kronor, och 
nämndens resultatenheter, minus 48 miljoner kronor.

Inom den kommunfinansierade verksamheter är det 
externt köpt vård som står för hela underskottet, minus 
24 miljoner kronor. Orsakerna till underskottet är bland 
annat fler kostsamma placeringar av barn/ unga med 
stora svårigheter där kommunens öppenvård inte räckt 
till samt att kommunen saknar tillräckligt många egna 
adekvata boendeformer för personer med allvarliga 
psykiska funktionsnedsättningar.

Positivt är att kostnaderna för försörjningsstöd är lägre 
för 2016 än 2015.

Inom nämndens resultatenheter, flykting-, tolk- och 
tillståndsenheterna, uppgår underskottet till 48 miljoner 
kronor och där flyktingenheten står för underskottet.

Resultat per delverksamhet:

• Ensamkommande barn, –34 mnkr

• Vuxna med familjer, –4 mnkr

• Gemensam organisation flykting, –10 mnkr

Ensamkommande barn – orsakerna till underskottet är 
högre personalkostnader och högre lokalkostnader än 
budgeterat.

Vuxna med familjer – orsakerna är lägre intäkter och 
högre lokalkostnader än budgeterat.

Gemensam organisation – orsaken är högre personal-
kostnader än budgeterat.

Framtid och utveckling
Socialnämndens tre utvecklingsmål finns inom områ-
dena försörjningsstöd, missbruk och flykting. Utöver 
detta är barn och unga socialnämndens prioriterade 
område.

Den största målgruppen gällande hushåll med försörj-
ningsstöd står långt från arbetsmarknaden. Det rådande, 
goda arbetsmarknadsläget med låg arbetslöshet innebär 
att personer utan arbetshinder lätt etablerar sig på 
arbetsmarknaden. Kvar blir den grupp som har psykoso-
cial problematik och där det krävs ett kvalificerat socialt 
arbete för att identifiera hinder och möjligheter hos den 
enskilde. En ny fördjupad kartläggning av personer med 
ohälsa och sjukdom kommer att göras som följd av det 
lyckosamma arbetet som har gjorts för målgruppen med 
syfte att ytterligare utveckla metodiken.

En Mariamottagning inom missbruksvården är 
beslutad och under förutsättning att lokalfrågan löses så 
startar den under 2017. En integrerad verksamhet av det 
slaget kommer att ge kommuninvånarna lättillgängliga 
och professionella stöd- och hjälpinsatser.

Ett internt utvecklingsarbete kommer att fokusera 
mot öppenvård för missbruksbehandling.

Utifrån ändrade ersättningsnivåer från 
Migrationsverket för ensamkommande barn och ungdo-
mar har ett omställningsarbete från placering i HVB till 
placering i stödboende startats. Delar av verksamheten 
som i dag bedrivs i form av HVB ska då ställas om till 
stödboende.

Brukarinflytande är ett prioriterat ämne för social-
psykiatrin under 2017. Andra utvecklingsområden är 
att fortsätta arbeta med IPS (Individual Placement and 
Support), behovsskattningsskalan CAN (Camberwell 
Assessment of Need) och andra evidensbaserade metoder 
som implementerats inom verksamhetsområdet.

Beslutad IOP (Idéburet offentligt partnerskap) vad 
gäller utsatta EU-medborgare gäller 2017 ut.

Den absolut viktigaste frågan för kommande år är 
att ha fokus på personalförsörjning och arbetsmiljö. 
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att arbetet är 
rättssäkert men också att kontakten med kommunens 
socialtjänst är positiv. Utmaningen är att hitta en bra 
balans mellan den nödvändiga rättssäkra dokumentatio-
nen och mötet med de människor vi ska hjälpa.
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Vård- och omsorgsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse

• Störst fokus inom vård- och omsorgsnämndens 
område har vård, omsorg och service på individnivå. 
Under året har hemvården i intern regi genomfört 
ungefär 1 600 000 hemvårdsinsatser och cirka 900 000 
hemsjukvårdsinsatser. Vid ungefär 3 100 tillfällen 
har det gjorts samordnad vårdplanering efter 
sjukhusvistelse vilket är en ökning med 570 jämfört 
med 2015. Cirka 300 personer har bott i grupp- eller 
servicebostad (LSS) och ungefär 800 personer har 
haft sin bostad i särskilt boende för äldre. Inom 
äldreboendena är det ungefär 38 procent som varit 
nyinflyttade under året. Detta kan på individnivå 
innebära händelser av väsentlig betydelse för några 
av de ungefär 4 100 brukare som under året erhållit 
vård, omsorg och service genom verksamheter i 
intern eller externa regi.

• Som stöd i det behovsinriktade och systematiska 
arbetssättet används Socialstyrelsens modell för 
handläggning och dokumentation, IBIC (Individens 
behov i centrum). Tydliga mål skall sättas i samråd 
med brukarna. Under 2016 har myndighetsfunk-
tionen kunnat börja göra uppföljning enligt IBIC 
modellen. Nytt ersättningssystem som premierar 
måluppfyllelse utifrån IBIC har beslutats och införs 
inom hemvården 1 jan 2017. Modellen har under 
2016 testats i ett hemvårdsområde.

• Ny modell för kvalitetsuppföljning på individnivå 
har tagits fram och används sedan våren 2016 vid alla 
individuppföljningar.

• Implementeringen av värdegrund och värdighetsga-
rantier, arbetssätt och metoder enligt de nationella 
kvalitetsregistren Senior alert, Palliativa registret 
samt BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska 
Symptom vid Demens) används för att säkerställa ett 
förebyggande arbetssätt och öka förutsättningarna 
för god kvalitet i vård och omsorg.

• Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal trädde i kraft den 1 
september 2016. Hemsjukvården ska utvecklas för att 
möta den enskildes behov när sjukvården flyttar från 
sjukhusmiljö till den enskildes hemmiljö. Avtalet 
omfattar ansvarsfördelning, samverkansformer samt 
gemensam utveckling.

• Med stöd av prestationsersättning har också ett 
gemensamt introduktionsmaterial tagits fram för 
nyanställd omvårdnadspersonal och legitimerad per-
sonal. Materialet kommer, när det är klart, att också 
innehålla en övergripande presentationsfilm om 
arbetet inom vård och omsorg i Lund och rikta sig 
till alla nya medarbetare inom verksamhetsområdet.

Nämndens utvecklingsmål
Nämnden har tre utvecklingsmål. Två av målen bedöms 
klaras medan ett är delvis uppnått.

Utveckla former för medborgardialog och information 
kring förebyggande åtgärder. Som exempel på aktiviteter 
kan nämnas att det har bjudits in till medborgardialoger 
bland annat i Stadshallen kring hemvårdens möjligheter 
och utmaningar. Vid ett annat tillfället inbjöds medborg-
are till Fästan i Södra Sandby där det gavs möjlighet att 
ställa frågor och lämna synpunkter gällande vård- och 
omsorgsnämndens aktuella ärenden vid följande 
sammanträde i oktober.

En fokusgrupp med brukare och anhöriga har arrang-
erats för att bredare belysa LSS frågor. Förbättringar har 
gjorts av informationen på kommunens hemsida.

Utveckling inom området välfärdsteknologi för ökad 
tillgänglighet, självständighet och trygghet för brukaren och 
ökad effektivitet för verksamheten. Exempel på aktiviteter 
inom detta område är att drygt 2000 analoga trygghets-
larm har bytts ut till digitala larm med mobil kommu-
nikation. Trygghetstillsyn via webbkamera erbjudits 
några brukare inom hemvården och att vårdplanering via 
Skype nu är ett alternativ till fysiska möten.

Brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse ska 
stå i centrum. Verksamheterna har arbetat intensivt för att 
alla brukare ska ha individuella mål i enlighet med IBIC 
och att brukarna ska ha en aktuell genomförandeplan 
som är av god kvalitet. Målet är på god väg att uppfyllas, 
men den högt ställda målsättningen är inte riktigt 
uppnådd.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till 40 miljoner 
kronor. Merparten av överskottet beror på resultatet för 
LSS-verksamhet som redovisar ett överskott jämfört med 
budget om 38 miljoner kronor.
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Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Inflytande, delaktighet 
och service

Utveckla former för medborgardialog och information kring förebyggande åtgärder. l Klarar målet

Utveckling inom området välfärdsteknologi för ökad tillgänglighet, självständighet 
och trygghet för brukaren och ökad effektivitet för verksamheten. l Klarar målet

Brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse ska stå i centrum. u Delvis uppnått

Framtid och utveckling
Vård- och omsorgsnämnden står både på kort och lång 
sikt inför stora volymökningar, förändrade och ökande 
vårdbehov och ökade kvalitetskrav som måste mötas. 
Redovisade verksamhetstal 2016 visade på fortsatt stora 
volymförändringar utifrån befolkningsstrukturen. 
Ungefär 20% av kommunens 80- åringar har hemtjänstin-
satser och ungefär 14% bor i särskilt boende vilket ligger 
i nivå med jämförbara större städer. Procentuellt ökar 
gruppen kommuninnevånare över 80 år de kommande 
åren vilket innebär att verksamheten måste anpassas 
efter dessa förutsättningar.

Arbetet med implementering av arbetssätt och metod 
enligt IBIC fortsätter med det målinriktade arbetet som 
leder till tydligare genomförandeplaner. En uppgrade-
ring av verksamhetssystemet för dokumentation pågår 
för att ge förbättrat stöd i handläggningsprocessen, 
informationsöverföring och uppföljning enligt IBIC.

Inom hemvården införs från och med januari 2017 ett 
nytt ersättningssystem där uppfyllelse av den enskilde 
brukarens mål premieras.

Välfärdsteknologi är ett fokusområde i utveckling och 
Vård- och omsorgsnämnden har fastslagit utvecklingsmål 
inom området och antagit en strategi för det fortsatta 
utvecklingsarbetet.

Kompetensförsörjning är en av förvaltningens största 
utmaningarna inför de kommande åren. Utmaningarna 
består i att efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer 
att vara större än tillgången och personalrörligheten kan 
förväntas öka. Nämnden har planer och agerar för att 
möta dessa utmaningar.

Det finns en rad nationella faktorer som statliga utred-
ningar och föreslagna lagändringar som kan komma att 
påverka framtid och utveckling för nämndens verksam-
het. Det som troligen ligger närmst i tid är förslag till 
ny lag Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård som behandlar samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Tidplanen är oklar i nuläget. 
Andra förändringar på nationell nivå som kan komma 
att påverka nämndens arbete är Nationell kvalitetsplan, 
Hjälpmedelsutredningen och Översyn av socialtjänstlagen.

Träffpunkt Genarp. Foto: Kennet Ruona
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Utbildningsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse

• Gymnasieskolorna har bibehållna eller förbättrade 
resultat vad gäller att ge alla elever en gymnasieut-
bildning med hög kvalitet.

• Enligt Skolverkets statistik har den genomsnittliga 
betygspoängen och andelen elever som gick ut med 
examen ökat över tid på yrkesprogram. Vårterminen 
2016 fick 82 procent av eleverna en examen. Den 
genomsnittliga betygspoängen och andelen examen 
är oförändrat hög på högskoleförberedande program 
över de senaste tre åren.

• Det finns en positiv trend på de flesta skolor vad 
gäller arbetet med grundläggande värden, delaktighet 
och inflytande i undervisningen.

• Antalet nyanlända ökade mycket under 2016 vilket 
lett till att Språkintroduktion nu finns på både 
Polhemskolan och Gymnasieskolan Vipan.

• Elevers stress av skolarbetet är fortsatt hög och det är 
en stor skillnad mellan könen och flickorna är mer 
stressade än pojkarna.

• Skolinspektionen har godkänt Lunds kommun 
som huvudman för internationell skola på 
grundskolenivå vid International School of Lund 
Katedralskolan (ISLK).

• Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats med 
forskningscirklar för pedagoger och skoleldare inom 
ramen för BFL och skolutveckling på vetenskaplig 
grund.

• Från och med 1 juli 2016 deltar Lunds kommun i 
Lärarlönelyftet, en satsning från staten för att höja 
lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare 
och fritidspedagoger.

• Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen är 
sjunkande.

Nämndens utvecklingsmål
Nämnden har sex utvecklingsmål. Tre av dessa klaras 
medan ett bedöms delvis klaras och två inte går att 
bedöma.

Fullgöra det nationella uppdraget med goda och 
förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet. 
Både betygspoäng och andel med examen ökar inom 
gymnasieskolan.

Stärka miljömedvetande, engagemang och handlingsbe-
redskap hos elever/ studerande och anställda. Att skolorna 
har grön flagg och pappersförbrukningen har minskat är 
några av alla goda resultat inom området.

Lunds kommun ska ha en stark ekonomi. Nämnden visar 
ett positivt resultat vid årets slut.

Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, genom 
att ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar samt 
främja hälsa och förebygga ohälsa. Överlag upplever 
eleverna trygghet, skolorna bedriver ett aktivt arbete 
mot kränkande behandling, vuxna reagerar om de får 
veta att någon elev blivit kränkt och de har möjlighet att 
ta kontakt med elevhälsan. Elevernas stress är fortsatt 
hög och de upplever sin hälsa som sämre. Ett fortsatt 
förebyggande arbete krävs.

Utveckla ändamålsenliga fysiska lärmiljöer som främjar 
elevernas lärande och utveckling. Målet går ej att bedöma.

Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med 
rätt kompetens samt förebygga ohälsa och främja en god 
arbetsmiljö. Av nämndens samtliga lärare är 76 procent 
legitimerade lärare. När samtliga lärare som berörs av 
undantagsregler är borträknade har 92 procent lärarle-
gitimation. Utmaningarna ligger främst i att rekrytera 
lärare inom vissa grupper, såsom yrkeslärare och 
modersmålslärare.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till 2 miljoner kronor. 
Det är främst inom verksamhetsområde gymnasieskolan 
som uppvisar ett positivt resultat medan verksamhets-
område vuxenutbildning och grundskola som visar 
negativt resultat.
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Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och 
kreativ plats

Fullgöra det nationella uppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet 
och hög effektivitet. l Klarar målet

Ekologisk hållbarhet Stärka miljömedvetande, engagemang och handlingsberedskap hos elever/stude-
rande och anställda. l Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet Lunds kommun ska ha en stark ekonomi l Klarar målet

Social hållbarhet

Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, genom att ta hänsyn till varje 
elevs behov och förutsättningar samt främja hälsa och förebyggaohälsa. u Delvis uppnått

Utveckla ändamålsenliga fysiska lärmiljöer som främjar elevernas lärande och 
utveckling. Går ej att bedöma

Långsiktig 
kompetensförsörjning

Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens samt förebygga 
ohälsa och främja en godarbetsmiljö. Går ej att bedöma

Framtid och utveckling
Det finns goda utsikter för ett fortsatt högt söktryck till 
skolorna inom verksamhetsperioden 2017–2019.

Rekryteringsläget för pedagogisk personal är fortfa-
rande acceptabelt, men det finns tecken på att antalet 
kvalificerade sökande vid anställning av ny personal 
kommer att minska.

Lokalutnyttjandet är maximerat och det finns 
inget utrymme för att öka elevantalet i de lokaler 
som finns idag. Projektering av byggprojekt för Vipan 

pågår. Planering för den femte gymnasieskolan har 
startat. Ombyggnad och utbyggnad av matsalarna på 
Katedralskolan och Polhemskolan pågår under 2017.

Skolinspektionen kommer att granska Lunds kom-
mun 2017.

Arbetet med att utveckla rutinerna för systematiskt 
kvalitetsarbete fortsätter.

Satsningen på BFL och skolutveckling på vetenskaplig 
grund fortsätter.

Spyken. Foto: Freddy Billqvist
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Årets händelser av väsentlig betydelse

• De stora pedagogiska utvecklingssatsningarna inom 
bland annat, bedömning för lärande och förskolans 
lärande fortsätter.

• Utbildningsinsatser för våra samtalsledare pågår och 
där nu både rektorer och förskolechefer genomför 
sitt femte utbildningstillfälle. Under våren genom-
fördes en introduktionsutbildning för tillkommande 
samtalsledare och skolledare.

• Under hösten 2016 har de första forskningscirklar 
startat. 40 pedagoger och 10 skolledare i skola och 
förskola studerar sin egen verksamhetspraktik 
med hjälp av handledare och vetenskapliga ledare i 
samarbete med högskolan.

• Under 2016 har nya digitala system tagits i bruk. 
Således används numera Google apps for education 
(GAFE) för huvudsakligen intern kommunikation 
inom skolan och mellan lärare och elever. Detta 
ger utökade möjligheter till ett formativt lärande. 
Tre nya skolor (Palettskolan, Vårfruskolan och 
Fågelskolan) har anslutit till den statliga satsningen 
på läslyftet.

• Nämnden har inlett ett samarbete med psykologiska 
institutionen om elevers upplevelse av stress i skolan. 
En forskningsöversikt är genomförd och presenterad 
för politiker och skolledare. I nästa steg planeras en 
vetenskaplig studie under våren 2017 där undersök-
ningen vänder sig till elever och lärare i Lund.

• Under våren har den partsgemensamma gruppen 
för lärares arbetsmiljö lagt stort fokus på lärares 
arbetstid. Därtill har ett förväntansdokument på 
lärare fastställts.

• Förvaltningschefen har också gett skolområdes-
cheferna i uppdrag att skapa förutsättningar så att 
ingen rektor eller förskolechef har mer än max 30 
medarbetare.

• Nya skolor som invigts under året är Tvillingskolan, 
Prästängsskolan i Stångby och senare under hösten 
Källby Ängars förskola.

• Fritidshemsverksamheten för barn 10–12 år ligger nu 
organisatoriskt under Barn och skolförvaltningarnas 
ansvar. Fritidshemsverksamheten för barn 10–12 år 
leds nu av rektorer och är direkt kopplad till LGR 11.

Nämndens utvecklingsmål
Nämnden har tre utvecklingsmål. Inget av målen går att 
bedöma. Elevenkäten Lunken, har gjorts om och många 
frågor har inget resultat för 2016.

Minska elevernas upplevelse av negativ stress. 24,5 procent 
av pojkarna och 37,5 procent av flickorna i årskurs 5 
anger att de är stressade på grund av skoluppgifter minst 
en gång per vecka 2016. Jämfört med 2015 är detta en 
marginell ökning för flickor och en tydlig minskning för 
pojkar. 54,9 procent av pojkarna och 78 procent av flick-
orna i årskurs 8 anger att de känt sig stressade på grund 
av skoluppgifter minst en gång per vecka 2016. Jämfört 
med 2015 är det en sänkning av flickors upplevda stress 
och en ökning för pojkar. 

Motivation för lärande ska öka hos barn och elever. Fler 
pojkar än flickor i åk 8 upplever att de har möjligheter 
att påverka hur de ska arbeta i skolan. Fler flickor än 
pojkar vill kunna påverka hur de ska arbeta i skolan. Fler 
elever önskar alltså att de skulle kunna påverka hur de 
arbetar i skolan än som upplever att de kan göra det i 
dagsläget, åk 8 2016. Siffrorna för upplevd möjlighet att 
påverka är ungefär desamma som tidigare år.

På frågan som gäller om läraren ger återkoppling/ 
feedback i undervisningen så att eleven kan veta 
vad han/ hon kan förbättra upplever 70,6 procent av 
flickorna i åk 8 att de får sådan återkoppling/ feedback, 
medan 80 procent av pojkarna upplever detsamma. 
För flickorna har det inte skett någon förändring i 
svaren sedan 2015. En sänkning marginellt har skett 
hos pojkarna. I frågan om eleverna upplever att lärarna 
tydliggör målen i skolan svarar 75,4 procent av flickorna 
att det stämmer bra eller mycket bra, medan 83,3 procent 
av pojkarna svarar detsamma.

Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygssättning. 
I Lunds stad år 2016 får 15,5 procent av eleverna ett lägre 
slutbetyg än provbetyget i engelska och endast 5,2 pro-
cent får ett högre slutbetyg än provbetyg. I matematik 
ser det omvänt ut. Det är istället 21,4 procent som får ett 
högre slutbetyg än provbetyg och endast 3,5 procent som 
får ett lägre slutbetyg än provbetyg. I svenska är det 27,4 
procent som får ett högre slutbetyg än provbetyg och 
10,1 procent som får ett lägre slutbetyg än provbetyg. 
I svenska och engelska är det dubbelt så många pojkar 
som flickor som får ett lägre slutbetyg än det nationella 
provbetyget i respektive ämne.
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Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och  
kreativ plats

Minska elevernas upplevelse av negativ stress Går ej att bedöma

Motivation för lärande ska öka hos barn och elever. Går ej att bedöma

Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygssättning. Går ej att bedöma

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till 9 miljoner kronor. 
Faktorer som har bidragit till det positiva resultatet är 
tilläggsbudget för skolors särskilda behov, ökad ersätt-
ning för flyktingspecifika frågor samt statens tillfälliga 
statsbidrag för mottagning av flyktingar.

Framtid och utveckling
Den största satsningen inför 2017 sker inom området 
som handlar om elevers upplevelse av stress. Tanken 
är att psykologiska institutionen i samarbete med 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad under 2017 skall 
genomföra en vetenskaplig studie bland Lunds elever 
och lärare. Resultatet av studien kan förhoppningsvis ge 
vägledning i strategier för att elevers upplevelse av stress 
skall minska framöver.

I Lunds kommun växer antalet barn i förskole- och 
skolålder enligt befolkningsprognosen. Denna är 
utgångspunkt för nämndens lokalplanering och under-
laget som den nyligen antagna lokalplanen bygger på. 
Inom några delområden så är befolkningsutvecklingen 
mycket kraftig. Stora utbyggnadsområden planeras 
över kommande femårsperiod i Stångby, Brunnshög, 
Öresundsvägen och Råbylund. Nämnden kommer lägga 
särskild vikt vid att utbyggnaden av förskola och skola 

sker i takt med befolkningsökningen i ovan nämnda 
områden.

Miljö är ett av de övergripande perspektiven i läropla-
nen för grundskolan. Det betyder att undervisningen i 
Lunds stads grundskolor i olika ämnen planeras utifrån 
detta perspektiv . Syftet är att våra barn och unga ska 
utveckla ansvarstagande för den miljö de själva direkt 
kan påverka och få ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 
ska även belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling.

I januari 2018 kommer en gemensam skolförvalt-
ning inom förskola och grundskola att bildas i Lunds 
kommun. Arbetet med att processa, förankra och sjösätta 
den nya förvaltningen kommer att ta stor plats under 
2017 och sannolikt även under de kommande åren. 
Utmaningen blir att behålla all vår goda och framgångs-
rika verksamhet samtidig som tillfället till utveckling 
och förbättring måste tas tillvara.
Våra stora prioriterade utvecklingsområden med 
digitaliseringen och bedömning för lärande kommer att 
vara fortsatt i fokus. Utvecklingen i omvärlden går allt 
snabbare och nämndens följsamhet gentemot utveck-
lingstakten behöver vara hög. Vi ser att arbete med 
innovationer är en väg att rusta både organisationen, 
men också våra elever för framtiden.

Foto: Martin Olson
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Barn- och skolnämnd Lund öster
Årets händelser av väsentlig betydelse

• Under läsåret 2015/2016 avslutade ytterligare 66 
pedagoger Matematiklyftet. Inom BSF Lund Öster 
har nu totalt 82 pedagoger deltagit i fortbildningen.

• Staten fortsätter med satsningar för att utveckla och 
utöka svenskämnet i skolan. Den senaste satsningen 
är Läslyftet, som är en didaktisk fortbildning riktad 
till verksamma lärare oavsett ämnesinriktning inom i 
princip samtliga skolformer. Under läsåret deltar nio 
pedagoger och en handledare i fortbildningen.

• Nämnden arbetar vidare för att ta vara på, och 
utveckla medarbetarnas kompetens. Via didaktikerna 
har skolledarna inom både förskola och skola fått 
erbjudande om att nyutexaminerade nyanställda 
pedagoger kan få didaktikerhjälp. Redan två månader 
efter att erbjudandet gick ut hade det inkommit tio 
anmälningar till didaktikergruppen, fördelade på 
fyra pedagoger i grundskolan, en fritidspedagog och 
fem förskolepedagoger. Detta visar på att behov av 
stöd och hjälp behövs bland nyutexaminerade.

• Under läsåret har forskningscirklar startats både för 
pedagoger och skolledare.

Nämndens utvecklingsmål
Nämnden har fem utvecklingsmål. Två är delvis upp-
nådda två går inte att bedöma.

Våra barn och elever i ett 1–16 års perspektiv erbjuds en 
likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, 
kön och social eller ekonomisk bakgrund. En klar majoritet 
av eleverna i årskurs nio når kunskapskraven i samtliga 
ämnen. Det finns alltför stora skillnader på betygspoäng 
beroende på om det är en flicka eller pojke, vilken skola 
eleven går i och vilken utbildningsbakgrund elevens 
föräldrar har. Elever vars föräldrar har en förgymnasial 
utbildning har lägre medelmeritvärde jämfört med 
de elever som har föräldrar med en eftergymnasial 
utbildning.

Våra barn och elever i ett 1–16 års perspektiv erbjuds 
likvärdiga lokaler av hög kvalitet. Framtagandet av lokal-
program ska främja arbetet med att få likvärdiga lokaler, 
samt Utnyttja befintliga lokaler effektivt och sträva efter hög 
fyllnadsgrad före nybyggnation. Utnyttja och samutnyttja 
lokaler och lärmiljöer mellan förskola, grundskola och 
fritidshem. Områdeslokalplanerna visar på fyllnadsgraden 
i lokalerna samt nyttjande av specialsalar vilket innebär 
att förvaltningen har bra koll på var och hur förtätning/
samlokalisering kan ske. Där går också att utläsa de 

skillnader som finns i förhållande till vilka lokaler en 
verksamhet har möjlighet att nyttja. Flera lokaleffek-
tiviseringar har gjorts under året såsom förtätning 
av Nyvångsskolan, rivning av förskolepaviljong och 
samlokalisering av folkbibliotek och medborgarcenter 
till Genarps skola.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till minus 1 miljoner 
kronor.

Framtid och utveckling
Befolkningsprognosen för perioden 2015–2021 visar en 
ökning av antalet barn och unga i åldrarna 1–15 år, från 
5 543 vid årsskiftet 2015–2016 till 5 920 individer 2021. 
Detta är en ökning med 377 barn och unga i de åldrar 
som barn och skolnämnden har ansvar för i förskola 
och skola.

Skolinspektionen kommer under höstterminen 
2017 att göra en tillsyn i Lunds kommun. Inspektionen 
granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, 
för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som 
finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns 
och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, 
där alla når minst godkänt i alla ämnen.
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Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och  
kreativ plats

Våra barn och elever i ett 1–16 års perspektiv erbjuds en likvärdig utbildning av hög 
kvalitetet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund. Går ej att bedöma

Personalen har kunskap och kompetens som rör nyanlända barn och elevers lärande Går ej att bedöma

Ekonomisk hållbarhet

Våra barn och elever i ett 1–16 års perspektiv erbjuds likvärdiga lokaler av hög kvali-
tet. Framtagandet av lokalprogram ska främja arbetet med att få likvärdiga lokaler u Delvis uppnått

Utnyttja befintliga lokaler effektivt och sträva efter hög fyllnadsgrad före nybyggna-
tion. Utnyttja och samutnyttja lokaler och lärmiljöer mellan förskola, grundskola och 
fritidshem.

u Delvis uppnått

Långsiktig 
kompetensförsörjning

Att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare samt väcka intresse för yrken 
inom vår organisation u Delvis uppnått

Fjärilssafari. Foto: Emmy Persson

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2016  81

V
ER

K
SA

M
H

ETSR
ED

O
V

ISN
IN

G

136



Renhållnings styrelsen
Årets händelser av väsentlig betydelse

• Renhållningsverkets transporter blev under 2016 
helt fossilfria. Två fordon med eldrift har köpts in. 
En personbil och en kranbil där kranen drivs med el 
under arbete.

• Ett tvåårigt projekt med en bemannad butik star-
tades i stadsdelen Linero. I butiken, Fixa Till, finns 
verkstäder och workshops genomförs med olika 
teman för att stimulera till reparation och återbruk.

• Rensning har skett av reningsdammar för den gamla 
deponin i Rögle. Kommunfullmäktige har beslutat 
om medel för att förbättra täckningen av deponin. 
Täckningsarbetet beräknas påbörjas under 2017.

• Rör för sopsug har anlagts i Brunnshög och fortsatt 
utbyggnad av underjordiska containrar sker både vid 
ombyggnad och nybyggnad av bostäder.

Nämndens utvecklingsmål
Renhållningsstyrelsen har två utvecklingsmål och båda 
klaras. Mer än 90 procent av lundaborna är nöjda med 
afallshanteringen.

Fokusområden Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Ekologisk hållbarhet Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda miljön 
(se miljöredovisningen) l Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt för att möjliggöra väl anpassade taxor i 
förhållande till ett prisvärt serviceutbud i enlighet med kundernas önskemål. l Klarar målet

Ekonomi
Styrelsen redovisar ett resultat på 1 miljoner kronor. 
Det är 0,5 miljoner kronor högre än det budgeterade 
resultatkravet.

Framtid och utveckling
Ny teknik för insamling av avfall minskar personalbeho-
vet. Det torde innebära oförändrat personalbehov trots 
ökad folkmängd de närmaste åren. Lunds fastighetsägare 
väljer containerlösningar före traditionella avfallskärl. 
Tömning sker med kranbil. För Lunds nya stadsdel 
Brunnshög byggs ett stationärt sopsugssystem som även 
detta minskar personalbehovet.

Fler transporter förväntas ske med eldrift i framtiden. 
Fler elfordon tas i bruk och behovet att laddinfrastruk-
tur ökar. Renhållningsverkets byggnader är väl lämpade 
för solcellspaneler. Planering för att möta det ökade 
behov av elenergi skall påbörjas. Förnyelsebar elproduk-
tion skall vara ett krav.

Verksamhetens största utmaning är att arbeta för 
att minska avfallet totalt sett. Vissa initiativ har påbör-
jats och handlingsplaner tas fram för fler åtgärder. 
Beteendepåverkan och bred samverkan är en förutsätt-
ning för detta arbete.

Förändringar vad gäller föreskrifter och/eller lagstift-
ning förväntas vad gäller insamling av förpackningar 
och tidningar. Lunds kommuns insamlingsresultat och 
satsning på fastighetsnära insamling av förpackningar 
har lyfts fram som ett gott exempel i nationella sam-
manhang. Allt fler, ca 40 kommuner, har valt att följa 
Lunds exempel med flerfacktunnor för villahushåll. 
Ett kommunalt insamlingsansvar av förpackningar och 
tidningar är väl förberett i Lunds kommun.
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Fixa till

Solen och skuggan
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Resultaträkning och 
kassaflödesanalys
Resultaträkning

miljoner kronor not Kommunen Koncernen*

Budget 
2016 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 1 412 1 788 1 500 4 896 4 414

Verksamhetens kostnader 2 –6 815 –7 108 –6 619 –9 323 –8 634

Avskrivningar –280 –341 –298 –782 –717

Jämförelsestörande poster 3 –35 67 10 67

Verksamhetens nettokostnader –5 683 –5 696 –5 350 –5 199 –4 870

Skatteintäkter 4 5 356 5 311 5 066 5 311 5 066

Generella statsbidrag och utjämning 5 315 383 347 383 347

Finansiella intäkter 6 121 114 114 14 11

Finansiella kostnader 7 –51 –40 –35 –152 –166

Finansiella, jämförelsestörande poster 3 31 4 21 4

Resultat efter finansiella poster 8 58 103 145 378 392

Skatt –13 –76

Minoritetsandel –2 –1

Resultat före extraordinära poster 58 103 145 363 314

Extraordinära poster

Årets resultat 58 103 145 363 314

Avräkning mot balanskravet 0 –4 –30

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 58 99 115
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Kassaflödesanalys

miljoner kronor not Kommunen Koncernen

Budget 
2016 2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat efter finansiella poster 58 103 145 378 392

Justering för ej likvidpåverkande poster 9 319 358 336 778 748

Betald skatt –15 –22

Medel från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 377 461 481 1 140 1 118

Ökning/minskning lager, exploateringsverks. 15 1 –20 7 –2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar –21 –106 –114 –87

Ökning/minskning kortfristiga skulder 86 78 165 91 118

Medel från löpande verksamhet 464 519 520 1 124 1 147

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 10 –4 –20 –10

Investering i materiella anläggningstillgångar 11 –1 210 –662 –673 –1 775 –1 558

Sålda materiella anläggningstillgångar 4 2 281 3

Investeringsbidrag 68 110 68 110

Förvärv aktier i dotterföretag –56

Försäljning av dotterföretag 217

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 12 –1 4 –1

Medel för investeringsverksamhet –1 210 –590 –567 –1 281 –1 456

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upplåning/amortering långfristiga skulder 21 746 127 723 –18 238

Upplåning kortfristiga lån / amortering 23 100 300 100 302

Fordran avseende förmedlade lån 23 –200 –100

Långfristig utlåning 13 –38 –648 31 –53

Ökning kortfristiga placeringar –17 7 –30 –2

Medel från finansieringsverksamhet 746 –28 282 83 485

Årets kassaflöde 0 –99 235 –75 176

Likvida medel vid årets början 269 34 511 336

Likvida medel vid årets slut 170 269 436 511
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Balansräkning
miljoner kronor Not Kommunen Koncernen*

2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 9 12 247 196

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 5 684 5 322 15 651 15 009

Maskiner och inventarier 11 315 320 431 427

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar, bostadsrätter 12 1 978 1 979 260 266

Långfristiga fordringar 13 2 448 2 439 139 170

Bidrag till statlig infrastruktur 14 17 18 17 18

Summa anläggningstillgångar 10 452 10 090 16 746 16 087

Omsättningstillgångar

Förråd, lager och exploateringsområden 15 246 236 282 290

Kortfristiga fordringar 16 1 368 1 146 1 166 1 052

Korfristiga placeringar 17 155 118 186 135

Kassa och bank 170 269 436 511

Summa omsättningstillgångar 1 939 1 770 2 070 1 988

SUMMA TILLGÅNGAR 12 391 11 860 18 816 18 075
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miljoner kronor Not Kommunen Koncernen*

2016 2015 2016 2015

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 103 145 363 314

Resultatutjämningsreserv 275 215 275 215

Övrigt eget kapital 4 074 3 989 5 566 5 292

Summa eget kapital 18 4 451 4 348 6 204 5 821

Minoritetsintressen 2 2

Avsättningar

Avsättning för pensioner och likn. förpliktelser 19 454 426 493 465

Uppskjuten skatt 636 625

Andra avsättningar 20 61 42 77 42

Summa avsättningar 515 468 1 207 1 132

Skulder

Långfristiga skulder 21,22 4 643 4 468 7 065 7 003

varav lån för annans räkning 2 406 2 366

Kortfristiga skulder 22,23 2 782 2 576 4 337 4 117

varav lån för annans räkning 850 650

Summa skulder 7 425 7 043 11 402 11 120

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER 12 391 11 859 18 816 18 075

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna. 24 2 297 2 389 2 298 2 390

Borgensåtagande 25 1 519 1 325 835 812

Andra förpliktelser 26 443 441

Leasingåtagande 27 1 722 1 048 1 761 1 068

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 28.
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Redovisnings principer
Upplysningar om Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annan 
anges. Därutöver följs det av regelverk och den normgiv-
ning som gäller för övriga sektorer i samhället och som 
innefattas i begreppet god redovisningssed.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde om inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts 
post för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet.

Jämförelsestörande poster 
Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan 
förekommande och överstiger väsentligt belopp. 
Dessutom redovisas alltid som jämförelsestörande kom-
munens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar 
och finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och 
intäkter för tomtförsäljning i samband med markex-
ploatering. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar 
eller återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde som 
jämförelsestörande post.

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över 
den beräknade nyttjandeperioden baserat på anskaff-
ningsvärde exklusive eventuellt restvärde. Från 2015 
tillämpas komponentavskrivningar för nyuppförda bygg-
nader och från 2016 gäller det även publika fastigheter, 
så som gator och vägar.

Byggnader är indelade i komponenter med avskriv-
ningstid mellan 15–100 år. Avskrivningstiden för 
maskiner och inventarier har avskrivningstider mellan 
3– 5 år. På tillgångar i form av mark och konst sker ingen 
avskrivning.

Avskrivning beräknas och bokförs när tillgången 
tas i bruk. Inventarier som anskaffas löpande skrivs av 
praktiska skäl av från efterföljande årsskifte.

Nedskrivningsbehov bedöms för större anläggningstill-
gångar om indikation förekommer på att tillgångens 
verkliga värde understiger redovisat värde.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKLs decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas 
upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.

Klassificering av finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som 
finansiell omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel 
är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet. En minskning av aktievärdet bokförs 
under posten Nedskrivningar. En ökning av aktievärdet 
på balansdagen återförs upp till anskaffningsvärdet. I 
båda fallen avräknas det bokförda beloppet vid avstäm-
ning mot balanskravet.

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering
Inventarieanskaffningar med ett värde över 20 000 
kronor och en nyttjandetid över tre år redovisas som 
anläggningstillgång.

Bidrag till statlig infrastruktur
I enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala befo-
genheter redovisar kommunen bidrag till statlig infra-
struktur som anläggningstillgång. Avskrivningstiden är 
25 år. Kommunens bidrag till Trafikverket för byggandet 
av Skyttelbron över järnvägen är beslutat av kommunsty-
relsen och redovisas i enlighet med ovan. Investeringen 
är klassad som väg enligt väglagen 1971:948.
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Exploateringsredovisning
Investeringar i gator och parker redovisas som anlägg-
ningstillgångar och avskrivning påbörjas när de tas i 
bruk.

Av tomtlikviderna för exploateringsområdena redo-
visas en del som gatukostnadsersättning. Kommunen 
använder en schablonmetod där redovisningen 
grundas på antagandet att tomtlikviden i första hand 
täcker anläggningsutgiften för gata och park, och då 
som gatukostnadsersättning, och i andra hand täcker 
den markanläggningarna. Gatukostnadsersättningen 
periodiseras över avskrivningstiden under samma period 
som den investering i gata och park som den avser 
att finansiera.

Ej sålda tomter redovisas som omsättningstillgång. 
Överföring från markreserv till omsättningstillgång vid 
exploatering sker när detaljplan fastställs och vunnit 
laga kraft.

Intäkter från exploateringsområden redovisas löpande 
i samband med försäljningen och kostnader för sålda 
tomter matchas mot intäkterna.

Avsättningar
Avsättning har skett för återstående markarbeten inom 
exploateringsområden där markintäkter har influtit. 
Avsättning har skett för återställningsarbete vid pavil-
jongbyggnader till skolor och förskolor. Beloppsgränsen 
för att bokföra en avsättning är satt vid tre miljoner 
kronor.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår 
i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.

Förpliktelser för särskild avtals/ålderspensioner som 
inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade med 
en kalkylränta på 2 %. För avtal med samordningsklausul 
utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid 
bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräk-
ningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Säkringsredovisning
Redovisning av derivat och säkringsredovisning 
tillämpas. Säkringsredovisning innebär att utestående 
finansiella derivat inte värderas enligt lägsta värdets 
princip. Samtliga innehav av finansiella derivat avser så 
kallade ränteswapar från rörlig till fast ränta i SEK och 
kvalificerar sig för säkringsredovisning enligt RKR 21. 
Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller skulder 
redovisas per likviddagen.

Redovisning av renhållningsverksamheten
Den del av renhållningsverkets resultat, som regleras 
enligt självkostnadsprincipen bokförs som en kortfristig 
skuld. En fördelning av verksamheten har skett så att 75 
procent avser verksamhet enligt självkostnadsprincipen.

Enheterna belastas med centrala overheadkostnader 
och dessutom beräknas ränta på rörelsekapital utifrån 
en förenklad modell. För övriga kostnader sker en 
uppskattning av fördelningen mellan verksamhe-
terna. Balansräkning upprättas för enheten med den 
inskränkningen att leverantörsskulder inte särskiljs inom 
kommunen.

Sammanställd redovisning 
Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovis-
ningen innehålla en sammanställd redovisning. Syftet är 
att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala 
företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

Den sammanställda redovisningen omfattar Lunds 
kommun och de juridiska personer i vilka kommunen 
har ett betydande inflytande. Med detta menas att 
kommunen innehar minst 20 procent av rösterna i 
denna juridiska person. VA Syd ingår i den samman-
ställda redovisningen trots att ägarandelen är under 20, 
bakgrunden är att ägarandelen kan komma att överstiga 
20 procent om något år.

Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, kan 
företag som har en verksamhet av obetydlig omfattning 
undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag 
där kommunens andel av omsättning och omslutning 
är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Den sammanlagda kommunala andelen av 
omsättningen/omslutningen hos de företag som undan-
tas, får dock inte överstiga 5 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Detta innebär att Fastighets 
AB Arenan och Lund Science Village AB inte ingår i 
den sammanställda redovisningen trots att Lund stads 
ägarandel överstiger 20 % i bolagen.

Som konsolideringsmetod används förvärvsmetoden, 
vilket innebär att övriga juridiska personers egna 
kapital vid förvärvet har eliminerats i sin helhet. I den 
sammanställda redovisningen ingår därför endast den del 
av enhetens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har 
upptagits till så stor del som motsvarar kommunens 
aktieinnehav.

Räkenskaperna i den sammanställda redovisningen är 
uppställda efter de principer kommunen tillämpar om 
olikheterna inte är oväsentliga.

De aktiebolag som ingår i den sammanställda 
redovisningen upprättar sina bokslut i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Kommunalförbunden 
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lyder under samma normering som kommuner och 
landsting.

Interna poster av väsentlig karaktär mellan de ingå-
ende enheterna och kommunen har eliminerats.

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten 
skatteskuld hänförts till eget kapital. I den samman-
ställda redovisningen redovisas bolagens obeskattade 
reserver dels som eget kapital (78 procent), dels som 
uppskjuten skatt (22 procent).

Samtliga bolag och kommunalförbund som ingår i den 
sammanställda redovisningen tillämpar komponentav-
skrivning för de anläggningstyper.

Eftersom respektive företag gör sin egen komponen-
tindelning finns inget enhetligt regelverk. Byggnader är 
indelade i komponenter med avskrivningstid mellan 15 
och 100 år. Avskrivningstiden för maskiner och inventa-
rier har avskrivningstider mellan 3 och 15 år.
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Noter
Alla belopp i miljoner kronor

Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Försäljning verksamhet och tjänster 583,9 546,3 991,8 821,6

Taxor och avgifter 410,3 393,3 2 339,1 2 251,8

Försäljningsintäkter och hyror 227,3 219,0 992,9 981,5

Bidrag 566,7 341,8 572,4 359,4

1 788,2 1 500,4 4 896,2 4 414,3

 

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Löner och pensionskostnader –4 372,4 –4 060,4 –4 869,0 –4 538,3

Material, varor, inventarier –344,9 –318,0 –1 611,4 –1 408,0

Lämnade bidrag –261,1 –267,8 –261,1 –267,8

Köp av huvudverksamhet –1 204,8 –1 055,3 –1 208,7 –1 059,2

Tjänster, avgifter –357,2 –376,5 –862,0 –878,2

Lokalkostnader –568,0 –541,2 –455,6 –427,4

Fastighetsskatt –22,8 –22,2

Övriga kostnader –32,9 –32,9

–7 108,4 –6 619,2 –9 323,5 –8 634,0
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Not 3 Jämförelsestörande poster

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning anläggningstillgångar 2,7 1,4 2,7 1,4

Vinster/förluster från exploateringsområden –6,7 26,2 –6,7 26,2

Återbetalning från AFA 41,0 41,2

Försäkringsersättning 9,0 9,0

Avsättning för återställande av Rögle deponi –24,0 –24,0

Nedskrivning/återföring materiella anläggningstillgångar –7,2 –10,5 –181,8 –10,5

Försäljning av dotterföretag 219,9

–35,2 67,0 10,1 67,3

Finansiella intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning av värdepapper 20,6 4,2 20,6 4,2

Extra aktieutdelning från Lunds kommuns Fastighets AB 10,0

30,6 4,2 20,6 4,2

 

Not 4 Skatteintäkter

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Preliminär skatteinbetalning 5 330,3 5 070,0 5 330,3 5 070,0

Justerad slutavräkning för föregående år 4,9 –8,8 4,9 –8,8

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret –24,0 5,0 –24,0 5,0

5 311,1 5 066,1 5 311,1 5 066,1

Kronor per invånare

Preliminär skatteinbetalning 45 682 43 738 45 682 43 738

Justerad slutavräkning för föregående år 42 –77 42 –77

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret –206 43 –206 43

45 518 43 704 45 518 43 704

 

92 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2016

FI
N

A
N

SI
EL

LA
 R

A
PP

O
R

TE
R

147



Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Inkomstutjämningsbidrag 680,1 645,1 680,1 645,1

Kostnadsutjämningsavgift –566,7 –570,1 –566,7 –570,1

Regleringsbidrag/-avgift –4,0 –4,5 –4,0 –4,5

Strukturbidrag 12,1 12,1

Införandebidrag 53,1 88,9 53,1 88,9

Utjämningsavgift LSS 0,0 –5,4 0,0 –5,4

Kommunal fastighetsavgift 175,4 170,1 175,4 170,1

Särskild kompensation för höjda sociala avgifter 8,7 8,7

Engångsmedel för flyktingverksamheten 22,0 1,8 22,0 1,8

Byggbonus 22,9 22,9

382,9 346,7 382,9 346,7

Kronor per invånare

Inkomstutjämningsbidrag 5 829 5 565 5 829 5 565

Kostnadsutjämningsavgift –4 857 –4 918 –4 857 –4 918

Regleringsbidrag –34 –39 –34 –39

Strukturbidrag 104 104

Införandebidrag 455 767 455 767

Utjämningsavgift LSS –47 –47

Kommunal fastighetsavgift 1 506 1 467 1 506 1 467

2 899 2 899 2 899 2 899

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgår ifrån antal invånare den 1 november året före.

Antal invånare året före 116 682 115 915 116 682 115 915
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Not 6 Finansiella intäkter

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter 28,2 25,0 8,8 8,0

- varav ränta från kommunägda bolag 27,4 21,5

Aktieutdelning 87,4 80,0 2,0 1,5

- varav Kraftringen AB 75,8 77,4

- varav andra kommunala bolag 11,5 2,5

Vinst vid försäljning av värdepapper 20,6 4,2 20,6 4,2

Nedskrivning/återföring av orealiserade förluster i värdepapper 2,0 0,7 2,6 0,7

Borgensavgifter 6,5 7,4

Övriga finansiella intäkter 0,3 0,3 0,9 0,5

145,0 117,7 34,9 14,9

Avgår, jämförelsestörande poster enligt not 3 –30,6 –4,2 –20,6 –4,2

114,4 113,5 14,3 10,7

Kommunen har placerat pensionsmedel i aktiefonder och strukturerade produkter. 

Not 7 Finansiella kostnader

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Räntekostnader –32,2 –24,2 –135,7 –139,8

Ränta på pensionsavsättning –4,9 –7,1 –5,1 –7,3

Valutakursförluster –0,6 –1,0

Nedskrivning av placerade medel –1,2 –2,2 –4,8 –2,8

Övriga finansiella kostnader –1,8 –1,7 –5,7 –14,9

–40,1 –35,2 –151,9 –165,8

Not 8 Resultat efter finansiella poster

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Kommunen 103,0 145,1 103,0 145,1

Kraftringen AB 229,5 204,7

Lunds Kommuns Fastighets AB 121,6 106,3

Lunds Kommuns Parkerings AB 7,8 8,6

Räddningstjänsten Syd 0,0 0,5

VA Syd

avgår resultat inom kommunkoncernen –84,3 –73,0

103,0 145,1 377,6 392,2
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Not 9 Justering för ej likvidpåverkande poster

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Av- och nedskrivningar 349,2 321,7 961,8 740,7

Upplösning investeringsbidrag –13,5 –10,6 –13,5 –10,6

Förändring avsättningar 47,1 26,2 63,5 25,6

Orealiserade valutakursdifferenser 2,2 –2,4

Utdelning och resultatandel i intresse-/dotterföretag 5,7 –6,4

Reavinst/reaförlust –22,4 –1,0 –20,8 –1,9

Rearesultat vid försäljning av dotterföretag –219,9

Övrigt –2,1 –1,3 3,4

358,3 336,3 777,7 748,4

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Bokfört värde vid årets början 12,1 8,8 196,3 215,5

Investeringar 0,3 4,2 54,0 9,7

Förvärv av dotterföretag 0,8

Försäljning, utrangering

Omklassificeringar 1,9 –1,7 1,9

Årets valutakursdifferenser 17,2 –16,8

Avskrivningar –3,0 –2,8 –19,2 –14

Bokfört värde vid årets slut 9,4 12,1 247,4 196,3

Specifikation

Goodwill 41,8 0,0

Uttagsrättighet vattenkraft 180,8 168,4

Licensavgifter för IT- och telesystem 9,4 12,1 14,5 12,6

Övrigt 10,3 15,3

9,4 12,1 247,4 196,3
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 8 028 7 442 22 920 21 772

Ackumulerade av- och nedskrivningar –2 756 –2 522 –8 748 –8 063

Bokfört värde 5 272 4 920 14 172 13 709

Avskrivningstider 10–33 år 10–33 år 10–50 år 10–50 år

Linjär avskrivning tillämpas, men ingen avskrivning sker för mark.

Pågående investeringar

Anskaffningsvärde/bokfört värde 411 403 1 479 1 300

Summa 5 684 5 323 15 651 15 009

Ingen avskrivning sker för pågående investeringar.

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 882 839 1 199 1 134

Ackumulerade av- och nedskrivningar –567 –520 –768 –707

Bokfört värde 315 319 431 427

Avskrivningstider 3–15 år 3–15 år 3–15 år 3–15 år

Linjär avskrivning tillämpas, ingen avskrivning för konst.

Årets förändringar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde vid årets början 4 919,8 4 461,5 13 708,9 13 034,3

Investeringar under året 65,8 160,0 182,6 312,2

Överföring från/till annat slag av tillgång 562,3 521,6 1 204,7 976,3

Omklassificering till annan tillgång –11,2 44,7

Inkomster –6,6 –3,3 –6,6 –3,3

Försäljning/ utrangering –122,1 –0,2

Nedskrivningar –5,5 –7,0 –174,0 –12,2

Avskrivningar –252,6 –213,0 –665,8 –598,2

Bokfört värde vid årets slut 5 272,0 4 919,8 14 172,4 13 708,9

Pågående investeringar

Ingående värde vid årets början 402,5 505,1 1 300,2 1 167,9

Investeringar under året 571,3 430,4 1 404,9 1 142,4

Överföring från/till annat slag av tillgång –562,3 –533,0 –1 226,2 –1 010,0

Bokfört värde vid årets slut 411,5 402,5 1 478,9 1 300,3

Maskiner och inventarier

Ingående värde vid årets början 319,5 322,4 427,5 421,4

Investeringar under året 82,7 83,5 94,1 93,0

Förvärv av dotterföretag 0,2

Överföring från/till annat slag av tillgång 0,2 19,2 22,4

Försäljning/ utrangering –0,4 –0,6 –0,8

Nedskrivningar –1,8 –3,5 –1,8 –3,9
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Avskrivningar –85,4 –82,7 –107,2 –104,5

Bokfört värde vid årets slut 315,0 319,5 431,3 427,5

 

Not 12 Aktier, andelar, bostadsrätter

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Ingående värde vid årets början 1 978,9 1 977,7 266,3 262,1

Investering under året 1,2 1,2

Nedskrivning –0,7 –0,7

Årets andel i intresseföretags resultat 0,5 6,4

Utdelning –6,2 –3,4

Försäljning, omklassificering –0,1

Redovisat värde vid årets slut 1 978,2 1 978,9 259,7 266,3

Specifikation

Aktier som till största delen ägs av Lunds kommun

Kraftringen AB, 824 st (82,39%) 1 648,6 1 648,6

Lunds Kommuns Fastighets AB, 120 000 st (100%) 90,4 90,4

Lunds Kommuns Parkerings AB, 50 400 st (100%) 29,4 29,4

1 768,4 1 768,4 – –

Andra långsiktiga värdepappersinnehav

Fastighets AB Lund Arena 75,0 75,0 75,0 75,0

Nordrike 4 Fastighets AB 28,2 28,9 28,2 28,9

Science Village Scandinavia AB 9,7 9,7 9,7 9,7

Ideon AB 0,2 0,2 0,2 0,2

SYSAV, 846 st 0,8 0,8 0,8 0,8

AB Sydvatten, 569.516 st 57,0 57,0 57,0 57,0

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 4,8 4,8 4,8 4,8

Andelskapital i Kommuninvest 6,5 6,5 6,5 6,5

Skånska Energi AB 23,0 23,0

Andelar i intresseföretag 26,7 32,4

Andra aktier och andelar 0,2 0,4

Bostadsrätter, andelar 27,6 27,6 27,6 27,6

209,8 210,5 259,7 266,3

1 978,2 1 978,9 259,7 266,3

Kraftringen AB är ett holdingbolag som ägs av Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommuner. Holdingbolaget äger Kraftringen Energi AB, som är ett 
operativt moderbolag. Lunds kommun äger 82,39 % i Kraftringen AB.

Kommunen har placerat pensionsmedel i aktiefonder och strukturerade produkter. Dessa placeringar klassificeras som kortfristiga placeringar, 
enligt rekommendationer från RKR.
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Not 13 Långfristig utlåning

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Stöd till föreningar 13,6 14,5 13,6 14,5

Lunds Kommuns Fastighets AB 1 800,0 1 800,0

Kraftringens pensionsskuld 10,7 11,6

VA Syd 549,5 511,8

Fastighets AB Lund Arena 36,2 39,2 36,2 39,2

Science Village Scandinavia 20,0 15,0 20,0 15

Förlagslån Kommuninvest 18,3 18,3 18,3 18,3

Fordran Nordrike 4 Fastighets AB 28,3 28,3

Andra långfristiga fordringar 33,9 53,8

Uppskjuten skattefordran 17,3 0,5

2 448,3 2 438,7 139,3 169,6

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Skyttelbron till Kristallen 17,4 18,8 17,4 18,8

Bidraget avser Skyttelbron till Kristallen. Trafikverket äger bron

Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter kan kommun redovisa bidrag till statlig infrastruktur som anläggningstillgång. 
Avskrivningstiden är högst 25 år. Kommunens bidrag till Skyttelbron är beslutat av kommunstyrelsen. Investeringen är klassad som väg enligt 
väglagen 1971:948. Den klassas som cykelväg och det kommer att skrivas en lokal trafikföreskrift avseende fordon.

Not 15 Förråd, lager och exploateringsområden

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Förråd och lager 2,1 1,9 37,6 55,6

Exploateringsområden 244,1 234,5 244,1 234,5

246,2 236,4 281,7 290,1

Exploateringsområdena avser osåld men bearbetad tomtmark.
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Not 16 Kortfristiga fordringar

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 111,4 108,6 322,4 261,5

Lunds Kommuns Fastighets AB , för förmedlade lån 850,0 650,0

Fordringar hos staten 168,1 138,2 175,1 156,2

Elcertifikat och utsläppsrätter 12,9 37,9

Andra kortfristiga fordringar 84,6 99,0 192,0 218,2

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 153,5 150,3 463,6 378,0

1 367,6 1 146,1 1 166,1 1 051,8

 

Not 17 Kortfristiga placeringar

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Aktiefondandelar, aktieindexobligationer, obligationer 155,1 117,6 185,6 134,9

Kommunen har placerat pensionsmedel i aktiefonder. Dessa placeringar klassificeras som kortfristiga placeringar, enligt rekommendationer från RKR.

Marknadsvärdet uppgår vid årsskiftet till totalt 176 miljoner kronor, varav 137 för aktiefonder, 39 för strukturerade produkter och 3 för likvida medel.
 

Not 18 Eget kapital

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Ingående eget kapital 4 348,5 4 203,4 5 820,6 5 525,0

Årets resultat 103,0 145,1 362,9 314,2

Återföring uppskjuten skatteskuld 0,4 0,4

Valutaomräkningsdifferens 20,4 –19,0

Utgående eget kapital 4 451,4 4 348,5 6 204,4 5 820,6

I respektive bolags förvaltningsberättelse föreslås en utdelning på 1,2 miljoner kronor i Lunds Kommuns Fastighets AB, 0,1 miljoner kronor i Lunds 
kommuns Parkerings AB och 83,2 miljoner kronor för Lunds kommuns andel i Kraftringen AB.
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 Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Pensioner och liknande förpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)

Särskild avtals- o visstidspension 1,6 1,9 1,6 1,9

Förmånsbestämd ålderspension 391,4 363,2 430,8 401,9

Pensionsbehållning * 8,3 8,8 8,3 8,8

Ålderspension 34,5 34,9 34,5 34,9

Särskild avtalspension 7,4 7,2 7,4 7,2

Pension till efterlevande 8,9 9,6 8,9 9,6

Livränta 0,5 0,3 0,5 0,3

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 1,2 0,1 1,2 0,1

Summa 453,8 426,0 493,2 464,7

*) Pension som intjänats 1998–99 och igångsatt 1999

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda 1 2 1 2

Tjänstemän 0 0 0 0

Pensionsavsättningar (alla belopp inklusive löneskatt)

Ingående avsättning 426,0 405,6

Nyintjänad pension 38,7 29,5

Pensionsutbetalningar –16,9 –16,5

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4,9 7,1

Pension till efterlevande 1,1 1,8

Övrigt 0,0 –1,4

Utgående avsättning 453,8 426,0 493,2 464,7

Aktualiseringsgrad 96,0 % 96,0 %
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Not 20 Andra avsättningar

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Kostnader som matchas mot exploateringsintäkter 14,8 18,6 14,8 18,6

Markåterställning efter tillfälliga paviljonger 22,2 23,0 22,2 23,0

Återställande av deponier 23,9 23,9

Övriga avsättningar 16,6

Utgående avsättning 60,9 41,6 77,5 41,6

Förändringar under året

Ingående avsättning 41,6 35,8 42,5 37,5

Nya avsättningar under perioden 26,2 4,7 43,3 5,0

Förändring exploateringsområden –3,8 1,7 –3,8 1,7

Belopp som tagits i anspråk under perioden –2,2 –0,6 –2,7 –1,0

Outnyttjade belopp som återförts –0,9 –1,8 –0,7

Utgående avsättning 60,9 41,6 77,5 42,5

Not 21 Långfristiga skulder

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Lån i banker och kreditinstitut

Utnyttjad checkkredit, koncernkonto 0,0 0,0 310,8 290,6

Lån i bank och kreditinstitut 1 494,3 1 433,9 6 655,9 5 831,9

Lån för vidareutlåning (till kommunens bolag) 2 405,7 2 366,1 56,2 54,3

3 900,0 3 800,0 7 022,9 6 176,8

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:

Gatukostnadsersättning 571,5 522,7 571,5 522,7

Investeringsbidrag 74,2 74,9 291,2 301,5

645,7 597,6 862,7 824,2

Övriga långfristiga skulder:

Skuld till VA Syd (för aktier i Sydvatten) 57,0 57,0

Skuld avseende Kraftringens pensioner 10,7 11,6

(motsvaras av fordran mot Kraftringen)

Övriga långfristiga skulder 29,6 1,5 29,6 1,5

97,3 70,1 29,6 1,5

Totalt långfristiga skulder 4 643,0 4 467,7 7 915,2 7 002,5

Kommunen gör upplåning för direkt vidare utlåning till VA Syd och Lunds kommuns Fastighets AB. Kommunen har också, sedan några år tillbaka, ett 
kommuncertifikatprogram, varav delar har vidareutlånats till Lunds kommuns Fastighets AB. Detta redovisas under kortfristiga skulder.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Under redovisnings-
principer finns mer information om detta.
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Not 22 Uppgifter om bruttolåneskulden

Kommunen

2016 2015

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta 0,44 % 0,44 %

Genomsnittlig bindningstid 2,03 år 2,41 år

Lån som förfaller inom:

–1 år 1 450 1 350

–1–3 år 2 550 1 400

–3–5 år 1 350 2 400

–5–6 år 0 0

5 350 5 150

Merparten av lånen som förfaller inom 1 år utgörs av kommuncertifikat som oftast har en löptid på 3–4 månader. Vid löptidens slut emitteras nya 
kommuncertifikat. Om kommunen inte lyckas emittera nya certifikat finns tillgång till kreditlöften i form av kreditfaciliteter och checkräkningskre-
diter uppgående till 2 700 mnkr.

 

Not 23 Kortfristiga skulder

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Leverantörsskulder 293,1 234,9 525,9 423,9

Lån genom certifikats- eller obligationsprogram 600,0 700,0 2 117,4 2 149,2

Lån för vidareutlåning 850,0 650,0

Övriga kortfristiga skulder 174,8 175,1 239,6 246,3

Förutbetalda avgifter, VA och renhållning 5,0 1,8 28,2 23,2

Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 859,1 813,8 1 426,0 1 274,8

2 782,1 2 575,6 4 337,1 4 117,4

Kommunen har ett kommuncertifikatprogram, varav delar har vidareutlånats till Lunds kommuns Fastighets AB.
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Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Andra pensionsförpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)

Ingående ansvarsvarsförbindelse 2 382,6 2 457,2 2 383,1 2 457,5

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 33,2 44,9 33,2 44,9

Pensionsutbetalningar –112,0 –111,4 –112,0 –111,4

Aktualisering 1,9 0,3 1,9 0,3

Bromsen 0,0 0,0

Övrigt –16,8 –8,4 –16,7 –8,2

Utgående ansvarsförbindelse 2 288,9 2 382,6 2 289,5 2 383,1

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda

Visstidspension eller avgångsersättning 8,1 6,5 8,1 6,5

2 297,0 2 389,1 2 297,6 2 389,6

Kommunen har sex förtroendevalda som omfattas av det pensionsavtal som ger dem rätt till visstidspension eller avgångsersättning. Beräkning har skett 
med utgångspunkt att alla tjänstgör mandatperioden ut. Samordning vid inkomst kommer att ske, men tas inte med i beräkningen om den inte är känd.

Not 25 Borgensansvar o liknande ansvarsförbindelser

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Angivna borgensbelopp avser borgenstagarens skuld efter gjorda amorteringar. Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet markeras 
med *.

1. Borgen för lån

Lunds Kommuns Fastighets AB* 1 250 1 100

Sydvatten AB 217 172 217 172

Studentbostadsföretag 10 11 10 11

Andra företag och stiftelser 10 10 10 10

Föreningar 4 5 4 5

Ägare till småhus 1 1 1 1

Intresseföretag 577 599

1 493 1 300 820 799

2. Borgen för pensionsutfästelser 26 25 15 13

- varav Kraftringen AB* 11 12

1 519 1 325 835 812

Riskbedömning av kommunens borgensansvar 2016–12–31:

Fördelning miljoner 
kronor procent

Helägt bolag 1 261 83 %

Delägda aktiebolag 217 14 %

Övriga borgenstagare 40 3 %

1 519 100 %
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Not 25 Borgensansvar o liknande ansvarsförbindelser

Kommunen har träffat avtal om kommunal borgen med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). Enligt avtalet uppgår borgensramen till 5 000 
miljoner kronor och inkluderar även bolagets utnyttjade kredit på koncernkontot samt kommunens vidareutlåning via certifikatprogrammet och via 
obligationslån under 2016. Avtalet gäller tills vidare. Per 2016–12–31 uppgår kommunens borgen för reverslån till 1 250 miljoner kronor. Bolaget 
har på balansdagen inget utnyttjande av koncernkontokrediten. Vidareutlåning via certifikatprogrammet uppgick på balansdagen till 600 miljoner 
kronor och via obligationslån till 2 050 miljoner kronor. LKF anpassar sitt utbud till efterfrågan och har alla objekt uthyrda.

Samtliga aktiebolag som har erhållit kommunens borgen har god ekonomisk ställning och god framtidsutsikter.

Lunds kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner 
som per 2016–12–31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts 
ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning 
sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest.

 

Not 26 Andra förpliktelser, regressrätter

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet markeras med *.

Andra förpliktelser

Övre gränser för koncernkontokrediter

Lunds Kommuns Fastighets AB* 175 175

Lunds Kommuns Parkerings AB* 100 100

Kraftringen AB* 120 120

395 395

Övre gräns för valutakonto

Lunds Kommuns Fastighets AB* 48 46

Övre gräns 5 MEUR – ingen kredit utnyttjas

443 441

Not 27 Leasingåtagande

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal som överstiger tre år och 20 tusen kronor.

Minimileaseavgifter som förfaller till betalning:

- inom 1 år 229 157 241 167

- mellan 1 och 5 år 639 489 660 504

- senare än fem år 854 402 860 406

1 722 1 048 1 761 1 077

Kommunen har inga leasingkontrakt som är att betrakta som finansiell leasing enligt rekommendationerna.
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Not 28 Koncerninterna förhållanden

Enhet Ägd andel Försäljning Räntor och 
borgensavgifter Utdelning

% Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Given Mottagen

Kommunen 53 230 30 87

Kraftringen AB 82,4 145 18 76

Lunds Kommuns Fastighets AB 100,0 149 115 19 11

Lunds Kommuns Parkerings AB 100,0 2 8 1 0

Räddningstjänsten Syd 22,3 14 2

VA Syd 19,8 25 15 11

Enhet Ägd andel Lån Borgen

% Givet Mottaget Givet Mottaget

Kommunen 3 200 57 1 261

Kraftringen Energi AB 82,4 11

Lunds Kommuns Fastighets AB 100,0 2 650 1 250

Lunds Kommuns Parkerings AB 100,0

Räddningstjänsten Syd 22,3

VA Syd 19,8 57 550
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar Egendom (fastigheter, inventa-
rier och finansiella anläggningstillgångar) som är avsedda 
för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser Ett löfte att ta över någon annans 
skuld om denne inte klarar av betalningen.

Avskrivningar Planmässig värdeminskning av anlägg-
ningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och 
när de kommer att infrias. Som exempel kan nämnas 
kommunens pensionsåtaganden.

Balanskrav Enligt kommunallagen får inte en kommun 
budgetera ett negativt resultat och uppstår ett sådant 
ska det återställas under de närmast följande tre åren. 
Det resultat som redovisas ska vara rättvisande utan 
intäkter och kostnader av tillfällig karaktär, såsom 
vinster vid fastighetsförsäljningar och nedskrivningar. 
Högre eller lägre kostnader till följd av kommunens 
sätt att redovisa pensionskostnader ska också avräknas 
kommunens resultat.

Balansräkning Visar den finansiella ställningen vid ett 
visst tillfälle. Här framgår hur kommunen har använt 
kapitalet (tillgångar) respektive anskaffat sitt kapital 
(skulder samt eget kapital).

Certifikatsprogram Certifikaten är en kortfristig 
upplåningsform, där upplåningen vanligtvis görs för 3–4 
månader i taget.

Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter från 
den löpande verksamheten. Den utgör en specifikation 
till resultaträkningens rad för verksamhetens netto-
kostnader. I årsredovisningen redovisas den per nämnd. 
Den kan också ta fram på fler nivåer, verksamheter och 
kostnads- och intäktsslag.

Eget kapital Skillnaden mellan kommunens tillgångar 
och skulder inklusive avsättningar.

Exploateringsredovisning Exploateringsverksamheten 
består av åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iord-
ningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, 
kontor eller industrier.

Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter 
och kostnader.

Förvaltningsberättelse Regleras av den kommunala 
redovisningslagen och ska bland annat innehålla 
översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet, 
upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga 
för bedömningen av ekonomin, händelser av väsentlig 
betydelse som inträffat under året eller efter dess slut 
samt utvärdering av om målen för en god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts.

Resultaträkning Översiktlig sammanställning av årets 
intäkter och kostnader som ger årets resultat.

Resultatutjämningsreserv (RUR) Kommunallagen 
ger möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat 
i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan 
sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel.

Räntederivat Finansiella instrument som används för 
att förändra eller skydda räntan på ett lån, ett samlings-
begrepp för exempelvis optioner, terminer, swappar 
med mera.

Ränteswap Ett finansiellt instrument som innebär en 
överenskommelse mellan två parter om att under en 
viss tidsperiod byta räntebetalningar med varandra, 
till exempel en part väljer att betala en fast ränta och i 
utbyte erhålla en rörlig ränta från den andra parten.

Skattesats/utdebitering Fastställs av kommunfullmäk-
tige varje år – anges som antal utdebiterade kronor och 
ören per skattekrona (en skattekrona=100 kr beskatt-
ningsbar inkomst).

Soliditet Hur stor andel av tillgångarna som finansierats 
med eget kapital.
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Revisionsberättelse 
för Lunds kommun 
2016
2017-03-09
Till fullmäktige i Lunds kommun
Org. nr. 212000-1132

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den 
verksamhet som bedrivits i Lunds kommuns samtliga 
styrelser och nämnder, och genom utsedda lekmanna-
revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
företag och stiftelser.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kon-
troll och återrapportering till fullmäktige. Vårt ansvar är 
att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, vårt 
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Granskningsinsatserna har, förutom när det gäller de 
lagstadgade granskningarna, prioriterats utifrån en risk- 
och väsentlighetsbedömning. Förutom granskningar 
har verksamheten i styrelser och nämnder följts genom 
presidiemöten och läsning av protokoll och andra 
handlingar. Revisionsrapporter har löpande översänts till 
kommunfullmäktige.

Utifrån granskningsresultatet under 2016 väljer vi att 
lyfta följande iakttagelser:

Barn- och skolnämnd Lund öster hade inte ändrat sina 
riktlinjer för placering vid tiden för vår granskning av 
kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, 

förskoleklass och grundskola, trots en dom i Högsta 
förvaltningsdomstolen som fastslog att nämndernas 
riktlinjer inte var lagenliga. Även vid granskningen 
av grundskolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling påpekades brister i Barn- och skolnämnd 
Lund östers interna kontroll. Med anledning av detta 
riktar vi kritik mot nämnden för bristande ledning och 
styrning. 

Vid granskningen av de båda barn- och skolnämn-
dernas arbete mot kränkande behandling noterade 
vi att endast ett av Kommunfullmäktiges tre upp-
drag, avseende kränkande behandling på nätet, har 
återrapporterats. 

Vi har i granskningen av biblioteksverksamheten 
iakttagit att Kultur- och fritidsnämnden saknar en 
aktuell och gällande biblioteksplan, vilket strider mot 
bibliotekslagen. Med anledning av detta riktar vi kritik 
mot nämnden för bristande ledning och styrning.

Vidare ser vi med oro på att det finns nämnder med 
stora löpande underskott, vilket vi kommer granska 
särskilt under 2017.

Kommunrevisionen inledde under 2015 en löpande 
granskning av kommunens arbete med den långsiktiga 
ekonomiska planeringen. Under 2016 bedömer vi att 
ansvariga styrelser och nämnder har arbetat strukturerat 
för att leva upp till de krav som kommunfullmäktige 
ställt. Vi noterar dock att huvuddelen av implemente-
ringen återstår och kommer därför framöver att fortsätta 
granska genomförandet.
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Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts och full-
mäktiges finansiella målsättningar visar att bägge de 
finansiella målen uppnåtts för 2016. Verksamhetsmålen 
som fullmäktige antagit visar en till övervägande del god 
måluppfyllelse och med beaktande av måluppfyllelsen 
kring de finansiella målen och verksamhetsmålen bedö-
mer vi att kommunen för 2016 uppvisar en tillfredsstäl-
lande måluppfyllelse.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvi-
sande bild av kommunens resultat och ställning. 
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 
godkänns.

Med bakgrund av ovanstående tillstyrker vi att full-
mäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Britt Svensson är vald revisor med undantag av utbild-
ningsnämnden. Anna-Lena Håkansson är vald revisor 
med undantag av kultur- och fritidsnämnden.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Redogörelse för revisorernas verksamhet 2016, se bilaga 1
Granskning av årsredovisning 2016, se bilaga 2
Granskningsrapport, Lunds kommuns Fastighets AB, se bilaga 3
Granskningsrapport, Fastighets AB Lund Arena, se bilaga 4

Revisionsberättelser och granskningsrapporter bifogas  
Lunds kommun i särskild ordning för: 
Granskningsrapport, Lunds kommuns Parkerings AB
Granskningsrapport, Kraftringen AB
Granskningsrapport, Kraftringen Energi AB (publ)
Granskningsrapport, Science Village Scandinavia AB
Granskningsrapport, SYSAV
Granskningsrapport, SYSAV industri AB
Revisionsberättelse, Stiftelsen Arenan
Revisionsberättelse, Räddningstjänsten Syd
Revisionsberättelse, VA-Syd
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Kommunrevisionen

LUND

Kommunrevisionen

Protokoll
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-09 KR 2017/0011

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 2017-03-09 kl. 15.00

Ledamöter Britt Svensson, ordf.
Birgitta Kuylenstierna Nadel, vice ordf.
Lars Trägen, 2:e vice ordf.
Anna-Lena Håkanson
Mats Linden
Lennart Nilsson
Tamas Osvath
Claes Berne
Håkan Magnusson
Nilla Bolding
Guilem Rodrigues da Silva
Bcrtil Göransson
Araneya Olausson
Marcus Klingborg
Bengt Svensson

Justerare Lars Trägen (L)

Paragrafer § 1

Plats och tid för justering Sessionssalen, Stadshuset, 2017-03-09 k1.17.00

Underskrifter

Sekreterare

G~~

Ordförande ~_J<.L~ ~ \,~¢~..~

Britt Svensson (S)

Justerare ~— IZ

Lars Trägen (L)

1 (3)

Justerare -~ Utdragsbestyrkande
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Kommunrevisionen Protokoll 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-09 KR 2017/0011

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2017-03-09

Paragrafer § 1

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-10 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Ekska huset, S:t Petri kyrkogata 4, Lund

Underskrift ~/~

Anna Hammars en

Justerare Utdragsbestyrkande
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Kommunrevisionen Protokoll 3 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-09

§ 1 Revisionsberättelse 2016

Ärendebeskrivning

Revisorerna ska i sin revisionsberättelse till kommunfullmäktige rekommendera
om styreiser och nämnder ska tillstrykas ansvarsfrihet eller ej.
Revisionsberättelsen grundar sig på revisorernas grundläggande granskning, de
fördjupade revisionsgranskningarna samt de lagstadgade granskningarna av
delårsrapporten och årsredovisningen 2016.

Samfällda kommunrevisionen beslutar

Att godkänna revisionsberättelsen för 2016, inkl. bilagor

Att skicka revisionsberättelsen 2016, inkl. bilagor för kännedom till
kommunfullmäktige

Protokollet förklaras justerat direkt.

Justerare Utdragsbestyrkande
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LUND

2017-03-09
Kommunrevisionen Till fullmäktige i Lunds kommun

Org. nr. 212000-1132

Revisionsberättelse för Lunds kommun 2016

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Lunds kommuns
samtliga styreiser och nämnder, och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag och stiftelser.

Styreiser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande må1, beslut och
giktlinjer, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll och återrapportering till fullmäktige. Vårt ansvar är att granska verksamhet,
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, vårt revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsinsatserna har, förutom när
det gäller de lagstadgade granskningarna, prioriterats utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.
Förutom granskningar har verksamheten i styreiser och nämnder följts genom presidiemöten och
läsning av protokoll och andra handlingar. Revisionsrapporter har löpande översänts till
kommunfullmäktige.

Utifrån granskningsresultatet under 2016 väljer vi att lyfta följande iakttagelser:

Barn- och skolnämnd Lund öster hade irate ändrat siva giktlinjer för placering vid tiden för vår
granskning av kommunens giktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola,
trots en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som fastslog att nämndernas giktlinjer irate var lagerliga.
Även vid granskningen av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling påpekades
brister iBarn- och skolnämnd Lund östers finterna kontroll. Med anledning av detta riktar vi kritik mot
nämnden för bristande ledning och styrning.

Vid granskningen av de båda barn- och skolnämndernas arbete mot kränkande behandling noterade vi
att endast ett av Kommunfullmäktiges tre uppdrag, auseende kränkande behandling på nätet, har
återrapporterats.

Vi har i granskningen av biblioteksverksamheten iakttagit att Kultur- och fritidsnämnden saknar en
aktuell och gällande biblioteksplan, vilket strider mot bibliotekslagen. Med anledning av detta riktar vi
kritik mot nämnden för brestande ledning och styrning.

Vidare ser vi med oro på att det finns nämnder med Stora löpande underskott, vilket vi kommer
granska särskilt under 2017.

Kommunrevisionen inledde under 2015 en löpande granskning av kommunens arbete med den
långsiktiga ekonomiska planeringen. Under 2016 bedömer vi att ansvariga styreiser och nämnder har
arbetat strukturerat för att leva upp till de krav som kommunfullmäktige ställt. Vi noterar dock att
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huvuddelen av implementeringen återstår och kommer därför framöver att fortsätta granska
genom%randet.

Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts och fullmäktiges finansiella målsättningar visar att bägge
de finansiella måler uppnåtts för 2016. Verksamhetsmålen som fullmäktige antagit visar en till
övervägande del god måluppfyllelse och med beaktande av måluppfyllelsen kring de fnansiella måler
och verksamhetsmålen bedömer vi att kommunen för 2016 uppvisar en tillfredsställande
måluppfyllelse.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i alit väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunale redovisningslagen
och god redovisningssed.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning %r 2016 godkänns.

Med bakgrund av ovenstående tipstyrker vi att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse
och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Britt Svensson är vald revisor med undantag av utbildningsnämnden. Anna-Lena Håkansson är vald
revisor med undantag av kultur- och fritidsnämnden.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Redogörelse för revisorernas verksamhet 2016, se bilaga 1
Granskning av årsredovisning 2016, se bilaga 2
Granskningsrapport, Lunds kommuns Fastighets AB, se bilaga 3
Granskningsrapport, Fastighets AB Lund Arena, se bilaga 4

Revisionsberättelser och granskningsrapporter bifogas Lunds kommun i särskild ordrir; för:

Granskningsrapport, Lunds kommuns Parkerings AB
Granskningsrapport, Kraftringen AB
Granskningsrapport, Kraftringen Energi AB (publ)
Granskningsrapport, Science Village Scandinavia AB
Granskningsrapport, SYSAV
Granskningsrapport, SYSAV industri AB
Revisionsberättelse, Stiftelsen Arenan
Revisionsberättelse, Räddningstjänsten Syd
Revisionsberättelse, VA-Syd
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LUND Bilaga 1
2017-03-09

Kommunrevisionen Kommunfullmäktige

Revisionsredogörelse för samfällda kommunrevisionen 2016

1 Inledning

Kommunrevisionen skall ge underlag till kommunfullmäktige inför dess prövning och beslut i
den årliga ansvarsprövningen.

De förtroendevalda kommunrevisorernas granskningsuppdrag uttrycks i kommunallegens 9
kapitel. Där fastställs att revisorerna, i den omfattning som följer av god revisionssed, årligen
skall granska all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområ-
den. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interne kontrol-
len som görs av nämnder och styreiser är tillräcklig.

Bland de förtroendevalda kommunrevisorerna utser fullmäktige lekmannsrevisorer att
granska verksamheten i kommunale bolag och stiftelser.

Revisorernas årlige granskning kan indelas i områdene granskning av årsredovisning och
delårsrapport, grundläggande granskning och fördjupande revisionsprojekt/interne kontroll-
projekt. Som en del i granskningen har revisorerna löpande tagit del av fullmäktiges, sty-
relsers och nämndernas protokoll.

2 Granskning av årsredovisning och delårsrapport

2.1 Granskning av delårsrapport 2016

Utfallet per augusti 2016 uppgick till 14 mnkr vilket var ca 33 mnkr lägre än utfallet för
samme period 2015. Det prognostiserade utfallet för helåret 2016 innebar ett utfall i väsent-
ligt under budget (-45 mot 58).

Vid rapporttillfället förväntades skatteintäkterna 2016 öka med 4,4 % och nettokostnaderna
med 8,2 % inkluderat jämförelsestörande poster och 7,3 % eliminerat för dessa. Oaysett be-
räkningsgrund konstaterades att kostnaderna förväntas öka i högre takt än intäkterna. Ut-
vecklingen bedöms som oroande.

Från och med 2016 har kommunfullmäktige fastställt sex övergripande fokusområden. Till
fyra av dessa har sex kommunfullmäktigemål kopplats. Delårsbokslutets uppföljning av full-
mäktigemålen visar på att tre av verksamhetsmålen bedöms bli uppfyllda och ett riskerar att
finte bli uppfyllda medan ett har vid avlämnandet av delårsrapporten finte kunnat för mätning.
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2.2 Granskning av årsredovisning 2016

Vi skall årligen till fullmäktige lämna en bedömning av om kommunens årsredovisning är upp-
rättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed.
Våra sakkunnige biträden tar fram underlag för vårt ställningstagande.

Inom ramen för denne uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma
om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med god
redovisningssed. Efter granskning av räkenskaperna och årsredovisningen för 2016 bedö-
mer vi att räkenskaperna är rättvisande samt att bokföring och årsredovisning, inklusive den
sammanställda redovisningen, i allt väsentligt upprättats i enlighet med legen om kommunal
redovisning samt god redovisningssed. Räkenskaperna ger därför en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning.

Vi noterer att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts. Vidare har fullmäktiges bägge fi-
nansiella målsättningar uppnåtts för 2016. Fullmäktiges verksamhetsmål visar en till övervä-
gande del god måluppfyllelse. Med beaktande av måluppfyllelsen av såväl finansielle som
verksamhetsrelaterade mål bedömer vi att kommunen för 2016 uppvisar en tillfredsställande
måluppfyllelse.

3 Fördjupande revisionsprojekt

Under året har vår grundläggande granskning kompletterats med fördjupade granskningar,
till vilka sakkunnige biträden anlitats. Lunds kommuns revisorer har genomfört följande för-
djupade granskningar:

r Granskning av kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden

y Granskning av biblioteksverksamheten

r Granskning av informationstillgång och insyn urtre perspektiv: nämndernas protokoll,
minoritetslagstiftningen och kommunikation.

Granskning av lokalförsörjningsprocessen och lokalinvesteringsprocessen

➢ Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling

r Granskning av miljönämndens tillsyn

Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter

Granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass och
grundskola

Granskning av införandet av spårväg, del 1

y Utskrivningsklara patienter — En granskning av samverken mellan Lunds kommun och
Region Skåne

Vi har erhållit svar från styreiser och nämnder auseende genomförda granskningar under
2016. Inkomna och förväntade svar framgår av bilaga A.

Granskning av kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kommunens nämnder har
säkerställt en ändamålsenlig verksamhet och samverken för barn från resurssvaga förhål-
landen. Fokus i rapporten låg på det arbete som nämnderna bedriver rörande likvärdighet
och social hållbarhet gällande barn och unges förutsättningar förgoda uppväxtförhållanden
och studieresultat.
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Granskningen visade att nämnderna utför flera finsatser som på ett eller annat sätt är rele-
vanta när det gäller att förbättra förutsättningarna för barn från resurssvaga förhållanden.
Detta såväl i ordinarie verksamheter som i särskilda satsningar. I det granskade områdets
alla delar — från styrning till finsatser och uppföljning —finns det exempel där nämnderna visst
ambitionsnivå vad gä►ler social hållbarhet, och i dessa en god grund för ömsesidigt erfaren-
hetsutbyte över nämndgränserna.

Vår bedömning är att nämnderna i sin styrning kan och bör ta en tydligare utgångspunkt i
den viljeriktning som kommunfullmäktige gett uttryck för auseende fokusområdet social håll-
barhet. Detta för att tilise att det i styrning och ledning finns en tydlig strävan att utjämna
verkningarna av ojämlika förutsättningar för kommunens invånare. Vidare bedömer vi att
nämnderna i tillräckligt stor utsträckning finte genomför analyser av förutsättningar och behov
vad gäller barns resursmässiga förhållanden när de pekat ut riktningen för sins respektive
verksamheter. Nämnderna följer enligt vår bedömning i alltför låg utsträckning upp sins verk-
samheter, med auseende på hur dessa finverkar på just utjämnandet av de skilda förutsätt-
ningarsom präglar kommuninvånarna.

Granskning av biblioteksverksamheten

Det övergripandet syftet var att granska om kultur- och fritidsnämnden, barn- och
skolnämnderna samt utbildningsnämnden säkerställer lagefterlevnad, kvalitet och
måluppfyllelse i biblioteksverksamheten.

Vi bedömer att Skollagens krav på skotbibliotek i princip är uppfyllda men att
Skolinspektionens krav på vad ett skotbibliotek ska innehålis finte uppfylls helt i alla
grundskolebibliotek, vad gäller tillgång till informationsteknik och andra medier. Alla
skotbibliotek har finte tillgång till fackutbildad bibliotekarie, vilket enligt vår bedömning är en
brist i förhållande till biblioteksplanens mål.

Biblioteksplanens mål och uppdrag bedöms i stora delar, men finte fullt ut vara uppfyllt. Den
främsta bristen är enligt vår bedömning att biblioteksplanen är inaktuell och finte längre har
en styrande effekt.

Granskning av informationstillgång och insyn urtre perspektiv: nämndernas
protokoll, minoritetslagstiftningen och kommunikation.

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnderna ser till att kommuninvånarna har en
tillfredställande möjlighet till insyn och informationstillgång. För att uppnå huvudsyftet har tre
områden granskats: protokoll, minoritetsspråk och kommunikation.

Kortfattat gjorde vi följande iakttagelser: Kommunens protokoll uppfyller kommunallagens
krav. Sammanfattningarna iprotokollen är överlag bakgrundsbeskrivningar och saknar
information om ärendets behandling och förslag till beslut.

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunkontoret att ta fram en handlingsplan för Lunds
kommuns arbete med nationella minoriteter. Planen har tagits fram i samråd med olika
intresseorganisationer. Planen är ute på remiss. Kommunen kartlägger löpande medarbetare
inom vård- och omsorgsförvaltningens språkkompetens. Alla utom tre elever som önskat
modersmålsundervisning i något av minoritetsspråken har erbjudits det. De tre eleverna har
efterfrågat modersmål i romani gurbet, vilket kommunen trots ansträngningar finte kunnat
tillmötesgå.

Det finns åtta kommunikatörer anställda på kommunkontoret och 16 under övriga nämnder.
Det finns i Lunds kommun finte någon enhetlighet i hur kommunikatörernas uppdrag styrs. De
fiesta nämnder har finte fastställt något uppdrag för kommunikatörerna varken i ekonomi- och
verksamhetsplanerna eller i andra dokument.

3
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Vi gör den sammanfattande bedömningen att det, gällande förståelsen av protokollen inom
vissa områden, finns utrymme för förbättring. Protokollens lagenlighet bedömer vi dock vara
tillfredställande. Gällande minoritetslagstiftningen gör vi bedömningen att det finns goda
ambitioner, men att kommunstyrelsen ännu finte till fullo har förverkligat dessa.

Gällande kommunikationsområdet bedömer vi att det finns brister i nämndernas styrning och
ledning av arbetet. Vi grundar bedömningen på att det i nuläget finte finns någon strukturerad
eller formaliserad styrning av kommunikationsarbetet. Omfattningen av problemet varierar
mellan nämnderna.

Granskning av lokalförsörjningsprocessen och lokalinvesteringsprocessen

Syftet med granskningen var att bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i kommu-
nens övergripande och strategiske arbete med lokalförsörjningsfrågor och lokalinvesterings-
processen.

Vi jakttog bland annat att lokalinvesteringsprocessen beslutades av kommunfullmäktige med
intentionen att förenkla och likrikta beslutsgången samt att bygga lokaler av rätt kvalitet till
lågt pris. Kommunfullmäktiges målsättningar är tydliga och omsätts i nämndernas utveckl-
ings- och verksamhetsmålsättningar.

Enligt de intervjuede innebär lokalinvesteringsprocessen överlag en förbättring. Samtidigt
uppfattas den som oöverskådlig och emellanåt otydlig i dess praktfiska omsättning. Som en
del av införandet av lokalinvesteringsprocessen har två samordnende grupper inrättats; inve-
steringsgruppen och lokalplaneringsgruppen. Av intervjuer framkommer att roller och an-
svarsfördelning finte anses vara helt tydliggjorda. Lokalgruppen uppges sakna tydlig struktur,
vilket sannolikt begränsar dess effektivitet. Det framgår vidare att det finns skilde uppfatt-
ningar mellan nämnderna om beställningars omfattning. Likeså anses det finte tydliggjort vem
som ansvarar för utredningarna.

Den sammenfattende bedömningen är att det i viktige auseenden saknes nödvändig samsyn
och kommunikation vad gäller kommunens lokalinvesteringsprocess. Det finns vitt skilde
uppfattningar om lokalinvesteringsprocessens ändamålsenlighet och potential. Kunskapen
om processen varierer, liksom de respektive nämndernas hantering av olika moment i pro-
cessen. Isyfte att uppfylla intentionerna med processen auseende kommunnytta, tydlighet
och helhetssyn finns därför ett behov av att ytterligere tydliggöra och kommunicera roll- och
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna.

Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling

Granskningens syfte var att granska barn- och skolnämndernas arbete med att motverka
kränkande behandling. Gemensamt för både nämnderna var brister både gällande innehåll
och tillgänglighet för en del av förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner. Det fanns
även brister i nämndernas övergripande systematiske kvalitetsarbete auseende uppföljning
av arbetet med att motverka kränkande behandling och främja likebehandling.

Av de tre uppdrag som kommunfullmäktige gett barn- och skolnämnderna i september 2014
gällande kränkningar på nätet var endast det auseende strategi med utbildningsinsatser för-
verkligat. Det framstod som oklart vilka finsatser som genomförts eller planerats auseende de
övriga två uppdragen.

Inom barn- och skolnämnd Lund stad fanns brister när det gäller uppföljning av de anmäl-
ningar om kränkande behandling som görs, då nämnden finte tar del av utredningen.

Inom barn- och skolnämnd Lund öster fanns otydligheter gällande vem som tar beslut kring
likabehandlingsplaner samt otydliga formuleringar i policyn om när vårdnadshavare ska kon-
taktas. Nämnden bedöms finte heller till fullo ha säkerställt att rutinen kring anmälan var le-
vandegjord i verksamheterna.

4
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Vår sammanfattande bedömning var att barn- och skolnämnderna i delar bedriver ett ända-
målsenligt arbete auseende likabehandling, diskriminering och trakasserier. De respektive
nämnderna har för skolor och förskolor gemensamma blanketter och stödmaterial, samt
sammanställer och genomgår anmälningar auseende kränkande behandling och diskrimine-
ring. Nämnderna har dock sig emellan väsentligt skiljande rutiner och dokument inom ramen
för detta arbete, där vi identifierat brister inom olika områden för respektive nämnd.

Granskning av miljönämndens tillsyn

Syftet med granskningen var att bedöma miljönämndens tillsyn och kontroll. Under intervju-
erna framkom att arbetsgrupperna istor utsträckning har gemensamma maliar, rutiner och
skriftliga instruktioner för hur olika typer av tillsyn ska göras.

Vi noterade att det finns en tillsynsplan för verksamheten, grundad på en dokumenterad be-
hovsplan samt en kontrollplan för livsmedelskontrollen. Enligt uppgift får nämnden löpande
redovisning av hur det planerade arbetet fortskrider samt att en årlig uppföljning av verksam-
heten genomförs. Det noteredes dock att redovisningen finte finns protokollförd och att upp-
följningen finte dokumenteres skriftligt. Tillsynsplanen innehöll finte heller någon information
om hur en uppföljning av planen ska ske. Den av nämnden behandlede årsanalysen ayse-
ende 2015 saknede uppföljning av de tillsynsaktiviteter som planerats i tillsynsplanen för
2015. Tillsyn enligt legen om sprängämnesprekursorer hede finte genomförts vid tiden för
granskningen och nämns finte i tillsynsplan eller behovsutredning för 2016.

Den sammanfattade bedömningen vi gör av miljönämndens tillsyn och kontroll är att den
håller tillräcklig kvalitet och effektivitet. Dock bedömer vi att uppföljning och utvädring är otill-
räcklig samt noterer en brist i nämndens verksamhetsplanering gällande den nya legen om
sprängämnesprekursorer, vilken föranleder ett utökat behov av tillsyn.

Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter

Det övergripande syftet med granskningen var att undersöka om den politiske ledningen i byggnads
nämnden, servicenämnden, socialnämnden och tekniske nämnden samt tillhörande förvaltningar
har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra urutbrott, be-
stickningar och oegentligheter i verksamheten. Granskningen utgick från fem komponenter:
kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt utvärdering
och uppföfjning.

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och servicenämnden kan utveckla riskanalyserna
inför internkontrollplaner. Det finns vidare skillnader i information från nämnds- och förvalt-
ningsledningarna till förvaltningarna. Tekniska nämnden och i synnerhet servicenämnden var
tydliga med information om finterna regler till medarbetarna medan byggnads- och social-
nämnderna finte genomfört utbildningar för medarbetarna på området. På ledningsnivå an-
ordnades utbildning under 2014. Granskningen visade att socialnämnden och byggnads-
nämnden hede rutiner med förebyggande verken gentemot mutor och oegentligheter samt
att upphandlingar till övervägande del ansågs opartiskt genomförda.

Vi noterede brister i kommunens leverantörsregister därdet saknades, eller finte fullt ut följ-
des, rutiner för att spärra avregistrerade och inaktive leverantörer. Därtill uppkom det under
granskningen att kultur- och fritidsnämnden saknede riktlinjer för fördelning av biljetter som
erbjuds till förvaltningen från föreningar eller motsvarande, vilket anses vara en brist.

Bedömningen är att berörda nämnders finterna kontroll i stort sett är tillfredställande utifrån de
fem komponenter som granskningen utgick ifrån. Vi bedömer dock att utbildning kan genom-
föras mer frekvent och riktas till bredere medarbetarkretsar.
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Granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass
och grundskola

Syftet med granskningen var att utröna om barn- och skolnämnderna i Lunds kommun följer
lagstiftning och domstolsutlåtanden angående platering av barn i förskola, förskoleklass och
grundskola.

granskningen uttrycktes det att antagningsreglerna ska ha modifierats för att följa den rela-
tiva närhetsprincipen. Det fanns inga förändrade riktlinjer för platering i förskoleklass. I de
riktlinjer som fanns saknades instruktion kring hur den relativa närhetsprincipen ska tillämpas
och när de olika grunderna för avslag bör tillämpas. De rektorer som intervjuades mengde att
det fauns frågetecken kring platering i förskoleklass, främst när det fauns ett högt antal sö-
kande i förhållande till platserna. Förvaltningsrätten avgjorde ett antal fall under 2016 där det
framgick att nämnderna tagit beslut enligt principen om absolut närhet, snarare än relativ
närhet.

Nämndernas delegationsordningar skiljde sig åt gällande avslag vilket tedde till att ayslags-
förfarandet också skiljde sig åt väsentligt mellan de båda nämnderna. En arbetsgrupp har
tillsatt för att ta fram en gemensam process för plateringar i grundskola, men saknar tydligt
formulerade mål och tidsplan för implementering.

Vår samlade bedömning är att dagens riktlinjer för platering i förskoleklass och grundskola
finte är tillräckliga för att säkerställa en rättssäker och likvärdig prövning, vilket vidare leder till
att barn- och skolnämnderna finte kan säkerställa att plateringar sker i enlighet med lagstift-
ning och praxis. Det finns vidare brister i hur information om turordningsprinciperna förmed-
las till vårdnadshavare.

Granskning av införandet av spårväg, del 1

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om spårvägsinförandet sköts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Rapporten utgjorde
första avrapporteringen i en pågående granskningsinsats över flera år.

Vid granskningen framkom att tekniska förvaltningen under 2015 tagit fram en fördjupad ana-
lys för investeringskostnad. Beräkningarna i analysen stämdes av mot referensvärden från
andra svenska spårvägsstäder. Vidare skedde uppföljning av projektets ekonomi löpande i
kommunens ledningsgrupp samt avrapporterades till tekniska nämnden månadsvis. Gransk-
ningen visade att den delegationsordning som antogs 2015 gav större upphandlingsutrymme
till den tekniske direktören gällande upphandling när beslut om igångsättning är taget.

Vår sammanfattade bedömning är att spårvägsinförande i det stora hela sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundas på att
planeringen har utgått ifrån en stor mängd data, tidigare spårvägsprojekt, att kommunen av-
satt resurser för genomförande och uppföljning samt att besluten är tagna på rätt nivå och i
enlighet med delegationsordning.

Utskrivningsklara patienter — En granskning av samverkan mellan Lunds kommun och
Region Skåne

Syftet med granskningen var att granska hur Skånes kommuner och Region Skåne idag
samverkar kring utskrivningsklara patienter. Granskningen visade att det förutom överens-
kommelsen mellan kommunerug och regionen som reglerar processer runt patienter, finns
ett gemensamt IT-stöd och ett omfattande dagligt samarbete kring de utskrivningsklara pati-
enterna.

Enligt de regelverk som finns ska patienter behandlas lika men utifrån granskningen kunde vi
se att det i praktfiken skiljde sig åt mellan olika sjukhus. Region Skåne hade under 2015 nå-
got färre dagar inneliggande utskrivningsklara patienter, ca 3,8, medan siffran för patienter
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från Lunds kommun var 4,51 och riksgenomsnittet låg på 4,1. Resultat från granskningen
visade att den samordnede vårdplaneringen (SVPL) som bedrivs mellan Region Skåne och
Lunds kommun i de fleste fall gav ett bra resultat för den enskilde medborgaren. De problem
som upptäcktes var i samband med vårdplanering med Skånes Universitetssjukhus där
kommunen blev kailad för tidigt samt att det ofte saknades en SVPL-ansvarig att föra dialog
med. Det bedöms att detta försvårar kommunens arbete med utskrivningsklara patienter.

Bedömningen är att det finns tydliga rutiner för ansvar och rollfördelning inom kommunen
vad gäller arbetsgången. Vidare bedömer vi att Lunds kommun arbetar på ett ändamålsenligt
och strukturerat sätt utifrån sitt ansvar men att det är angeläget att utveckla och förbättra
samverken med Region Skåne, särskilt med auseende på Skånes Universitetssjukhus och
dess verksamheter.

4 Revision av kommunale bolag och stiftelser

Ur kretsen förtroendevalda revisorer i Lunds kommun väljs lekmannsrevisorer för Kraftringen
AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommuns Fastighets AB, Lunds kommuns Parkerings AB,
Fastighets AB Lund Arena och stiftelsen Arenan. Granskningen av de kommunalt ägda bola-
gen pågår i vissa fall. Se bilagorna till revisionsberättelsen.

5 Genomförda sammanträden, studiebesök, utbildningstillfällen m.m.

Vi har på sedvanligt sätt granskat kommunstyrelsens och nämndernas protokoll, samt följt de
olika verksamheterna genom bland annat besök av nämndpresidier. Vi har överlämnat våra
revisjonsrapporter tifil berörda nämnder, och till kommunstyrelsen, med begäran om återre-
dovisning av åtgärder.

Vår processinriktade granskning och vårt resultatorienterade arbetssätt innebär att gransk-
ningen ayslutas först sedan vidtegna och/eller planerade åtgärder har redovisats. Gransk-
ningsrapporterna överlämnas löpande till kommunledningskontoret för registrering på kom-
munens hemsida.

november 2016 genomförde kommunrevisionen två planeringsdagar där 2016 års erfaren-
heter diskuterades och planeringen för 2017 påbörjades.

De förtroendevalda revisorerna har under 2016 deltagit på olika typer av utbildningsinsatser
som t.ex. den årlige revisionskonferensen, EY:s utbildningsdag för förtroendevalda revisorer
på SLU i Alnarp och Studio i Malmö samt egen anordnad utbildningsdag i april.

För kommunrevisionen

~ ~~

Britt Svensson
Ordförande
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Bilaga A: Förteckning över upprättade granskningsrapporter revisjonsåret 2016 samt

svarsdatum för granskade nämnder.

Granskningar Svar senast Inkommit svar frän Svar inkom

Lokalförsörjningsprocessen/ 2016-12-09 BSN Lund stad 2016-12-20~

lokalinvesteringsprocessen BSN Lund Öster 2016-11-28

Kommunst reisen , 2016-12-19

Servicenämnden 2016-12-12

Utbildningsnämnden 2016-11-22

Informationstillgång och 2016-12-09 BSN Lund stad 2016-12-20

insyn urtre perspektiv - --- -------

'~ BSN Lund öster 2016-11-28

Byggnadsnämnden 2016-11-23

Kommunstyrelsen 12016-12-19

Kultur och fritidsnämnden 2016-12-09

Miljönämnden 2017-03-02

Servicenämnden 2016-12-12

Socialnämnden 2016-11-15

_-
Tekniska nämnden 2016-11-30

-- - -
Utbildningsnämnden 2016-11-22

1
Vård- och omsorgsnämn- 2016-12-08

den
Överförmyndarnämnden 2016-12-09

i - ---
Barn frän resurssvaga för- 2016-12-09 BSN Lund stad 2016-12-20

hällanden ; BSN Lund öster 2016-12-01

Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-09

Socialnämnden 2016-11-15

Utbildningsnämnden 2016-11-22

Miljötillsyn 31 januari Miljönämnden 2017-02-07

2017_-_

Mutor och oegentligheter 31 januari Byggnadsnämnden 2017-01-24

2017 Kommunstyrelsen 2017-02-09

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31

Servicenämnden 2017-01-23

Socialnämnden 2017-01-24

~ Tekniska nämnden 2017-02-07

Placering av barn och ele- 13 januari BSN Lund stad 2017-02-20

ver 2017 BSN Lund öster 2017-02-09

Kommunstyrelsen Ej svarat.
-- _ _ _ _ -

Utskrivningsklara patienter 14 september Vård- och omsorgsnämn- 2016-12-22

(Region Skåne) 2016 den

Biblioteksverksamheten ~ 31 augusti BSN Lund stad 2016-08-24

2016 BSN Lund öster 2016-08-29

Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-29

Utbildningsnämnden 2016-08-16

E?
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Kränkande behandling 31 januari BSN Lund stad
2017

BSN Lund öster

Kommunstyrelsen

Spårväg, del 1 31 januari Kommunstyrelsen
2017 Tekniska nämnden

2017-02-22

2017-01-27
. _ _._

Ej sva rat--
- ----

2017-02-15
12017-02-07 i
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1. Inledning

På uppdrag av kommunrevisionen iLunds kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut
och årsredovisning för 2016.

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om
den är upprättad i enlighet med Jagen om kommunal redovisning och i enlighet med god
redovisningssed.

Enligt kommunallegen ska revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt
med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat.
Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet.

Revisjonen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär
att vi planerat och genomfört revisjonen för att med hög men finte absolut säkerhet försäkra
oss att årsredovisningen finte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översiktligt, enligt
kommunallegen 9 a §granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål
och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

2. Resultatutfa112016

2.1 Utfall kommunen

Utfall HELAR Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Förändring

2016- 2016- 2016-
2014 2015 2016 2016 2016

2015 Budget Prognos

Verksamhetens intäkter 1 386 1 500 1 788 1 653 1 412 288 376 135

Verksamhetens kostnader -6 370 -6 619 -7 108 -7 086 -6 815 -489 -293 -22

Avskrivninger -275 -298 -341 -328 -280 -43 -61 -13

Jämförelsestörande poster 28 67 -35 -25 0 -102 -35 -10

Verksamhetens
nettokostnader -5 231 -5 350 -5 696 -5 786 -5 683 -346 -13 90

0 0 0

Skatteintäkter/Generelle
statsbidrag 5 187 5 413 5 694 5 652 5 671 281 23 42

0 0 0

Resultat efter
skatteintäkter (driftnetto) -44 63 -2 -134 -12 -65 10 132

0 0 0

Finansnetto 58 82 74 90 70 -8 4 -16
Jämförelsestörande poster 0 0 31 0 0 31 31 31

Årets resultat 14 145 103 -45 58 -42 45 148

Avräkning mot balanskravet -39 -30 -4 0 0 ~b -4 -4

Årets resultat efter

balanskrays justeringar 115 99 -45 58 -16 41 144

Årets resultat uppgår till 103 mnkr vilket är något lägre än föregående års resultat om 145
mnkr. Den totala budgetavvikelsen före balanskraysjusteringar är positiv och uppgår till 45
mnkr. Avvikelsen mellan årets resultat efter balanskraysjusteringar och budget uppgår till
41 mnkr.
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Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr)

145
103

58

___ _ __
Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Fr

-45

förhållande till den prognos som avlämnads vid delårsbokslutet per 2016-08-31 är utfallet
på helår om 103 mnkr ca 148 mnkr högre.

2012, 2013 och 2015 har kommunsektorns resultat påverkats positivt till följd av
återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren
2004-2008. För 2015 uppgick beloppet till 41 mnkr (2012: 90 mnkr, 2013: 86 mnkr).
Någon ytterligere återbetalning har ej erhållits 2016 och är ej heller att vänta framgent.

För att jämföra resultatet mellan åren så har en jämförelse gjort nedan som eliminerer olika
former av engångsposter, s.k. jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande posterns
framgår av not 3 i årsredovisningen.

Årets resultat

~

103 mnkr

~

145 mnkr
~—

Realisationsvinster -2,7 mnkr -1,4 mnkr

Exploateringsunder/-överskott 6,7 mnkr -26,2 mnkr

Återbetalning försäkringspremier (AFA) - -41,0 mnkr

Nedskrivning anläggningstillgångar 7,2 mnkr 10,5 mnkr

Försäkringsersättning - -9,0 mnkr

Avsättning deponi 24,0 mnkr -

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, innan finansnetto 138,2 mnkr 78,0 mnkr

Vinst vid försäljning av värdepapper -20,6 mnkr -4,2 mnkr

Extra utdelning från LKF -10,0 mnkr -

Justerat årets resultat 107,6 mnkr 73,8 mnkr

Analysen har gjorts på två nivåer, innan respektive efter finansielle poster. Det konstateres
att de jämförelsestörande polterna beloppsmässigt är betydligt större under 2015 jämfört
med 2016. De jämförelsestörande polterna tar i princip ut varandra 2016 medan de 2015
uppgick till sammenlagt drygt 70 mnkr. Förutom återbetalning av AFA-premier är den
största skillnaden mellan åren att exploateringsverksamheten 2016 redovisar ett
underskott på netto 6,7 mnkr pga beräknade förlustprojekt enligt gjorda bedömningar.
2015 redovisades istället ett större överskott, 26,2 mnkr. Realisationsvinsterna var större
2016 och uppgick till 20,6 mnkr 2016 jämfört med endalt 4,2 mnkr 2015. Totalt uppgår
resultatet exklusive jämförelsestörande poster till 108 mnkr för 2016 respektive 74 mnkr
2015.
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186



Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
Verksamhetens nettokostnader uppgår till -5 350 mnkr vilket är 119 mnkr högre än
föregående år. Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår därmed till ca 2,3

vilket är ca 7 % -enheter lägre än ökningen mellan 2013 och 2014. Om jämförelsestörande
poster beaktas uppgår ökningstakten till 149 mnkr och 2,8 %.

Skatteintäkter och generelle statsbidrag och utjämning uppgår till totalt 5 413 mnkr vilket
är cirka 226 mnkr högre än året dessförinnan då beloppet uppgick till 5 187 mnkr.
Ökningstakten auseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan åren ca 4,4 % vilket
för 2016 är en högre ökningstakt än verksamhetens nettokostnader, oaysett beaktande av
jämförelsestörande poster eller ej. I nedenstående tabell sammenfattes verksamhetens
nettokostnader samt skatteintäkter för de seneste fem åren. Den röda linjen avser
verksamhetens nettokostnader justerat för jämförelsestörande poster samt
realisationsvinster.

5700

fC~.iII1

5300

5100

4900

4700

4500

2012 2013 2014 2015 2016

t Nettokostnader Nettokostnaderexkljä mförelsestörande t Skatteintäkter

Som framgår av grafen ovan så har kommunens nettokostnader överstigit skatteintäkterna
för åren 2012, 2013 och 2014. För 2015 och 2016 överstiger finte nettokostnaderna
kommunens skatteintäkter även om jämförelsestörande poster elimineres.

Ett annat sätt att se på det faktum att verksamheternas nettokostnader 2016 finte tar i
enspråk mer än skatteintäkterna åskådliggörs i följande tabell:
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Verksamhetens nettokostnader

Avgår jämförelsestörande poster

Justerade nettokostnader

Skatteintäkter och gen. Statsbidrag

Justerat driftnetto
(resultat efter skatteintäkter)

Nettokostnader i relation till
skatteintäkter

2016 2015 2014

-5 696 -5 350 -5 231

35 -67 -28

-5661 -5417 -5259

5 694 5 413 5 187

33 -4 -72

99,4 % 100,0 % 101,4

Avv Avv (%)
15/16

-346 2,3%

102 -

-242 3,0%

281 4,4%

37

Som framgår av tabellen ovan så har vi återigen beaktat jämförelsestörande poster vid
analysen. För 2015 uppgick justerade nettokostader till 5417 mnkr och skatteintäkter till
5 413 innebärande ett negativ driftnetto om -4 mnkr. Verksamheterna kunde i princip fullt
ut finansiere verksamheten via skatteintäkterna utan att överskott från poster av
engångskaraktär samt finansnettot. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 100,0% av
skatteintäkterna. För 2016 ger motsvarande analys ett justertit driftnetto om 33 mnkr.
Detta tietyder en förbättring om 37 mnkr jämfört med året innan. För 2016 tar
nettokostnader i anespråk 99,4 % de årlige nettokostnads- respektive
skatteintäktsökningarna.

iz,o~io

so,o°io

s,or

6, 0%

4,0%

2,0%

0, 0%

2012 2013 2014 2015 2016

6,5%

5, 2%

4,5%
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tÖkningstakt nettokostnader exkl engångsposter

Som nämnts tidigare har nettokostnaderna ökat med 6,5 % mellan 2015 och 2016 jämfört
med skatteintäkterna som har ökat ca 5,2 %. Justertit för jämförelsestörande poster är
ökningstakten 4,5 %. Totalt under perioden har verksamhetens justerade nettokostnader
ökat med 37,9 %under perioden 2010-2016. Den totala skatteintäktsökningen är för
motsvarande period ca 36,2 %. Ett konstaterade som kräver beaktande i framtida budget
och plan beaktet osäkerheten i framtida skatteintäktsprognoser.
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2,2 Driftredovisning

Verksamheternas totala avvikelser är positiv och uppgår till cirka 4,8 mnkr. Avvikelsen
förklaras av både positiva och negativa avvikelser där Servicenämnden (-11 mnkr),
Socialnämnden (-70 mnkr), KS/kommunkontor (+11 mnkr) samt Vård- och
omsorgsnämnden (+40 mnkr) utgör de väsentligaste.

Nämndernas budgetavvikelse

Mnkr Utfall Budget Avvikelse

Byggnadsnämnd -21,4 -24,1 2,7
Teknisk nämnd -160,1 -180,9 17,9

Renhållningsstyrelse I ,0 0,5 0,5

Utbildningsnämnd -438,7 -440,7 2,0
Kultur- och Fritidsnämnd -330,7 -335,1 4,4

Socialnämnd -598,7 -528,8 -69,9

Miljönämnd -12,3 -12,6 0,3
Vård- och Omsorgsnämnd -1 632,5 -1 672,6 40,1
Barn- och skolnämnd Lunds stad -1 714,3 -1 723,3 9,0
Barn- och skolnämnd Lund Östcr -671,1 -670,3 -0,8
Servicenämnd 79,2 90,4 -11,2

KS - Kommunkontor -176,7 -187,6 10,9
KS - Politisk ledning -47,3 -46,2 -1,1

Fyra nämnder visaren negativ avvikelse mot budget och nio nämnder visar positiv
avvikelse mot budget.

förhållande till prognosen som avlämnades i samband med delårsbokslutet per 2016-08-
31 är verksamheternas budgetavvikelser totalt 97,5 (f å 137,4) mnkr bättre. De nämnderna
med störst förändring i förhållande till prognos är Teknisk nämnd (+55 mnkr),
Servicenämnden (+19 mnkr), Vård o omsorgsnämnden (+12 mnkr), Utbildningsnämnden
(+13 mnkr) samt Socialnämnd (-12 mnkr).

Helårsprognos, budgetawikelse

Mnkr Mars Augusti Utfall

Nämnder -9,6 -54,7 4,8

Finansförvaltning 21,4 -48,6 40,1

Budgetawikelse 1 1,7 -103,3 44,8

Budgeterat
resultat

58,1 58,1 58,1

Årets resultat 69,8 -45,2 102,9
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Servicenämndens negativa budgetavvikelse uppgår till -11 mnkr. I delårsbokslutet
beräknades budgetavvikelsen iprognosen till -31 mnkr. Enligt årsredovisningen beror
resultatet främst på lägre intäkter, främst hyresintäkter, och högre kostnad för
avskrivninger vilket kan förklaras med införande av komponentavskrivning.

Vård- och omsorgsnämnden visaren positiv budgetavvikelse på 40 mnkr. Detta förklaras
av lägre volymökningar än budgeterat där en väsentlig del (+38 mnkr) av det positiva
resultatet avser LSS-verksamhet där behov och volymer är lägre än den budgeterade
nivån. Övriga verksamheter uppvisar både över- och underskott:
• SoL-verksamheten -2.2 mnkr
• Hemvårdsverksamheten -10,5 mnkr
• Särskilda boenden +1,5 mnkr
• Korttidsboende/växelvård -0,9 mnkr
• äldreomsorgsverksamheter +7,g mnkr
• daglig verksamhet +5,9 mnkr
• Personlig assistans -5,7 mnkr
• övriga LSS-finsatser +7,1 mnkr

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om 70 mnkr. Jämfört med
prognosen är avvikelsen -12 mnkr. Enligt årsredovisningen är underskottet fördelat på
kommun-finansierade verksamheter, -22 mnkr och nämndens resultatenheter, -48 mnkr.

Inom den kommunfinansierade verksamheter är det externt köpt vård som står för hela
underskottet. Orsakerna till underskottet som anges är bland annat fler kostlamma
plateringar av barn/ unge med store svårigheter där kommunens öppenvård finte räckt till
samt att kommunen saknar tiliräckligt många egna adekvate boendeformer för personer
med allvarliga psykiske funktionsnedsättningar. Samtidigt konstateres att kostnaderna för
försörjningsstöd är lägre för 2016än 2015.

Inom nämndens resultatenheter, flykting-, tolk- och tillståndsenheterna, uppgår
underskottet till -48 mnkr och det konstateres att det är flyktingenheten som står för
underskottet:
• Ensamkommande barn, -34 mnkr - högre personalkostnader och högre

lokalkostnader än budgeterat
• Vuxna med familjer, -4 mnkr - lägre intäkter och högre lokalkostnader än

budgeterat
• Gemensam organisation flykting, -10 mnkr - högre personalkostnader än

budgeterat

KS/kommunkontor Inom anslagsfinansierad verksamhet är det främst projektverksam-
heten som uppvisar positivt resultat medan kommungemensamma försäkringar och
ärendehanteringssystemet visar på negativt resultat.

Inom resultatenheterna visar IT-avdelningen ett positivt resultat medan
företagshälsovården visar ett negativt resultat.
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3. Kommentarer till bokslut och årsredovisning

Bokslutsprocessen
Inför upprättandet av årsbokslutet har ekonomiavdelningen, upprättat en
bokslutsdokumentation baserat på dokumentationskrav och ansvarsfördelning. Bokslutet
var väl förberett i samband med att granskningen påbörjades.

Exploateringsverksamhet
Kommunen har pågående exploateringsprojekt till ett värde av 244 (f å 234) mnkr. Det
enskilt största är Brunnshög med ett värde på 196 (f å 182) mnkr. I samband med bokslut
görs en detaljerad uppföljning på samtliga projekt varvid en fördelning av inkomster och
utgifter görs på markarbeten och gata/park. Enligt den tillämpade principen används alltid
inkomsterna till att i första hand täcka investeringen igata/park som
gatukostnadsersättning. Gatukostnadsersättningen läggs in i anläggningsregistret kopplad
till investeringen och upplösning sker på samma tid som avskrivningen av investeringen.
Återstående inkomst redovisas som intäkt i samband med försäljningen av marken. En
bedömning görs löpande av kvarvarande inkomster och utgifter varvid ev förlustprojekt
resultatredovisas direkt.
Under året har reavinster på totalt 10 mnkr redovisats samtidigt med förlustprojekt på 17
mnkr. Netto uppgår resultatet från exploateringsverksamheten till -7 mnkr. Det enskilt
största förlustprojektet är Busstorget med en beräknad förlust på ca 11 mnkr.
Slutsatsen från använd redovisningsprincip är att det är en försiktig redovisning eftersom
intäkterna i första hand går mot investeringen och intäktsförs först i takt med
avskrivningen. Anledningen till att denna princip valts är svårigheten att bedöma om
erhållna inkomster avser gata/park eller mark.

Fordran Migrationsverket
Fordran på Migrationsverket är 113,9 mnkr. Reservering av fordran på Migrationsverket
hos Socialförvaltningen har skett med ungefär 5 mkr, knappt 3 % av total fordran, 5% av
totala återsökta beloppet (det finns viss diskrepans mellan vad som återsökts och vad som
bokats som fordran). Föregående år skedde ingen reservering av fordran. Skolorna har
bokat 80 % av sökt bidrag.
Det finns viss osäkerhet i fordran på Migrationsverket, trots reservering.

Under 2017 har kommunen erhållit ytterligere utbetalningar och det avser då främst barn
med uppehålistillstånd samt utredningskostnader som är lättare att bedöma. Totalt har 47
mkr betalts ut under januari 2017.

Statsbidrag
Extra bidrag för flyktingar som erhölls december 2015 har redovisats i enlighet med RKRs
rekommendation. 1/13 intäktsfördes under 2015, resten, 22 mnkr, har intäktsförts under
2016.

Ett generellt statsbidrag i form av byggbonus har erhållits med 23 mnkr. Redovisning har
skett i enlighet med RKR:s rekommendation som generellt statsbidrag, dvs alit är intäktsfört
i samband med att bidraget erhölls under 2016.

Materielle anlägqningstillqångar - komponentredovisning
Komponentavskrivning har införts även på tekniske förvaltningen där
infrastrukturinvesteringer sker. Innebär i praktfiken att de infrastrukturinvesteringer som
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har färdigställts under 2016 aktiveres med komponentindelning där avskrivning påbörjas
den 1/1 2017.
Från 2016 finns även pågående projekt auseende infrastrukturinvesteringer, tidigare har
dessa aktiverats löpande i samband med bokslut oaysett om de varit ayslutade eller finte. För
att kunna redovisa i enlighet med "komponentmetoden" krävs att investering är ayslutad
innan uppdelning kan ske i komponenter.

Pensioner och kapitalförvaltning
Lunds kommuns totala pensionsåtagande uppgår till 2751 mnkr fördelat på 454 mnkr
redovisat som aysättning i balansräkningen och 2 297 mnkr som ansvarsförbindelse. Det
totala pensionsåtagandet har minsket med ca 64 mnkr framförallt hänförligt till
ansvarsförbindelsen till följd av utbetalningar. I nedenstående tabell sammenfattes det
totala pensionsåtagandet fördelat på ansvarsförbindelse och skuld respektive
marknadsvärdet på kapitalförvaltningen.
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■ Avsättning pensioner

Ansvarsförbindelse pensioner

■Totalt pensionsåtagande

Marknadsvärde
kapitalförvaltning

Som framgår av grafen ovan täcker pensionsförvaltningen totalt 6,4 % av det totala
pensionsåtagandet. Detta är en ökning i förhållande till föregående år då motsvarande
relation uppgick till 5,9 %.

Det bokförda värdet för pensionsmedelsförvaltningen uppgår till 155,1 mnkr och är platerat
i aktiefonder, strukturerade produkter och depåkonto. Det totala övervärdet uppgår till 20,9
mnkr.

Resu/tatutjämningsresery
Från och med 1 januari 2013 infördes möjligheten för kommuner och landsting att reservere
överskott till en s.k. resultatutjämningsresery (RUR). Syftet med RUR är att kommuner och
landsting i sin balanskraysutredning ska få förbättrade möjligheter att utjämna resultatet
över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av
konjunkturvariationer. Ett annat syfte är att skapa större stabilitet för verksamheterna.
Under 2013 fattede kommunen beslut om att införa en resultatutjämningsresery och för
åren 2010-2013 har reserverats totalt 220 mnkr. I samband med att kommunfullmäktige
entog bokslutet 2014 så beslutades att disponere 5 mnkr varefter total RUR uppgick till 215
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mnkr. I samband med bokslutet för 2015 beslutades att aysätta ytterligere 60 mnkr. För
2016 föreslås i enlighet med kommunens fastställda regelverk att aysätta ytterligere 42
mnkr vilket innebär att det officiella balanskraysresultatet uppgår till 57 mnkr (se även kap
4.2). Resultatutjämningsreserven uppgår efter årets aysättning till 317 mnkr.

4. Måluppföljning

4.1 Inledning och målstruktur för kommunen

Enligt kommunallegen skall kommunfullmäktige fastställa finansielle mål samt mål och
inriktningar för verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Detta görs i budgeten
varefter uppföljning sker av urålen i årsredovisningen.

Allmänt kan de finansielle urålen anses avse de ekonomiska ramarna medan
verksamhetsmålen avser kvaliteten och inriktningen på den verksamhet som skall utföras.

4.2 Avstämning av balanskravet

årsredovisningens förvaltnings-
berättelse framgår att balanskravet
uppnås för 2016. Efter justeringar för
realisationsvinster mm uppgår
balanskraysresultat om 99 mnkr.
Avsättning föreslås med 42 mnkr
(balanskraysresultat före RUR med
avdrag för 1% av skatteintäkter och
statsbidrag) till resultatutjämnings-
resery varefter balanskraysresultatet
uppgår till 57 mnkr. Något negativt
balanskrays-resultat från tidigare års
finns ej att reglers.

Vi kan således konstatere att
balanskravet har uppfyllts för 2016.

4.3 Finansielle mål

Balanskraysresultat för de fem
seneste åren (belopp i mnkr)

113
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Av Lunds kommuns budget auseende 2016 framgår två finansielle mål. Dessa är:

• Resultatmål -Under EVP-perioden (ekonomi- och verksamhetsplan) 2016-2018 ska
en upptrappning ske successivt av resultatnivån i förhållande till skatteintäkter och
generelle statsbidrag. För 2016 är målet 0,5%, 2017 1,5% och 2018 2%.
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■ Årets resultat

■ Resultatmål, 0,5%, 1,5% resp 2 °/a av skatteintäkter

■ Resultat i relation till skatteintäkter

Av uppföljningen framgår att resultatmålet uppnås för 2016. Utfallet för 2016 uppgår till
ca 1,8 %.

• Skuldsättningsmåi - Nettolåneskulden ska 2018 uppgå till högst 60% av
skatteintäkter och generelle statsbidrag.

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1202

2016 U 2017 6 2018 6

~ Nettoinvesteringer --~—Investeringar i förhållande till skatteintäkter Mål

Utfallet för 2016 var 34 % och målet är därmed uppnått

Bedömning
Fulimäktiges finansielle målsättningar visar på att urålen uppnåtts. Bägge de finansielle
urålen uppnås 2016. Däremot beräknas kommunen finte uppnå resultatmålet vid något
tillfälle för de kommande två åren, dvs 2017-2018.

För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning -det vill
säga ett resultat på 1,5 grocent, för 2017, och 2 grocent för 2018 och framåt, av
skatteintäkter, generelle statsbidrag och utjämning och en skuldsättning där
nettolåneskulden, år 2018, ska uppgå till högst 60 grocent av skatteintäkter, generelle
statsbidrag och utjämning - krävs en aktiv ekonomistyrning framöver.

4.4 Verksamhetsmål

From 2016 gäller nya mål som skiljer på lagstadgade krav och annan målsättning.
Visjonen är utgångspunkten i kommunens målstyrning. Från visjonen har ett ental
strategiskt viktige fokusområden, kommunfullmäktigemål och indikatorer gemensamma
för hela kommunen beslutats.
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Nämnder och styreisen har därefter beslutat om sing mål. Nämndernas mål utgår från
fokusområden och nämndens behov av utveckling som framkommit vid omvärldsanalys
och nulägesanalys inom det egna verksamhetsområdet.

Redovisning av fokusområden och kommunfullmäktigemål görs i förvaltningsberättelsen
och utgör tillsammans med de finansiella urålen grunden för bedömning av god ekonomisk
hushållning. Kommunfullmäktige har i EVP 2016-2018 fastställt sex övergripande
fokusområden (varav ett avser finansiellt mål):
• Attraktiv och kreativ plats
• Inflytande, delaktighet och service
• Ekologisk hållbarhet
• Ekonomisk hållbarhet
• Social hållbarhet
• Långsiktig kompetensförsörjning

Till de fyra första fokusområdena har KF fastställt KF-mål som utvärderas i
årsredovisningen. Varje KF-mål följs upp via 1-3 indikatorer. För fokusområdet social
hållbarhet finns inga mål satta. Under 2017 ska en plan för behov, resurser och organisation
av det preventiva arbetet utvecklas i kommunen. För fokusområdet långsiktig
kompetensförsörjning finns en strategi och en handlingsplan framtagen. Redovisning av
handlingsplanen visar att kommunen arbetar i enlighet med fokusområdet. Uppföljningen
sammanfattas i grafen nedan.

Zorn

zo~ro 6o~i

• Oppnått målet Delvis uppnått ■ Ej uppnått

Det finns en svårighet att bedöma måluppfyllelsen för verksamhetsmålen då indikatorer i
vissa fall saknas samt att det för vissa mål saknas en tydlig koppling mellan indikatorerna
och bedömd måluppfyllelse. Vidare saknas en tydlig styrning från de övergripande
strategierna till nämndsmålen.

Bedömning
förvaltningsberättelsen konstateras att "Sammantaget görs bedömningen att kommunen
haren god måluppfyllelse och en god ekonomisk hushållning".

Som konstaterats ovan finns en svårighet att bedöma måluppfyllelsen för vissa av
verksamhetsmålen där indikatorer saknas.
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5. Intern kontroll

Nämnderna utvärderar arbetet med intern kontrollising årsanalyser. Samtliga nämnder

bedömer den finterna kontrollen som god.

Revisjonen har granskat den finterna kontrollen mot korruption och mutor. Granskningen
visar att de granskade nämnderna haren tillfredsställande intern kontroll.

Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med internkontroll fungerar

bra, men att förbättringsområden finns.

6. Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2016 är vår sammanfattande bedömning
följande:

• Komponentavskrivning har under 2016 införts även på tekniska förvaltningen
(infrastrukturinvesteringar). Kommunen tillämpar i övrigt oförändrade
redovisningsprinciper jämfört med föregående år.

• Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.
• Fullmäktiges finansielle målsättningar visar att bägge de finansielle urålen uppnåtts

för 2016.
• Fullmäktiges verksamhetsmål visaren till övervägande del god måluppfyllelse.
• Med beaktande av måluppfyllelsen kring de finansielle urålen och verksamhetsmålen

bedömer vi att kommunen för 2016 uppvisar en tillfredsställande måluppfyllelse.
• Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och

ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den
kommunale redovisningslagen och god redovisningssed.

Lund den 3 mars 2017

✓;

~M nus He mfrid ~ ~ U' `ars Stårck
uktoriserad/ Auktoriserad revisor

Certifierad revisor

na J ancic
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LUN D

Lekmannarevisor i
Lunds Kommuns Fastighets AB

Till fullmäktige i Lunds kommun
Till årsstämman i Lunds kommuns
fastighets AB
Org nr 556050-4341

Granskningsrapport för år 2016

Jag av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Lunds Kommuns Fastighets AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolags-
ordning, figardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallegen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av
bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grand för bedömning och prövning.

Under året har granskning genomförts av bolagets arbete med intern kontroll vilken har
överlämnats till styrelsen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolaget
efterlevt de kommunale befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Jag bedömer därtill att bolagets interne kontroll har varit tillräcklig.

Lunds kommun 201:7-03-08

t C°~ `~

Lennart ~alilsson
Lekmannarevisor
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LUND

Lekmannarevisor i
Fastighets AB Lund Arena

Till fullmäktige i Lunds kommun
Till årsstämman i Fastighets AB Lund Arena
Org nr 556719-9293

Granskningsrapport för år 2016

Jag av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Fastighets AB Lund Arenas verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolags-
ordning, beslut och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns
ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten
bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och må1 samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallegen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av
bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i alit väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolaget
eftertevt de kommunale befogenheter som utgör ram %r verksamheten.

Jag bedömer därtill att bolagets interne kontroll har varit tillräcklig.

Lunds kommun 2017-03-07

Britt Svensson
Lekmannarevi sor
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 90 Vidareutlåning till Sydvatten AB, (KF)
Dnr KS 2017/0074

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016, § 194, att utöka 
borgensramen för Sydvatten till en total borgensram om 322 miljoner 
kronor. Beslutet omfattade enbart möjlighet för kommunen att gå i 
borgen för Sydvatten. Kommunkontoret anser att kommunen även bör, 
inom beslutad ram, ha möjlighet till vidareutlåning till Sydvatten. I 
enlighet med finanspolicyn måste detta beslut fattas av 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, § 194.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att befintlig borgensram för Sydvatten AB om 322 miljoner kronor 

även kan omfatta möjlighet för vidareutlåning från Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren

202



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-01-25 KS 2017/0074

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Annette Henriksson

 

annette.henriksson3@lund.se

Kommunstyrelsen

Vidareutlåning till Sydvatten AB

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016 § 194 att utöka 
borgensramen för Sydvatten till en total borgensram om 322 miljoner 
kronor. Beslutet omfattade enbart möjlighet för kommunen att gå i 
borgen för Sydvatten. Kommunkontoret anser att kommunen även bör, 
inom beslutad ram, ha möjlighet till vidareutlåning till Sydvatten. I 
enlighet med finanspolicyn måste detta beslut fattas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2017 dnr KS 
2017/0074
Protokollsutdrag KF 2016 09-29 § 194

Barnets bästa
Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjnings-
anläggningar för delägarkommunerna samt att förse dessa med vatten 
från de regionala vattenförsörjningsanläggningarna. Verksamheten ska 
präglas av långsiktighet, hög säkerhet och kvalitet samt affärsmässighet, 
för maximal samhällsnytta. 

En ökad skuldsättning innebär i sig en belastning för framtiden och nästa 
generation. Samtidigt är en regelbunden upprustning och investering i 
vattenförsörjningsanläggningarna viktig ur barnens synvinkel då detta är 
väsentliga och långsiktiga investeringar. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016 § 194 att utöka 
borgensramen för Sydvatten till en total borgensram om 322 miljoner 
kronor. Beslutet omfattade enbart möjlighet med borgensåtagande för 
kommunen. Sydvatten finansierar sig i dagsläget på egen hand via 
banklån, lån via Nordiska Investeringsbanken (NIB) och lån via 
Europeiska Investeringsbanken (EIB). För samtliga dessa lån krävs 
kommunal borgen från de 16 ägarkommunerna. Konsortialavtalet medger 
dock att finansiering även kan ske via lån från delägarkommunerna. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-01-25 KS 2017/0074

Nya EU-direktiv gällande bl a bankers kapitaltäckningskrav har inneburit 
att marginalen som Sydvatten måste betala till banker har ökat, oavsett 
om lånet har kommunal borgen eller inte. Detta innebär en dyrare 
finansiering för Sydvatten.  Genom sin AAA-rating skulle Lunds 
kommun kunna låna upp för Sydvattens räkning, sedan vidareutlåna till 
marknadsmässiga villkor och därmed uppnå en lägre finansierings-
kostnad för Sydvatten. Beslutet om borgensram för Sydvatten om 322 
miljoner kronor föreslås därför att även omfatta möjlighet för kommunen 
till vidareutlåning. 

Detta förslag är i enighet med redan fattade beslut hos Malmö Stad och 
Helsingborg stad som är de största delägarkommunerna till Sydvatten.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att befintlig borgensram för Sydvatten AB om 322 miljoner kronor 
även kan omfatta möjlighet för vidareutlåning från Lunds kommun

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-09-29

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 194 Borgensram för lån Sydvatten AB
Dnr KS 2016/0735

Sammanfattning
Sydvatten AB har i en skrivelse daterad 2016-08-08 tillskrivit 
delägarkommunerna om en utökad borgensram samt att 
delägarkommunerna ska utse ombud för den extra bolagsstämma som 
krävs för beslut gällande borgenåtagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016 § 238.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016 dnr KS 
2016/0735
Sydvatten AB:s skrivelse daterad 2016-08-08
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-02 § 85
Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-20 § 233

Anföranden
Ronny Johannessen (M), Lars V Andersson (C), Elin Gustafsson (S) och 
Mats Helmfrid (M) yttrar sig.

 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utöka borgensramen för Sydvatten AB med 139,3 mnkr vilket 

innebär en total borgensram på 322 mnkr.

Beslut expedieras till:
Sydvatten AB
Kommunkontoret-ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-29 KS 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen i Stadshallen, 2016-09-29 klockan 17.00–22.30

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), Kl. 17.00 - 21.00, §§ 180 -198
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Per Olsson (S), Kl. 17.00 - 21.00, §§ 180 - 198
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M), Kl. 17.00 - 21.55, §§ 180 - 201
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), Kl. 17.00 - 21.05, §§ 180 - 198
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M), Kl. 19.20, §§ 197 - 216
Klas Svanberg (M)
Peter Bergwall (MP), Kl. 17.30 -22.30, §§ 195 - 216
Yanira Difonis (MP), Kl. 17.00 -21:50, §§ 180 - 201.
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP), Kl. 21.00 - 22.30, §§ 198 -216
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L), Kl. 17.00 - 21:55, §§ 180 - 201
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-29 KS 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Tove Persson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Klara Strandberg (S), Tjänstgör för Mattias Olsson (S) 
Rune Granqvist (S), Tjänstgör för Per Olsson (S) §§ 199 -216
Eva S Olsson (S), Tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 199 - 216
Fredrik Ljunghill (M), Tjänstgör för Jörgen Forsberg (M) §§ 180 - 
197, samt för Ronny Johannessen (M) §§ 199 - 216
Birger Swahn (M), Tjänstgör för Adrian Borin (M) §§ 199 -216.
Alexander Wallin (M), Tjänstgör för Marcus Lantz (M) 
Jean Niyongabo (MP), Tjänstgör för Peter Bergwall (MP) §§ 180 - 
194, samt för Yanira Difonis (MP) §§ 202 - 216
Erik Hammarström (MP), Tjänstgör för Emma Berginger (MP) 
Anna Hagerberg (MP), Tjänstgör för Teresia Olsson (MP) §§ 180 - 
197
Karl Branzén (L), Tjänstgör för Lars Hansson (L) §§ 202 - 216
Christoffer Brinkåker (SD), Tjänstgör för Matthew Bonner (SD) 
Mats Hansson (SD), Tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)
Marit Stigson (FI), Tjänstgör för Pernilla West (FI) 
Zoltán G Wagner (KD), Tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-29 KS 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Akram Heidari (S), Kl. 17.00 - 18.30 §§ 180 - 195
Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Christer Wallström (L)
Josefine Temrell (L)
Anders Jarfjord (V)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Jan Annerstedt (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 180-216

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 13 oktober 2016 kl. 08.30

Underskrifter

Sekreterare

Marita Elghagen

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-29 KS 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-09-29

Paragrafer § 180-216

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-13 Datum då anslaget tas ned 2016-11-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Marita Elghagen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 94 Beställning av ny skola i Dalby, (KF)
Dnr KS 2016/1129

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beställer en ny skola med 400 elever i 
två paralleller i årskurs F - 6 med fritidshem, tillagningskök och 
idrottshall för placering i Dalby södra. Investeringsutgiften är 
184 700 000 kronor. Årshyran om bedöms till 15 700 000 kronor och 
finansieras enligt kommunstyrelsens reserverade medel för utbyggnad av 
skola och förskola samt för tillkommande idrottslokaler.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2017.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 april 2016, § 63.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 15 april 2016, 
med bilaga.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Elin Gustafsson (S) 
och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta

att beställa en ny skola i södra Dalby med en fullstor idrottshall med en 
beräknad investeringsutgift på sammanlagt 185 miljoner kronor samt ge 
servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen,

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen bedöms 
överstiga den beslutade investeringsutgiften,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lund 
Östers driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift,

att kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift,

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta Barn- och skolnämnd Lund 
Öster med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 
skola/förskola,

att behovet att reservera medel för utbyggnad av idrottshall beaktas i 
EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens andel,

att finansiering av driftmedel sker från kommunstyrelsens reserverade 
medel för utbyggnad av skola och förskola,

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att beställa en ny skola i södra Dalby med en fullstor idrottshall med 

en beräknad investeringsutgift på sammanlagt 185 miljoner kronor 
samt ge servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen,

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd 
Lund Östers driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i 
drift,

att kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift,

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta Barn- och skolnämnd 
Lund Öster med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 
skola/förskola,

att behovet att reservera medel för utbyggnad av idrottshall beaktas i 
EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens andel,

att finansiering av driftmedel sker från kommunstyrelsens reserverade 
medel för utbyggnad av skola och förskola,

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Elin Gustafsson (S) och Emma Berginger 
(MP): Det är viktigt att byggandet av idrottshallen inte avstannar i väntan 
på att standardlokalprogram för idrottshallar utarbetas då behovet är akut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (5)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/1129

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Kommunstyrelsen

Beställning av ny skola i Dalby.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster beställer en ny skola med 400 elever i 
två paralleller i årskurs F - 6 med fritidshem, tillagningskök och 
idrottshall för placering i Dalby södra. Investeringsutgiften är 184 700 
000 kronor. Årshyran om bedöms till 15 700 000 kronor och finansieras 
enligt kommunstyrelsens reserverade medel för utbyggnad av skola och 
förskola samt för tillkommande idrottslokaler. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 07 februari 2017 dnr 2016/1129, 
denna skrivelse
Barn- och skolförvaltnings tjänsteskrivelse den 15 april 2016, dnr 
2016/0479
Barn- och skolnämnds beslut den 28 april 2016, § 63 dnr 2016/0479.

Barnets bästa
En ny skola i Dalby tillgodoser barnens behov av skola i Dalby. Barn- 
och skolförvaltning Lund Öster har även gjort bedömningen att denna 
skola kompletterar övriga enheter i Dalby på ett bra sätt så att alla barn 
har likartade möjligheter på tätorten.

Ärendet

Behovet av nya skolplatser i Dalby ökar. Nyvångskolan i sin nuvarande 
form bedöms inte rymma fler elever. Barn- och skolförvaltningen Lunds 
stad föreslår en ny tvåparallskola i årskurs F-6 för att möta skolbehoven i 
Dalby. 

Skola Dalby södra
Skolan ska rymma 400 elever och vara placerad i södra Dalby. Detaljplan 
finns ännu inte, men arbetet med den pågår. Den nya skolan ska ha 
specialsalar för att klara årskurs 4-6 och tillagningskök. Dessutom 
föreslår barn- och skolnämnden att idrottshallen ska vara fullstor, två 
positioner, även om skolans behov endast är en position. 

Skolan beräknas få en bruksarea (BRA) på 4618 kvadratmeter varav 400 
kvadratmeter är utrymmen för skolans driftteknik som undercentraler och 
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Tjänsteskrivelse 2 (5)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/1129

fläktrum. Det ger att skolan får ett nyckeltal på 10,6 kvadratmeter per 
barn exklusive ytor för skolans drift. Investeringsutgiften för skolan 
bedöms till 124 700 000 kr. För skolgården med mark tillkommer en 
investeringsutgiften på 15 400 400. Det innebär en total 
investeringsutgift för skolan på 140 000 000 kr. 

Idrottshall Dalby södra
Intill skolan finns behov av en skolidrottssal med en idrottsposition. Men 
nämnden ställer sig bakom en beställning av en fullstor idrottshall med 
två positioner, för att gynna föreningslivet i Dalby. 

Idrottshallen får två positioner och en yta på 1700 kvadratmeter 
bruksarea. Idrotthallen föreslås få en publikkapacitet med en liten läktare 
för 120 sittande och 60 stående på långsidan. För att klara av matcher och 
få plats med ett sekretariat förslås hallen bli något bredare än en 
träningshall, vilket innebär en hallstorlek på 43x23. I denna ryms plats 
för sekretariat på långsida. 

Investeringsutgiften för idrottshallen bedöms till 44 700 000 kr.  

Alternativ till investering 

Om motsvarande kapacitet för den föreslagna skolan skulle 
samlokaliseras på Nyvångskolan skulle det innebära ett sammanlagt 
elevantal om minst 1230 elever på Nyvångskolan. Förvaltningen anser att 
så många elever på en skola inte är önskvärt i beaktande av att 
Nyvångskolan är kompakt byggd med små ytor runt omkring skolan. En 
utökning på Nyvångskolan bedömer därför Barn- och skolförvaltningen 
Lund Öster därför inte bör ske på nuvarande tomt. Dessutom kommer 
behov av matsal och idrottshall att öka ytterligare på Nyvångskolan 
vilket är svårt att inrymma på tomten. 

Antalet skolplatser behöver öka i Dalby de närmsta åren. Osäkerheten 
kring hur många nya skolplatser som behövs är dock stor. Antalet 
förskolebarn bedöms minska under samma period. Det innebär att man 
kan nyttja förskolalokaler som är byggda för att vara flexibla för att klara 
en del av behovet tills att en ny skola står på plats. 

Kommunkontorets kommentarer
Det råder osäkerhet gällande nuvarande befolkningsprognoser. Detta 
beroende på att det är svårt att bedöma utbyggnadstakten i Dalby. De 
mindre tätorterna påverkas tydligare av bostadsbyggande och det är svårt 
vara flexibla på samma sätt som i större tätorter som Lunds tätort. 

Skolans storlek
Kommunkontoret avråder normalt från att endast bygga skolor med två 
paralleller i varje årskurs. Kommunkontorets bedömning är att minst 4 
paralleller är önskvärt i årskurs 4-9 för att nyttja specialsalar och 
lärarresurser. Det är i de mindre tätorterna svårt att uppnå lämpliga 
storlekar på skolor. Volymmässigt med 400 elever så är skolan 
tillräckligt stor för att för att få till en ekonomiskt effektiv enhet. 
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Skolområdet Dalby har idag två kommunala skolor, Hagalundsskola med 
en parallell och Nyvångskolan med två paralleller i årskurs F – 6 men i 
övrigt är en stor skolenhet. Därtill tillkommer en halvparallell skola med 
årkurserna F - 3 i Torna Hällestad. 

Idrottshallen
Barn- och skolnämnden har beställt en fullstor idrottsshall med viss 
publikkapacitet. Skolbehovet är endast en idrottsal med en position. 
Barn- och skolnämnden Lund Öster väljer att beställa en fullstor 
idrottshall intill skolan med hänvisning till föreningslivets behov. 

Dalby har en fullstor hall vid Nyvångskolan och en idrottshall vid 
Hagalundskola som byggdes ut när Hagalundsskolan ersattes. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har framför att det finns behov av ytterligare 
idrottslokaler för föreningslivet i Dalby. Främst för gymnastiken som är 
den största idrotten i Dalby. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till 
gymnastiken och dess behov i den nya idrottshallen. Det är enligt Kultur- 
och fritidsförvaltningen viktigare än att hallen byggs för att klara 
matchspel. Investeringsutgiften för idrottshallen bedöms till 44 700 000 
kr och uppskattas generera en hyra på cirka 3 800 000 kr per år. Av den 
ska kultur- och fritidsnämnden finansiera 75 %. Idag saknas det 
finansiering för kultur- och fritidsnämndens andel av hyran. 

Skolans andel av hyran är cirka 900 000 kr per år.  Resterande, cirka 
2 900 000 kr, ska finansieras av kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritisnämnden har ingen möjlighet att finansiera hallen inom 
befintlig ram egen utan behöver ett anslag av kommunstyrelsen. 
Kommunkontoret föreslår att det reserveras medel i kommande EVP till 
kultur- och fritidsnämndens andel av hyran eftersom det inte finns riktade 
medel avsatta i gällande EVP för utbyggnaden av idrottshall i Dalby.  

Ekonomi 
Investeringsutgiften bedöms av serviceförvaltningen till 184 700 000 kr. 
Kommunkontoret förslår att det blir beslut om skolan även om inte 
detaljplanen är klar. Dessutom är skolan inte projekterad och sedan ska 
entreprenaden upphandlas vilket gör att det finns risker med ekonomin i 
projektet.  Det är svårt beroende i nuvarande byggkonjunktur att bedöma 
slutlig investeringsutgift. Den tomt som detaljplaneras för skolan har en 
kraftig lutning vilket innebär en risk för fördyringar. I 
serviceförvaltningens bedömning av investeringsutgiften ligger det med 
en risk om 15 %.  Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen 
att besluta att servicenämnden ska återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott redan vid avvikelse där investeringen överstiger 
beställningen till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Investeringsutgiften bedöms till 310 000 kr per elev för skolan och 
inklusive halva idrottshallen till 460 000 kr per elev. 

Som jämförelse bedömer Grundskoleförvaltningen i Malmö stad, enheten 
för lokalplanering, att investeringsutgiften för nya grundskolor normalt är 
400 000 – 450 000 per elev inklusive idrottslokaler. 
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Investeringsutgiften per kvadratmeter är cirka 27 000 kr. Det är i nivå 
med tidigare projekt i kommunen och i jämförelse med Helsingborg stad 
och Malmö kommun. Kvadratmeterpriset är svårt att påverka utan att 
sänka de krav som ställs i Lunds kommun gällande kvalitet, miljö och 
energi. Det enklaste sättet att påverka investeringsutgifter är att aktivt 
arbeta med ytan på skolan som har en större påverkan på 
investeringsutgiften. Skolförvaltningarna har tillsammans med 
serviceförvaltningen aktivt arbetat med att effektivisera ytorna i nya 
skolor och förskolor. Ytorna har minskats med 40 – 50 % jämfört med 
Hasselbacken och Ormelånge. 

Investeringen är upptagen i kommunens investeringsplan.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att beställa en ny skola i södra Dalby 
med en fullstor Idrottshall med en beräknad investeringsutgift på 
sammanlagt 185 miljoner kronor samt ge servicenämnden i 
uppdrag att verkställa beställningen.

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften.

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd 
Lunds stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i 
drift.

att kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift.

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta Barn och skolnämnden 
Lund Öster med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 
skola/förskola. 

att behovet att reservera medel för utbyggnad av idrottshall beaktas i 
EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens andel 

att finansiering av driftmedel sker från kommunstyrelsens reserverade 
medel för utbyggnad av skola och förskola

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden 
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Anette Henriksson             
 Kommundirektör

 Henrik Weimarsson      
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden Lund Öster
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen, planenheten.
Tekniska förvaltningen, exploateringsenheten
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-04-27   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 63 Beställning till kommunstyrelsen 
avseende ny skola på del av Dalby 
32:49 

Dnr BSÖ 2016/0310 

Sammanfattning 
Ärendet är en beställning av en ny F-6 skola med fritidshem för placering 

i Dalby södra. Skolan är en komplettering till övrig verksamhet i Dalby 

och passar bra in i strukturen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 15 april 2016  

dnr BSÖ 2016/0310  

Bilaga 1 2016-05-15 Karta med förklarande text om placering av 

kommunala skolor i Dalby 

Yrkanden 
Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen (M), 

Charlotte Svanberg (M), Dennis Svensson (MP), Kenth Andersson (S) 

och Hanna Gunnarsson (V) att lägga följande att-sats som en 

protokollsanteckning. 

 

att möjliggöra en fullskalig idrottshall om behov finns. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Karin Nilsson (C), 

 Astrid Rugsveen (M), Charlotte Svanberg (M), Dennis Svensson (MP), 

Kenth Andersson (S) om ett tilläggsyrkande som tillägg till beslutet. 

Nämnden är medveten om att beställningen av ny skola i Dalby inte 

följer de riktlinjer på storlek/elevantal som kommunkontoret önskar. Vi 

ser dock ingen annan lösning för Dalby än denna, då skolstrukturen i 

övrigt ser ut som den gör. Det är framförallt viktigt att Nyvångskolan kan 

avlastas så att den inte blir för stor. 

Beslutsgång 
Det finns tre förslag till beslut. 

 

Nämnden yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

att     hos kommunstyrelsen beställa grundskola för två paralleller F-6 

inklusive fritidshem samt en idrottsposition på del av Dalby 31:49. 

 

Nämnden yrkar bifall till Karin Nilssons (C) med fleras yrkande om 

protokollsanteckning 

att     möjliggöra en fullskalig idrottshall om behov finns. 
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-04-27   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Nämnden yrkar bifall till Hanna Gunnarssons (V) med fleras yrkande om 

ett tilläggsyrkande som tillägg till beslutet. 

 

Nämnden är medveten om att beställningen av ny skola i Dalby inte 

följer de riktlinjer på storlek/elevantal som kommunkontoret önskar. Vi 

ser dock ingen annan lösning för Dalby än denna, då skolstrukturen i 

övrigt ser ut som den gör. Det är framförallt viktigt att Nyvångskolan kan 

avlastas så att den inte blir för stor. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     hos kommunstyrelsen beställa grundskola för två paralleller F-6 

inklusive fritidshem samt en idrottsposition på del av Dalby 31:49, 

att    nämnden är medveten om att beställningen av ny skola i Dalby inte 

följer de riktlinjer på storlek/elevantal som kommunkontoret 

önskar. Vi ser dock ingen annan lösning för Dalby än denna, då 

skolstrukturen i övrigt ser ut som den gör. Det är framförallt viktigt 

att Nyvångskolan kan avlastas så att den inte blir för stor. 

Protokollsanteckningar 
Nämnden beslutade om följande protokollsanteckning 

att     möjliggöra en fullskalig idrottshall om behov finns. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-04-27 BSÖ 2016/0405  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-04-27 klockan 18.30–21.00 

  

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande 

Dennis Svensson (MP), vice ordf 

Karin Nilsson (C), 2:e v ordf 

Ola Christiansson (S) 

Astrid Rugsveen (M) 

Charlotte Svanberg (M) 

Klara Westby (MP) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Cornelia Kramer (L) 

Anna Emdenborg (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Rita Borg (S) 

  

Ersättare Per Jakobsson (M) 

Elsa Christersson (MP) 

Erik Kanders (L) 

Fredric Strimell (C) 

  

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare  

  

Paragrafer § 50-70 

  

Plats och tid för justering  

 

Underskrifter  

  
Sekreterare  

  

  

  
Ordförande  

 Kenth Andersson (S) 

  

  
Justerare  
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-04-27 BSÖ 2016/0405  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

  
Sammanträdesdatum 2016-04-27 

  
Paragrafer § 50-70 

  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  
Förvaringsplats för protokollet  

  

  
Underskrift  

  
 

222



 

   

  Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2016-04-15 BSÖ 2016/0310  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Fritidsgatan2   046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 

24734 Södra Sandby      

 

Linda Hassel 

046-358215 

linda.hassel@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Beställning till kommunstyrelsen avseende ny 
skola på del av Dalby 31:49 

Sammanfattning 
Ärendet är en beställning av en ny F-6 skola med fritidshem för placering 

i Dalby södra. Skolan är en komplettering till övrig verksamhet i Dalby 

och passar bra in i strukturen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 15 april 2016  

dnr BSÖ 2016/0310 

Bilaga 1 2016-05-15 Karta med förklarande text om placering av 

kommunala skolor i Dalby 

Barnets bästa 
Fler utbildningsplatser anses vara för barnets bästa. Förvaltningen har 

även gjort bedömningen att denna skola kompletterar övriga enheter i 

Dalby på ett bra sätt så att alla barn har likartade möjligheter på tätorten. 

Ärendet 
Behovet för nya skolplatser i Dalby växer snabbare än vad skolorna i 

Dalby har kapacitet för. Årets befolkningsstatistik visar följande: 

 Antal klasser baserat på befolkningsunderlaget. 

Beräkningsförutsättningar=25 elever/klass årskurs F-3, 30 elever i 

årskurs 4-9 

  6 

år 

7 

år 

8 

år 

9 

år 

10 

år 

11 

år 

12 

år 

13 

år 

14 

år 

15 

år 

 F-

3 

4-6 7-9 F-

9 

2015  5,2 4,7 4,5 4,8 3,4 4,0 3,3 3,9 3,4 3,0  19,2 10,7 10,3 40,3 

2016  5,8 5,2 4,8 4,6 4,1 3,4 4,0 3,3 3,9 3,4  20,3 11,5 10,6 42,4 

2017  5,6 5,8 5,2 4,8 3,8 4,1 3,4 4,0 3,4 3,9  21,5 11,3 11,3 44,2 

2018  5,8 5,8 5,9 5,3 4,0 3,8 4,1 3,5 4,0 3,4  22,8 12,0 10,9 45,6 

2019  6,3 6,0 5,9 6,0 4,5 4,1 3,8 4,1 3,5 4,1  24,2 12,4 11,6 48,2 

2020  5,4 6,4 6,0 5,9 5,0 4,5 4,1 3,9 4,1 3,5  23,7 13,6 11,5 48,8 

2021  5,2 5,4 6,4 6,0 5,0 5,0 4,5 4,1 3,9 4,1  23,1 14,5 12,1 49,7 
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Behovet är ytterligare kapacitet för mellan två och treparallellig F-6. Om 

man tittar på återfyllnaden i förskolan är statistiken: 

 0 år 1-2 

år 

3-5 

år 

1-5 

år 

6-9 

år 

10-12 

år 

13-15 

år 

6-15 

år 

1-15 

år 

2015 101 253 417 670 481 322 309 1112 1782 

2016 101 220 420 640 508 344 319 1171 1811 

2017 103 228 410 638 538 339 340 1217 1855 

2018 104 233 404 637 570 359 326 1255 1892 

2019 103 231 382 613 604 371 349 1324 1937 

2020 103 236 379 615 592 408 346 1346 1961 

2021 102 229 382 611 577 435 364 1376 1987 

          

Förändring 

2015-2021 

1 -24 -35 -59 96 113 55 264 205 

 

Antalet skolplatser måste öka snabbt de närmsta åren, men osäkerheten 

kring hur mycket blir större när antalet förskolebarn samtidigt kommer 

att minska under samma period men det kommer att vara fler skolbarn än 

det är idag även på sikt, men ökningstakten kan förväntas mattas av på 

sikt. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster har flera gånger beställt skola i Dalby 

södra, men enligt nya direktiv måste nämnden åter ta beslut i frågan då 

ärendet nu ska följa den nya investeringsprocessen, dvs att 

Kommunstyrelsen prövar ärendet i tidigt skede för att ge inriktning för 

vad investeringen ska inrikta sig på. 

Idag är flertalet av barnen från området i södra Dalby placerade på 

Nyvångskolan. Denna skola har fått ta emot långt fler elever än vad som 

har varit tanke för verksamheten. Idag har Nyvångskolan 7 klasser för 

mycket, till hösten är det ytterligare 2 klasser och ökningen fortsätter de 

kommande åren. I de otaliga utredningar som gjorts kring förskole- och 

skolsituationen i Dalby har nämnden beslutat om att Nyvångskolan, 

tillfälligt, skulle kunna ta emot en tredje parallell i F-6. Från hösten 2016 

kommer en fjärde parallell påbörjas i förskoleklass. På Nyvångskolans 

område finns även en förskola med 50 barn. 

Följande skolenheter är finns i Dalby: 

 Nyvångskolan: tvåparallellig F-6 (400 elever) med 4-5 paralleller 

7-9 (450), idrottshall (samt framtida särskola 7-9?) 

 Hagalundskolan: enparallellig F-6 (200) med idrottssal, särskola 

F-6 

 Torna Hällestad skola, halvparallellig F-3 

 Skrylleängskolan (fristående) halvparallellig F-6 

 Pusselbitens skola (fristående) grundskola, förskoleklass och 

särskola för ett fåtal barn. 

 Ny enhet Dalby Södra: tvåparallellig F-6 (400 elever) 
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Ungefär 10 % av befolkningen i upptagningsområdet väljer annan enhet, 

förutom ovanstående går eleverna även till skolor främst i tätorten Lund. 

 

Det är viktigt att få beslut om förutsättningarna framöver för att också få 

planeringsförutsättningar för paviljonger på rätt geografiskt position som 

stämmer överens med en framtida byggnation och för att säkerställa att 

det finns tillräckligt många skolplatser. Paviljonger kommer behövas 

redan från höstterminstart 2017 för förskola eller skola beroende på hur 

omdisponering mellan verksamheter på Nyvångskolans område kan ske. 

Skolidrotten kommer inte att få plats i Nyvångshallen från hösten 2017. 

Förvaltningen utreder möjliga alternativ. 

Eftersom den stora utbyggnaden av Dalby är framflyttad och att den nya 

utbyggnads- och boendestrategin föreslår förtätning är osäkerheten kring 

var behovet för skolplatser kan bli aktuellt beroende på var förtätningen 

sker. Den investering som föreslås i denna beställning gäller det behov 

som kan påvisas av de barn som finns idag samt den nya 

befolkningsprognosen som fortfarande är beräknad på utbyggnad 

framförallt på Påskagänget. På lång sikt ska Dalby börja växa rejält med 

Simrishamnsbanan, då får man ta helt nya beslut kring skolor i Dalby. 

Förvaltningen föreslår en första utbyggnad med tvåparallellig F-6 med 

tanke på risken att det ev. tredje parallellen endast är en tillfällig ökning 

under ett begränsat antal år. 

Om motsvarande kapacitet för den föreslagna skolan på Påskagänget 

skulle samlokaliseras på Nyvångskolan skulle det innebär ett sammanlagt 

elevantal med minst 1230. Förvaltningen anser att så många elever på en 

skola inte är önskvärt i beaktande att Nyvångskolan är oerhört kompakt 

byggd med små ytor runt omkring. En utvidgning kan därför inte ske på 

nuvarande tomt. Dessutom kommer behov av matsal och idrottshall att 

öka ytterligare. Strukturen med F-6 stämmer också väl överens med 

strukturen i Dalby. 

En tvåparallellig F-6 skola kräver specialsalar och en idrottsposition (en 

halv idrottshall). Vi föreslår dock att detaljplanen möjliggör en fullstor 

idrottshall om det finns politiska önskemål om ökat utbud för Dalby eller 

behov kommer på sikt. Kultur-och fritid har meddelat att de inte ser 

någon efterfrågan på idrottssalar utan endast på fullstora idrottshallar. En 

sådan stor skolenhet brukar traditionellt i Lunds kommun ha 

tillagningskök.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
 

att hos kommunstyrelsen beställa grundskola för två paralleller F-6 

inklusive fritidshem samt en idrottsposition på del av Dalby 31:49. 

 

 

 

 

Ann-Britt Wall Berséus 

Skoldirektör 

Linda Hassel 

Planeringssekreterare 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Barn och skolförvaltning Lund Öster 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

BARN OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 

OMRÅDESLOKALPLAN DALBY 2015 
Planeringsförutsättningar för perioden 2015-2019 

Dnr BSÖ 2015/0178  
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1. Inledning  
Barn- och skolförvaltning Lund Öster arbetar kontinuerligt med att se över sitt lokalbestånd 

för att erbjuda skolor och förskolor ändamålsenliga lokaler. Områdeslokalplan 2015 visar 

möjliga lösningar för elever och barn skrivna i statistikområde 3 Dalby. 

Det framtida behovet av nya skol- och förskoleplatser i Dalby/Torna Hällestad beror på 

kapaciteten i befintliga förskolor/skolor samt väntat barn-/elevantal utifrån demografisk 

utveckling och planerat bostadsbyggande. Behovet kan också förändras utifrån politisk beslut 

men detta dokument utgår från en byggnads kapacitet, hur byggnaden sedan används är en 

verksamhetsfråga. I nybyggda områden fluktuerar antalet förskole- och skolbarn mycket– 

vanligen med en topp mellan år tre och femton efter inflyttning. Därefter brukar antalet sjunka 

till en långsiktigt stabil nivå.  

 

2. Områdets särskilda förutsättningar 
Dalbys kommunala förskolor och skolor är alla placerade i tätorterna Dalby och Torna 

Hällestad. Pedagogisk omsorg finns i Bonderup. Inom området finns fyra fristående förskolor, 

en friskola och en fristående särskola. Läsåret 2014/2015 har 97 elever rätt till skolskjuts till 

de kommunala skolorna. Inskrivna barn inom områdets grundskolor utgör i snitt 83% av 

befolkningsunderlaget (per 2013-12-31). Andelen barn som väljer fristående förskola är 22% 

samt fristående skola 11%. Den geografiska belägenheten innebär att få barn kommer från 

andra upptagningsområden. Planeringen för behovet i Dalby utgår från antalet födda barn och 

befolkningsprognosen. Detta kan i sin tur leda till att det inte är möjligt att fylla upp klasserna 

med 25 elever i F-3 samt 30 elever i årskurs 4 till 9 som är de planeringstal som används i 

statistiksammanhang och vid framtagandet av lokalprogram.  

 
3. Framtida behov – planerat bostadsbyggande 
En analys av utbyggnadstakten i Dalby visar att utbyggnadsstrategin enligt ÖP 2010, se bild 1 

Utbyggnadsstrategi enligt ÖP 2010 nedan, med målet 75 lgh/år inte varit möjlig att nå hittills. 

De tre bästa åren ger ett snitt på drygt 40 lgh/år, ett överslag på 6 år ger 20-25 lgh/år. Planen 

enligt ÖP 2010 medger totalt 3500 bostäder. 

 

Bild 1 Utbyggnadsstrategi enligt ÖP 2010 
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Kommunfullmäktiges beslut att anta Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggande i 

Lunds kommun innebär bl. a. att stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen tar fram 

en utbyggnadsstrategi och en mark- och boendestrategi. I dessa strategier kommer Dalbys 

utvecklingspotential och utvecklingsbehov att beskrivas. Strategin kommer att komma ut på 

remiss under våren 2015 och ersätter MBP – Mark- och bostadsförsörjningsprogram. 

 

Under 2014 har LKF påbörjat 23 bostäder och Stigborg Förvaltning 26 bostäder i HR-form i 

Påskagänget. Bonom har påbörjat BRF lägenheter inne i Dalby. Myresjöhus har påbörjat 

några villor där 10 av 14 tomter är sålda. HSB har anvisats mark vid Mandelblommans 

förskola där de planerar bygga cirka 40 bostäder.  

 

Nedan är ett försök till uppskattning av hur många förskoleplatser samt skolplatser som minst 

behövs (långsiktigt fast behov) om/när respektive utbyggnadsområde byggs ut.  

Område 

Beräkn. 

Underlag 

Stadsbyggnadskontorets 

noteringar 

Fast stadigvarande 

behov (minimum) 

 

Ant lgh/bost 1-5 år 6-15 år 

Påskagänget III  200 Bef byggrätter 40 80 

Galgabacken, etapp 1 70 Planuppdrag 14 28 

Stationsområdet LFK  250 Planuppdrag 50 100 

Södra Dalby 200 Programutbyte 40 80 

Södra Dalby 200 Programutbyte 40 80 

 

920 

 

184 368 

 

I detaljplanuppdrag för Galgabacken norr om Påskagänget finns möjlighet att planlägga en 

skoltomt. I en första etapp planeras 70 bostäder och på långsikt 600 bostäder. 

 

Om det byggs 75 lägenheter per år ger detta (utifrån statistiska beräkningar) ett minium fast 

tillskott av 15 förskoleplatser och 30 skolplatser.  
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4. Barn- och elevprognos Sammanfattning av behov 
 

Tabell 1 Befolkningsprognos 2013 – 2019 för Dalby/Torna Hällestad, upprättad mars 2014. 

 
 0 

år 
 1-2 

år 
 3-5 

år 
 1-5 

år 
 6-9 

år 
 10-12 

år 
13-15 

år 
6-15 

år 
1-15 

år 
2013 124 247 373 620 446 322 278 1046 1666 
2014 96 254 396 650 448 332 296 1076 1726 
2015 95 248 402 650 478 319 317 1114 1764 
2016 96 220 426 646 508 340 325 1173 1819 
2017 97 227 415 642 548 342 337 1227 1869 
2018 99 230 409 639 583 364 329 1276 1915 
2019 103 234 388 622 619 380 353 1352 1974 
          
Förändring 
2013-2019 

-21 -13 15 2 173 58 75 306 308 

 

 

Prognosen för ökningstakten har skrivits ner jämfört med föregående år och behovet av 

platser i förskola kommer först öka för att sedan i slutet av prognosperioden sjunka till 

nuvarande nivå. Antalet barn i skolan förväntas öka med 306 stycken. Befolkningsökning 

förväntas främst i de lägre skolåldrarna 6 till 9, men det sker även en ökning i åldrarna 10-12 

år samt i åldersspannet 13-15 år. Byggnation av ny förskola Mandelblomman pågår vid 

Påskagänget som står färdig i slutet av februari 2015.  Det är viktigt att det tillförsäkras fler 

grundskoleplatser i Dalby under prognosperioden. 

Befolkningsprognoser mer än fem år fram i tiden är osäkra, särskilt avseende antagandet om 

de yngsta ännu ofödda barnen som utgör underlag för förskolornas behovsbedömning. För 

skolornas del är prognosen lite säkrare i och med att barn födda 2013 går i grundskolan ca 

2019 – 2029 och i gymnasiet åren därpå, men även där påverkar in- och omflyttningar utfallet. 

Utgår vi från befolkningsunderlaget med beräkningsförutsättningar 25 elever per klass i 

årskurs F-3 samt 30 elever i årskurs 4-9 får vi följande ”statistiska” klasser enligt tabell 2.  

 

Tabell 2 
Antal avd 
om 
måluppf* 

Antal klasser baserat på befolkningsunderlaget. Beräkningsförutsättningar=25 elever/klass 
årskurs F-3, 30 elever i årskurs 4-9 

 Fsk
/ 
Avd 

6 år 7 år 8 år 9 år 10 
år 

11 
år 

12 
år 

13 
år 

14 
år 

15 
år 

 F-3 4-6 7-9 F-9 

2013 46 4,5 4,7 4,0 4,6 3,3 3,8 3,6 3,1 3,1 3,1  17,8 10,7 9,3 37,8 
2014 48 4,6 4,5 4,8 4,0 3,9 3,4 3,8 3,6 3,1 3,1  17,9 11,1 9,9 38,9 
2015 48 5,1 4,6 4,6 4,8 3,4 3,9 3,4 3,8 3,7 3,1  19,1 10,6 10,6 40,3 
2016 47 5,9 5,2 4,7 4,6 4,0 3,4 3,9 3,4 3,8 3,7  20,3 11,3 10,8 42,5 
2017 47 5,8 6,0 5,3 4,8 3,9 4,1 3,4 4,0 3,4 3,8  21,9 11,4 11,2 44,6 
2018 46 5,8 6,0 6,2 5,4 4,1 4,0 4,1 3,5 4,0 3,5  23,3 12,1 11,0 46,4 
2019 46 6,5 5,9 6,0 6,3 4,5 4,1 4,0 4,2 3,5 4,1  24,8 12,7 11,8 49,2 
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Tabell 3 Befolkningsprognos 2013 – 2019 för Torna Hällestad, upprättad mars 2014 för 

förskolebarn och elever F-3. 

 
 0 

år 
 1-2 

år 
 3-5 

år 
 1-5 

år 
 6-9 

år 
2013 11 21 40 61 62 
2014 9 23 35 58 61 
2015 10 22 35 57 60 
2016 10 20 35 55 58 
2017 10 21 35 56 52 
2018 10 21 34 55 49 
2019 10 21 33 54 50 
      
Förändring 
2013-2019 

-1 0 -7 -7 -12 

 
Tabell 4 Utdrag Torna Hällestad, per åldersgrupp 

År 0 
år 

1 
år 

2 
år 

3 
år 

4 
år 

5 
år 

6 
år 

7 
år 

8 
år 

9 
år 

10 
år 

11 
år 

12 
år 

13 
år 

14 
år 

15 
år 

2013 11 11 10 13 12 15 17 16 13 16 20 13 21 14 17 12 

2014 9 12 11 10 13 12 15 17 16 13 16 20 13 21 14 17 

2015 10 10 12 11 11 13 12 15 17 16 13 16 20 13 21 14 

2016 10 10 10 12 12 11 14 12 15 17 16 13 16 20 13 21 

2017 10 10 11 10 13 12 11 14 12 15 17 16 13 16 20 13 

2018 10 10 11 11 10 13 12 11 14 12 15 17 16 13 16 20 

2019 10 10 11 11 11 11 13 12 11 14 12 15 17 16 13 16 
 
 

 

4. Nuläge - Aktuell lokalkapacitet  
 

Förskolor 

I Dalby tätort finns fem kommunala förskolor: Hagen, Kattfoten, Möllebacken, Nyvång, Östra 

Möllagård och i Torna Hällestad en. I mars 2015 öppnar Mandelblommans förskola. Det finns 

fyra fristående förskolor, Ur och skur Vresboken i Torna Hällestad samt Ur och skur Solstrålen, 

Ur och skur Fröerna och montessori förskolan Bokfröet/Bokskogen. Det finns en ansökan om att 

utöka Pusselbitens verksamhet till förskola.  I april 2014 var 449 barn inskrivna i kommunal 

förskola och 111 barn i de fristående förskolorna. 18 barn var placerade i pedagogisk omsorg. 

Sammantaget var således 578 barn inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg inom området. 
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Diagram 1 – Lokalkapacitet samt fyllnadsgrad per förskola per 15 april 2014 
 

 
 

*beräknat utifrån riktmärket 10 kvm/barn (BRA yta) som investeringsgruppen beslutat ska 

gälla för förskolor. OBS denna beräkning är inte i dagsläget kvalitetssäkrad då det varit 

svårt att få fram rätt beräkningsgrund. De uppgifter som står i tabellen ska därför ses som 

indikationer. Vid uppdatering av planen 2015 så hoppas förvaltningen kunna presentera 

kvalitetssäkrat material. 

 

Hagens förskola 

Hagens förskola har precis renoverats och byggts till. Köket skall renoveras sommaren 2015. 

Utbyggnad inom nuvarande tomt ej möjlig. Dock finns det förtätningsmöjligheter på 

Hagalundskolans tomt. 

 

Kattfotens förskola 

Kattfoten – en flexibel enhet. Tillbyggnadsmöjlighet finns ej på tomten. 
 

Möllebackens förskola 

Förskola med tillagningskök. Inga utbyggnadsmöjligheter. 

 

Nyvångs förskola 

Inryms i den flexibla enheten som benämns Hasselbacken på Nyvångskolan. Beroende på hur 

lokalerna på Nyvångskolan används skulle det kunna etableras fler stadigvarande förskoleplatser. 

 

Östra Möllagård 

Östra Mölla förskola består i dag av två separata byggnader i paviljongform. Bygglovet går ut 

2018 och kan inte förlängas. Ena paviljongen tillhör inomhusmiljöprojektet. Tomten har stora 

potentialer om rivningslov beviljas för ladugårdsbyggnaden. Rivningslov är inlämnat till 

Byggnadsnämnden. 
 

Allégården 

Pedagogisk omsorg nyttjar Allégården –en bostadsrättslägenhet. Lokalen kan nyttjas som förskola 

och rymmer då ca 11 barn.  

 

Torna Hällestad förskola 

Förskolan har femåringar i skolbyggnad och övriga i två paviljonger. Ingen utbyggnadsmöjlighet. 

Beroende på hur lokalerna används kan byggnaderna användas utifrån behovet förskola/skola. 

Hagen Kattfoten
Mölleback

en
Nyvång

Östra
Möllagård

Torna
Hällestad

Lokalkapacitet* 117 146 102 100 66 65

Inskrivna april 2014 94 94 89 81 66 30

Lokalkapacitet - mål 84 84 70 70 56 56

Fyllnadsgrad% 80% 64% 87% 81% 100% 46%
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Lokalkapacitet samt fyllnadsgrad per förskola per 15 april 
2014 
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Skolornas lokalkapacitet  
Det finns tre kommunala grundskolor, Hagalundskolan och Nyvångskolan i Dalby samt Torna 

Hällestad skola. Inom området finns den fristående Skrylleäng Montessori skolan som i april 

2014 hade 79 inskrivna elever varav 56 från upptagningsområde Dalby. 
 

Hagalundskolan 

Hagalundskolan byggs som en F-6 skola för 200 elever med specialsalar för bild, musik, slöjd och 

lokaler för särskola. På tomten finns idrottsal. Vid uppdaterad områdeslokalplan kommer 

specialsalarnas fyllnadsgrad redovisas. 

 

Torna Hällestad skola 

Skolan har två basrum, lokaler för fritidshem samt lokal för förskoleverksamhet.  

 

Nyvångskolan 

Grundskola F-9, med förberedelseklass och Lokalt integrerad grupp (LIG1). Idrottshall, 

specialsalar för bild, musik, slöjd och hemkunskap. Aula och samlingshall, ett stort tillagningskök 

samt två mindre kök. Nyvångskolan ingår i inomhusmiljöprojektet och därmed kan användningen 

för skolans olika byggnader komma att behöva omprövas. Nyvångskolans olika lokaler är 

utspridda vilket får en påverkan på hur lokalernas nyttjas.  

 

 Diagram 2 – Nyvångskolan - Fyllnadsgrad per byggnad läsår 2014/2015 

 

 
 

 

Ovanstående diagram är baserat utifrån antalet basrum i respektive byggnad. Utöver ovanstående 

finns lokalkapacitet för fritidsverksamhet för F-3. Fritidsverksamhet för årskurs 4-6 bedrivs av 

Kultur och fritidsförvaltningen.  

 
SPECIALSALAR 
Lokalkapacitet för specialsalar kan inte bara beräknas utifrån varje ämne isolerat. Det är dessutom 

schematekniskt omöjligt att till fullo boka upp varje lokal under heltid. Det finns därför en 

diskrepans mellan möjlig (statistisk) beläggning av ett rum och verkligheten som även måste 

                                                       
1 Särskild undervisningsgrupp inom LSR (Lunds skolors resurscentrum) 
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beakta personalstyrkans kompetenser och anställningsformer, olika elevers val och behov.  Flera 

specialsalar är dessutom av riskkaraktär och därför utrustade för 16 elever.  

 

Om vi utgår från grundskolans timplan skulle detta ge följande scenario vid tvåparallelligt F-6 

samt fyrparallelligt 7 till 9 inklusive grundsärskola2 årskurs 7 till 9: 

 

Diagram 3 Specialsalar Nyvångskolan Teoretisk fyllnadsgrad utifrån timplan 

 

 
 

Matsal och kök kan även här begränsa möjligheten att ta emot elever. För Nyvångskolan finns ett 

tillagningskök med en bedömd kapacitet på 1300 portioner men köket är under utredning. Det 

finns två matsalar, en större med 176 sittplatser samt en mindre matsal som rymmer 30. Eleverna 

äter i fyra matlag mellan klockan 10:40-13:00 i den stora matsalen. Kök och matsal är under 

utredning. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                       
2 Diskussion pågår om möjlighet att bedriva grundsärskola på Nyvångskolan för årskurs 7 till 9. Detta för att 
elever som skall gå på grundsärskola på Hagalund skall kunna fortsätta sin skolgång i Dalby. Detta får 
konsekvenser för lokalutnyttjande. 

bild musik HoK No slöjd idrott

Klocktimmar att lägga ut
enligt timplan

16 14 28 58 33 55

Lokalkapacitet omräknat i
klocktimmar

30 30 60 150 120 60

Fyllnadsgrad% 52% 47% 47% 39% 27% 92%
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Diagram med behov och lokalkapacitet för förskola  
 
Diagram 4 beskriver utnyttjad kapacitet i relation till lokalkapacitet utifrån måluppfyllelse om 

storlek på barngrupperna samt byggnadernas lokalkapacitet utifrån 10 kvm per barn (BRAyta 

utifrån hyreskontrakt) 

Diagram 4 

 

       -----            Lokalkapacitet enligt mål 

- - - - - -  Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och föreslagen 

  Brist i förhållande till mål om storlek på barngrupperna 

  Utnyttjad kapacitet 

----------

-                   Lokalkapacitet, befintlig utifrån 10 kvm/barn BRA yta 

- - - - - -  

Lokalkapacitet, befintlig och föreslagen utifrån 10 kvm/barn 

BRA yta 
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Diagram med behov och lokalkapacitet för skola  
 
Nedanstående diagram utgår från statistiska beräkningar med utgångspunkt att i förskoleklass 

tom årskurs tre är maxtalet 25 samt i årskurs fyra till nio, 30 elever per klass. Diagrammen 

utgår från följande beslut; Torna Hällestad, 2 klasser, Hagalundskolan 7 klasser och 

Nyvångskolan 26 klasser (två paralleller F-6, fyra paralleller 7-9). 

 

Diagram 5 visar att utnyttjad kapacitet läsår 2014/2015 är 16 klasser samt att lokalkapaciteten 

är 16 klasser (4 klasser avser Hagalund, 2 Torna Hällestad och 10 klasser Nyvångskolan för 

F-3. Det uppstår brist läsår 2015/2016. 
 
Diagram 5 

 

 
 

 

       -----            Lokalkapacitet enligt mål 

- - - - - -  Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och föreslagen 

  Brist i förhållande till mål om storlek på barngrupperna 

  Utnyttjad kapacitet 

----------

-                   Lokalkapacitet, befintlig utifrån 10 kvm/barn BRA yta 

- - - - - -  

Lokalkapacitet, befintlig och föreslagen utifrån 10 kvm/barn 

BRA yta 

 

 
Diagram 6 visar att för årskurs 4 till 6, är befintlig lokalkapacitet nio klasser och det finns en 

brist på en klass.  

 

Diagram 6 
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Diagram 7 visar att det för närvarande finns kapacitet för 12 klasser (heldragen linje) som 

nyttjas av 9 klasser åk 7-9 samt 1 LIG-grupp ( blå färg) på Nyvångskolan.  

 
Diagram 7 

 
 

 
Sammanfattning av behov förskola/skola: 
 

 

Slutsatser planerade förändringar 
 

Barn- och skolnämnd Lund Öster har genom beslut §165 den 19 november 2014: 

 

”att vidhålla fattat beslut från den 18/6-2014 angående placering av F-6 skola i Dalby och 

förutsätter att undersökning av den önskade tomten sker omgående, 

 

att tillskriva servicenämnden/serviceförvaltningen att en en parallellig/två parallellig F-6 skola 

behövs vara klar senast inför höststart 2017 inklusive idrottshall samt  

 

att uppdra åt förvaltningen att utifrån en byggnation om minst 75 bostäder per år i Dalby 

redovisa tidplan för när en F-6 skola på Påskagänget samt en F-9 skola i stationsområdet 

behöver vara klara.” 

 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster har tidigare påvisat ekonomiska och pedagogiska 

svårigheter att bedriva skolverksamhet i Torna Hällestad.  Befolkningsprognosen visar på ett 

vikande underlag med snitt 10 födda per år framöver mot tidigare prognostiserat 15-20 födda 

per år. Om nämnden önskar ompröva tidigare ställningstaganden om att behålla 

skolverksamhet i Torna Hällestad bör detta lämpligen avgöras i särskilt ärende med fördjupat 

beslutsunderlag.  

 

att  utifrån inventeringen av projektet inomhusmiljö återkomma till nämnden med 

förslag på lösningar för Nyvångskolan avseende matsal, idrottshall, 

fritidsverksamhet, grupprum, ytterligare musiksal och bildsal samt eventuella 

andra åtgärder som kan behövas utifrån tillgänglighetsaspekten 
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att en ny tvåparallellig F-6 skola med etappvis utbyggnad tas fram med enlighet av 

nämndens beslut §165/2014-11-19. 

 

att hos Kultur och fritidsnämnden förhöra oss om behov och inriktning för den nya 

idrottshallen på ovanstående tomt   

 

att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden när Byggnadsnämnden 

fattat beslut om eventuellt rivningslov på Östra Mölla. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 95 Lokalbeställningar gällande
Idalaskolan och Idrottshall Idala, (KF)

Dnr KS 2015/0895

Sammanfattning
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt. 
Efter att huset visat sig vara i dåligt skick har delar av det rivits.

Barn- och skolnämnd Lund Öster beställer en kombimodell för förskola 
om 100 barn samt skola för 200 elever i årskurs F-3 som byggs på den 
nya tomten på Idalaområdet. Skolan ska utformas för att i framtiden 
kunna byggas ut med ytterligare minst 100 barn/elever.

Kultur- och fritidsnämnden beställer en fullstor idrottshall med möjlighet 
till matchspel och viss läktarkapacitet.

Investeringsutgiften för skolan bedöms till 107 000 000 kr och för 
idrottshallen till 47 000 000 kr. Total investeringsutgift är 154 000 000 kr

Den nya skolan finansieras delvis med befintliga hyror för den rivna 
skolan. Överskjutande hyra föreslås finansieras med kommunstyrelsens 
reserverade medel för utbyggnad av skola.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2016.
Barn- och skolnämnd Lunds Östers beslut den 28 september 2016, § 119.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 augusti 
2016.
Kommunstyrelsens beslut den 3 maj 2016, § 164.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 21 mars 2016, § 42.
Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd, den 14 mars 
2016.
Barn- och skolförvaltningen Lund östers tjänsteskrivelse den 18 
november 2015.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 oktober 2014, § 142.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), Ulf 
Nymark (MP), Christer Wallin (M) och Torsten Czernyson (KD) yrkar 
att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta

att beställa en ny Idalaskola för 300 elever med en fullstor idrottshall 
med en beräknad investeringsutgift på sammanlagt 154 miljoner kronor 
samt ge servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen,
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen bedöms 
överstiga den beslutade investeringsutgiften,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 
Östers driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift,

att behovet att reservera medel för utbyggnad av idrottshall beaktas i 
EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens andel,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift,

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta barn- och skolnämnden 
Lund Öster med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 
skola/förskola,

att finansiering sker av driftmedel sker från kommunstyrelsens 
reserverade medel för utbyggnad av förskola och skola,

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att beställa en ny Idalaskola för 300 elever med en fullstor idrottshall 

med en beräknad investeringsutgift på sammanlagt 154 miljoner 
kronor samt ge servicenämnden i uppdrag att verkställa 
beställningen,

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd 
Lunds Östers driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i 
drift,

att behovet att reservera medel för utbyggnad av idrottshall beaktas i 
EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens andel,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och 
fritidsnämndens driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas 
i drift,

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta barn- och skolnämnden 
Lund Öster med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 
skola/förskola,

att finansiering sker av driftmedel sker från kommunstyrelsens 
reserverade medel för utbyggnad av förskola och skola,

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 95/01.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anne 
Landin (FNL): Det är viktigt att byggandet av idrottshallen inte avstannar 
i väntan på att standardlokalprogram för idrottshallar utarbetas då 
behovet är akut.

Inga-Kerstin Eriksson (C): viss läktarkapacitet ska innebära både sittande 
och stående åskådarplatser.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-01 
 
Ang Lokalbeställningar gällande Idalaskolan och Idrottshall Idala 
(Dnr: KS 2015/0895) 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 § 208 att ”placering och utformning av 
idrottshall ska ske efter samråd mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnd Lund 
Öster och det lokala föreningslivet”. Samrådet med kultur- och fritidsnämnden har emellertid 
uteblivit, ärendet har inte gått tillbaka till kultur- och fritidsnämnden. Vi beklagar att det 
rödgröna styret inte förde den utlovade dialogen med nämnden och det lokala föreningslivet. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (7)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-02-17 KS 2015/0895

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Henrik Nygren

 

henrik.nygren@lund.se

Kommunstyrelsen

Lokalbeställningar gällande Idalaskolan och 
Idrottshall Idala

Sammanfattning
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt. 
Efter att huset visat sig vara i dåligt skick har delar av det rivits. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beställer en kombimodell för förskola 
om 100 barn samt skola för 200 elever i årskurs F-3 som byggs på den 
nya tomten på Idalaområdet. Skolan ska utformas för att i framtiden 
kunna byggas ut med ytterligare minst 100 barn/elever. 

Kultur- och fritidsnämnden beställer en fullstor idrottshall med möjlighet 
till matchspel och viss läktarkapacitet.  

Investeringsutgiften för skolan bedöms till 107 000 000 kr och för 
idrottshallen till 47 000 000 kr. Total investeringsutgift är 154 000 000 kr

Den nya skolan finansieras delvis med befintliga hyror för den rivna 
skolan. Överskjutande hyra föreslås finansieras med kommunstyrelsens 
reserverade medel för utbyggnad av skola. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 07 februari 2016, dnr KS 
2015/0895. (Denna skrivelse) 
Barn- och skolnämnd Lunds Östers beslut den 28 september 2016, § 119 
dnr 2016/0656
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse 25 augusti 2016, dnr 
2016/0656
Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016, § 208, dnr KS 2015/0895
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2016, dnr KS 2015/0895
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag den 21 mars 2016, §
42
Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd daterad den 14
mars 2016, dnr KS 2015/0895
Barn- och skolförvaltningen Lund östers skrivelse den 18 november
2015, dnr BSÖ 2015/0838
Barn- och skolnämnds beslut 22-oktober-2014 § 142 2014/0894
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015, dnr
KU 2015/0090
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Tjänsteskrivelse 2 (7)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2015/0895

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69 dnr KU
2015/0090

Barnets bästa

Att tillgodose att det finns platser i förskola och skola är avgörande för 
barnets rätt till utbildning. Ärendet innebär att platser ska tillgodoses i 
Veberöd.

Ärendet
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt 
skick för att renoveras. Denna bedömning ledde till att skolan delvis revs 
och eleverna evakuerades till paviljonger. Förskoleverksamheten har 
sedan, på grund av vikande barnantal, flyttat från Idalaförskola till 
Tegelstugan. Planeringen var att återuppföra den kapacitet som fanns 
Idalaskolan som F-6 skola med en klass i varje årskurs samt en förskola.  

Kultur- och fritidsnämnden har enligt beslut 2015-06-04 önskat att
Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med
läktarkapacitet.

Kommunkontoret rekommenderade kommunstyrelsen inför beslut 2016-
05-25 att samla all skolverksamhet i Veberöd på Svaleboskolan och 
avvakta med utbyggnaden av en ny skola bör tills utbyggnaden av Idala 
genererar ett större elevunderlag. Detta för att nyttja befintliga lokaler, 
lärarresurser och stödverksamheter så effektivt som möjligt i Veberöd.  

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25;

att Idalaskolan ska byggas för upp till 400 elever

att placering och utformning av idrottshall ska ske efter samråd mellan 
kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnd öster och det lokala 
föreningslivet

att uppdra åt BSN Lund öster att återkomma med en förnyad beställning 
avseende skolans årskurser och placering av förskoleverksamhet i 
Veberöd

En ny beställning har gjorts utifrån kommunstyrelsens önskemål. 
Beställningen gäller en förskola med 100 barn och en skola med 200 
elever. Befolkningsprognosen visar på ett ökat behov för förskola och 
skola. Den nya Idalaskolan kommer att täcka detta behov Det finns inte 
elevunderlag i Veberöd för att bygga en större skola. Redan vid denna 
beställning bygger det på att en av Svaleboskolans paralleller flyttas över 
till Idalaskolan. Skolan ska vara förberedd för eventuell utbyggnad i 
framtiden, om behov av ytterligare en parallell uppstår när Idalaområdet 
växer befolkningsmässigt.  
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Tjänsteskrivelse 3 (7)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2015/0895

Detta förslag innebär att det blir fortsatt två skolor i Veberöd för 
årskurserna F-3. Svaleboskolan kommer att behöva anpassas med 
ytterligare utrymmen enligt den tidigare utredningen från november 2015 
(BSNÖ 2015-11-18 § 174).

Förskola och skollokaler
Förvaltningen förordar att en kombimodell som avser förskola för 100 
barn och tvåparallell skola för 200 elever i årskurs F-3 byggs på den nya 
tomten på Idalaområdet. Förskoledelen ska vara byggd så att den kan 
ställas om till skola. Ytan för skolan beräknas enligt lokalprogrammet bli 
3291 kvadratmeter BRA, med ett nyckeltal på 10,9 kvm BRA per barn. 
Exklusive teknikytorna för byggnadens drift är ytan under 10 kvm per 
barn vilket är det normala ytan för skollokaler F – 3. 

Att förskolan planeras som en kombienhet innebär att fyra klasser 
ytterligare snabbt kan få plats utan tillbyggnad i förskolans lokaler. Det 
skapar flexibilitet för att klara ett växande elevantal i skolan.  

Skolan förbereds även för en framtida utbyggnad.  Ventilation och 
kök/matsal projekteras för en fullt utbyggd enhet, vilket innebär en högre 
investeringsutgift. 

Serviceförvaltningen har beslutat att när det gäller energi ska nya 
byggnader uppfylla nivå silver enligt klassificering silver enligt 
miljöbyggnad. 

Med den nya förskolan kan Idala förskola flytta tillbaka till Idalaskolan 
och Mossens och Mästerkattens förskola kan flytta in till Idalaskolans 
nya lokaler.  

Behovet av skola och förskola
Behovet av skola och förskola växer enligt kommunens 
befolkningsprognos. Veberöd växer med nästan 190 barn fram till 2021. 
Denna befolkningsprognos bygger på att planerade utbyggnader av 
bostäder i Veberöd genomförs. 
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Tjänsteskrivelse 4 (7)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2015/0895

Idrottslokaler
Kultur- och fritidsnämnden har beställt en fullstor idrottshall med 
publikkapacitet vid Idalaskolan. Idalaskolans skolbehov är en idrottsal 
med en position. Barn- och skolnämnden beställer en fullstor idrottshall 
intill Idalaskolan. Svaleboskolan har idag en fullstor idrottshall med två 
positioner. Svaleboskolans idrottsbehov är på gränsen för vad befintlig 
kapacitet på Svalebo klarar. Det kan i framtiden vara nödvändigt att 
bygga ut Idrottskapaciteten vid Svaleboskolan. 

Investeringsutgiften för idrottshallen bedöms till 47 mnkr. Hyran för 
idrottshallen är cirka 4 mnkr. Skolans andel av hyran är cirka 1 mnkr per 
år.  Resterande, cirka 3 mnkr, ska finansieras av kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden har ingen möjlighet att finansiera den 
tillkommande driftkostnaden för hallen inom egen befintlig ram. Det 
finns inte några riktade medel avsatta i nuvarande EVP som avser 
utbyggnaden av Idalaskolans idrottshall.   

Kommunkontoret föreslår att kultur- och fritidsnämndens andel 
finansieras med kommunstyrelsen reserverade medel för utbyggnad av 
lokaler för förskola och skola. 

Kost
Idalaskolans nya kök föreslås bli tillagningskök, med kapacitet att 
producera måltider för 400 elever och personal. Motivet till att bygga 
tillagningskök är att köket kommer att försörja en större enhet när eller 
om Idalaskolan byggs ut. Köket är på gränsen till för litet för att bli 
tillagningskök. 

Investeringsmässigt skiljer sig tillagning och mottagning med viss 
tillagning lite åt. Det är driften som skiljer mellan tillagning och 
mottagningskök. 

Ekonomiska konsekvenser
Den totala investeringen beräknas till 154 000 000 kr av 
serviceförvaltningen. Produktionskostnaden uppgår till 32 500 kr per 
kvadratmeter. Investeringen kommer att generera en årlig hyra på cirka 
11 100 000 kr åt barn- och skolnämnd Lund Öster och cirka 3 000 000 kr 
per år åt kultur- och fritidsnämnden. Idag har barn- och skolnämnd Lund 
Öster en årlig hyra på 4 000 000 kr som avser Idalaskolan, 150 000 kr 
som avser Mossens förskola och 270 000 kr som avser Mästerkattens 
förskola. Resterande del behöver finansieras av kommunstyrelsens 
reserverade medel för utbyggnad av skola och förskola. Idag belastar 
merkostnaderna för evakueringslokalerna servicenämndens resultat. 

Följdinvesteringar
Investeringen på Idalaskola får påverkan på Svaleboskolan. 
Svaleboskolan kommer att växa kommande år och investeringar behöver 
genomföras på Svaleboskolan enligt tidigare utredning. 

248



Tjänsteskrivelse 5 (7)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2015/0895

Tillagningsköket på Svaleboskolan är uttjänt och behöver akut ersättas. I 
samband med detta utökas matsalens kapacitet. Investeringen utreds av 
serviceförvaltningen och kommer antagligen beställas under 2017 till 
kommunstyrelsen. Denna investering är oberoende av investeringen i 
Idalaskolan. 

Inventarier för både förskola och skola tillkommer efter behov på Idala 
skola. 

Kommunkontorets kommentarer
Kommunkontoret anser att den lösning som nu förslås av barn- och 
skolnämnden är att föredra framför tidigare förslag att bygga en skola för 
årskurs F-6 med en klass i varje årskurs på Idala. För årskurs 4-6 krävs 
det speciallärare och specialsalar. Förslaget att bygga en tvåparallellskola 
för årskurs F-3 är att föredra därför att behovet av specialsalar och 
speciallärare är mindre. En fördel med en skola på Idala är att de yngre 
barnen inte kommer att behöva skolskjuts inom Veberöd, vilket hade 
varit fallet om skolverksamheten samlades på Svaleboskolan.  

Skolan är mindre än de minst tre paralleller som är att föredra för årskurs 
F-3, men det finns inte fler barn boende i området. 

Investeringsutgiften bedöms av serviceförvaltningen till 154 000 000 kr. 
Byggnaden är ännu inte projekterad och sedan ska den upphandlas vilket 
gör att det finns risker med ekonomin i projektet.  Det är svårt beroende 
på nuvarande byggkonjunktur att bedöma slutlig investeringsutgift.  I 
kalkylen ligger det med en risk om 10 %.  Kommunkontoret 
rekommenderar därför kommunstyrelsen att besluta att servicenämnden 
ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott redan vid avvikelse 
med mer än 5 % jämfört med beställningen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta beroende på den relativt höga investeringsutgiften 
per kvadratmeter.

Investeringsutgiften bedöms till 356 000 kr per elev för skolan och 
inklusive halva idrottshallen till 435 000 kr per elev. 

Som jämförelse bedömer grundskoleförvaltningen i Malmö stad, enheten 
för lokalplaneringenligt, att investeringsutgiften för nya grundskolor 
normalt är 400 000 – 450 000 per elev inklusive idrottslokaler. 

Investeringsutgiften per kvadratmeter är 32 500 kr. Det är något högre än 
tidigare projekt i kommunen, och som jämförelse bedömdes Brunnshög 
till 28 600 kr per kvadratmeter och Råbylund till 30 700 kr per 
kvadratmeter av serviceförvaltningen. Kvadratmeterpriset är svårt att 
påverka utan att sänka de krav som ställs i Lunds kommun gällande 
kvalitet, miljö och energi. Det enklaste sättet att påverka 
investeringsutgifter är att aktivt arbeta med ytan på skolan som har en 
större påverkan på investeringsutgiften. Skolförvaltningarna har 
tillsammans med serviceförvaltningen aktivt arbetat med att effektivisera 
ytorna i nya skolor och förskolor. Ytorna har minskats med 40 – 50 % 
jämfört med Hasselbacken och Ormelånge. 
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Tjänsteskrivelse 6 (7)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2015/0895

Trots investeringen i Idalaskolan kommer betydande investeringar 
behöva genomföras på Svaleboskolan. Det mest akuta är att ersätta köket. 
Men i framtiden kommer det antagligen behövas ytterligare en 
idrottsposition på Svaleboskolan. 

Investeringen är upptagen i kommunens investeringsplan. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att beställa en ny Idala skola 
för 300 elever med en fullstor idrottshall med en beräknad 
investeringsutgift på sammanlagt 154 miljoner kronor samt 
ge servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen.

att servicenämnden ska återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott om investeringen bedöms avvika med mer än 
5 % jämfört med den beslutade investeringsutgiften.

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och 
skolnämnd Lunds Östers driftbudgetram utifrån faktisk 
hyra när lokalen tas i drift.

att behovet att reservera medel för utbyggnad av idrottshall 
beaktas i EVP 2018 – 2020 även för kultur- och 
fritidsnämndens andel 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och 
fritidsnämndens driftbudgetram utifrån faktisk hyra när 
lokalen tas i drift.

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta barn- och 
skolnämnden Lund Öster med investeringsmedel för att 
möblera idrottshall och skola/förskola. 

att finansiering sker av driftmedel sker från kommunstyrelsens 
reserverade medel för utbyggnad av förskola och skola. 

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden. 
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Tjänsteskrivelse 7 (7)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2015/0895

Anette Henriksson      Kommundirektör Henrik Weimarsson    
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 119 Beställning till kommunstyrelsen 
avseende ny Idalaskola och förskola 
med konsekvenser för Svaleboskolan

Dnr BSÖ 2016/0656

Sammanfattning
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt. 
Huset visade sig vara i så dåligt skick att beslutet är att det ska rivas. 
Ärendet om ny Idala förskola och skola eller att Svaleboskolan blir enda 
skolan i Veberöd har prövats under ett antal år. Förvaltningen förordar nu 
en kombimodell för tvåparallellig skola F-3 samt förskola 100 barn 
byggs på den nya tomten på Idalaområdet samt att möjlig tillbyggnad på 
ytterligare minst 100 barn/elever kan ske på sikt.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 augusti 
2016 dnr BSÖ 2016/0656 Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016 
§208, dnr KK 2015/895 
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 18 november 2016, § 174

Yrkanden
Rita Borg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

att     föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en 
kombiskola för en tvåparallellig F-3 samt 100 förskolebarn. En 
utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara möjlig på sikt. 
 

Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen (M), 
Charlotte Svanberg (M), Per Jakobsson (M) och Hanna Gunnarsson (V) 
tillägg i första att-satsen efter F-3 ”med tillagningskök”.  

att     föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en 
kombiskola för en tvåparallellig F-3 med tillagningskök samt 100 
förskolebarn. En utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara möjlig på 
sikt.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena.  

Ja till Rita Borgs (S) yrkande 
Nej till Karin Nilssons (C) yrkande  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilssons 
(C) yrkande.  
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs: Barn- och skolnämnd Lund Öster godkänner 
följande propositionsordning. 

Ja till Rita Borgs (S) yrkande 
Nej till Karin Nilssons (C) yrkande  

Omröstningen utfaller med 4 röster för och 7 röster emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilsson (C) 
med fleras yrkande om tillägg i första att-satsen ”med tillagningskök”.

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en 

kombiskola för en tvåparallellig F-3 med tillagningskök samt 100 
förskolebarn. En utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara 
möjlig på sikt,

att     förorda att den av Kommunstyrelsen beslutade idrottshallen bör 
förläggas vid nya Idalaskolan,

att     förvaltningen får i uppdrag att ta fram tidsplan för tillbyggnad av 
årskurs 4-9 på Svaleboskolan för fyrparallellig verksamhet,

att     förvaltningen får i uppdrag att påbörja planering för tillbyggnad 
matsal för 960 elever/personal på Svaleboskolan,

att     finansiering sker genom i anspråkstagande av medel i 
investeringsplanen.

Protokollsanteckningar
Skoldirektör Ann-Britt Wall Berséus vill uppmärksamma nämnden på 
kommunens ekonomiska läge och de stora investeringspåtagande som 
redan finns. Varje nytt tillagningskök leder till ökade måltidskostnader.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Rektorer Veberöd 
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-28 BSÖ 2016/0685

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-09-28 klockan 18.30–21.10

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Klara Westby (MP)
Hanna Gunnarsson (V)

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Ola Christiansson (S)
Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Anna Emdenborg (KD)
Erik Kanders (L), tjänstgörande för Erik Kanders (L)

Ersättare Zebastian Liljegren (S)
Margareth Hansson (S)
Fredric Strimell (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet
Sara Petersson, Bitr. förvaltningschef/HR-konsult, BSNLÖ
Eva Grandelius, Förskolechef, Fågelsångs arbetsområde
Pär Jonsson, Rektor, Killebäcks ansvarsområde

Justerare

Paragrafer § 109-130

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-28 BSÖ 2016/0685

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Paragrafer § 109-130

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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  Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2016-08-25 BSÖ 2016/0656  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Fritidsgatan2   046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 

24734 Södra Sandby      

 

Linda Hassel 

046-358215 

linda.hassel@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Beställning till kommunstyrelsen avseende ny 
Idalaskola och förskola med konsekvenser för 
Svaleboskolan 

Sammanfattning 
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt. 

Huset visade sig vara i så dåligt skick att beslutet är att det ska rivas. 

Ärendet om ny Idala förskola och skola eller att Svaleboskolan blir enda 

skolan i Veberöd har prövats under ett antal år. Förvaltningen förordar nu 

en kombimodell för tvåparallellig skola F-3 samt förskola 100 barn 

byggs på den nya tomten på Idalaområdet samt att möjlig tillbyggnad på 

ytterligare minst 100 barn/elever kan ske på sikt.  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 augusti 

2016 dnr BSÖ 2016/0656. 

Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016 §208, dnr KK 2015/895 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 18 november 2016, § 174. 

Barnets bästa 
Att tillgodose att det finns platser i skola och förskola är avgörande för 

barnets bästa och barnets rätt till utbildning. Ärendet innebär att platser 

ska tillgodoses i Veberöd, men det är inte självklart vilket alternativ som 

innebär barnets bästa. 

Ärendet 
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt. 

Huset visade sig vara i så dåligt skick att beslutet är att det ska rivas. 

Ärendet om ny Idala förskola och skola eller att Svaleboskolan blir enda 

skolan i Veberöd har prövats under ett antal år. Senast av 

Kommunstyrelsen i maj 2016 där beslutet blev:  
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 Tjänsteskrivelse 2 (4) 

  Diarienummer  

 2016-08-25 BSÖ 2016/0656  

    

 

 

 

Skolkontoret har tillsammans med verksamhetschef för Veberöd 

diskuterat hur man ska få en hållbar skol- och förskolesituation i Veberöd 

utifrån en mycket osäker befolkningsprognos. 

Om alla byggplaner som kommunen planerat för går igenom ser 

Veberöds befolkningsutveckling ut att öka kraftfullt:  

 

Förvaltningen förordar att en kombimodell för tvåparallellig skola F-3 

samt förskola 100 barn byggs på den nya tomten på Idalaområdet. I 

planeringen för skolan/förskolan föreslås att man från början tänker in 

och planerar för en vidare utbyggnad utifrån det eventuellt växande 

behovet i Veberöd. Så gjordes vid den tidigare planeringen för 

Idalaskolan. En planering för framtida behov innebär att vissa 

investeringskostnader blir högre i tidigt skede, då kapacitet för ex 

ventilation och kök/matsal projekteras för en fullt utbyggd enhet. En 

smart kombienhetsuppbyggnad kan innebära att man snabbt kan få in 

ytterligare fyra klasser utan tillbyggnad under en nyprojektering, så som 

har skett på Nyvångskolan i Dalby.  

Detta förslag innebär att det blir fortsatt två skolor i Veberöd för 

årskurserna F-3. På Svaleboskolan kommer 4-9 verksamheten behöva 

utökas med ytterligare utrymmen enligt den tidigare utredningen från 

november 2015 (BSNÖ 2015-11-18 § 174). 
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 Tjänsteskrivelse 3 (4) 

  Diarienummer  

 2016-08-25 BSÖ 2016/0656  

    

 

 

Behov för ämnet idrott och hälsa 

Behovet för ämnet idrott och hälsa brukar beräknas med 12-15 klasser 

per position. Detta är utifrån dagens timplan och utifrån åldersgrupp. En 

f-3 skola har färre timmar att lägga ut undervisningstiden på än en skola 

med äldre elever som har längre skoldagar. Förskoleklass behöver inte 

idrottssal idag, men en förändring träder troligen i kraft redan 2017 

varför förvaltningen har börjat räkna in förskoleklassens behov i 

idrotssalarna. Idalaskolan kommer i en tvåparallellig F-3 organisation att 

ha 8 kl,  (en idrottsposition). Svaleboskolan kommer att ha 32 klasser; 

tvåparallellig F-3; 8 kl, fyrparallellig 4-9 dvs 24 klasser (2+ 

idrottssalsposition). En fullstor idrottshall av standardtyp rymmer två 

idrottssalspositioner. En svårighet, som gäller alla skolor med skolskjuts, 

är rektorns begränsade möjligheter att anpassa skoldagen utifrån 

tillgången på lokaler, då bussarna måste följa ett fast schema. 

Utifrån behovet för ämnet idrott och hälsa har skolorna i Veberöd således 

behov av totalt tre positioner idrott.  

Då förvaltningen fått i uppdrag att inte föreslå mer investeringar än det 

som är absolut lagkrav för verksamheten så föreslår vi att nya Idalaskolan 

förses med en idrottssal. Då kan Idalaskolan växa med ytterligare sju 

klasser på sikt. Detta förslag innebär att det kommer att vara trångt för 

skolverksamheten på Svaleboskolan, men det går att få in 32 klasser även 

om det är schematekniskt komplicerat och i annat fall finns utrymme i 

Idalaskolans idrottssal.  

Kommunstyrelsens beslut säger att det ska byggas en ny idrottshall i 

Veberöd. Förvaltningen förordar därvid att hallen byggs vid nya Idala 

skola, men att endast halva investerings- och framtida driftskostnad 

belastar skolnämndens budget. 
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 Tjänsteskrivelse 4 (4) 

  Diarienummer  

 2016-08-25 BSÖ 2016/0656  

    

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att föreslå Kommunstyrelsen att Idalaskolan återuppbyggs med en 

kombiskola för en tvåparallellig F-3 samt 100 förskolebarn. En 

utbyggnad om minst 100 barn/elever ska vara möjlig på sikt. 

att förorda att den av Kommunstyrelsen beslutade idrottshallen bör 

förläggas vid nya Idalaskolan, 

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram tidsplan för tillbyggnad av 

årskurs 4-9 på Svaleboskolan för fyrparallellig verksamhet, 

att förvaltningen får i uppdrag att påbörja planering för tillbyggnad 

matsal för 960 elever/personal på Svaleboskolan, 

att finansiering sker genom i anspråkstagande av medel i 

investeringsplanen. 

 

 

 

 

Ann-Britt Wall Berséus 

Skoldirektör 

Linda Hassel 

Planeringssekreterare 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Rektorer Veberöd 

Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 164 Lokalbeställningar gällande 
Idalaskolan och Idrottshall Idala

Dnr KS 2015/0895

Sammanfattning
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt 
skick för att renoveras. Denna bedömning ledde till att skolan delvis revs 
och eleverna evakuerades till paviljonger. Planeringen har varit att 
återuppföra en F-6 skola med en klass i varje årskurs samt en förskola. 
Kultur- och fritidsnämnden önskade enligt beslut den 4 juni 2015 att 
Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med 
läktarkapacitet. 

Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att i Veberöd samla 
all skolverksamhet på Svaleboskolan. Det är både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt att föredra före en skola med en klass i varje årskurs 
på Idala.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 21 mars 2016, § 42.
Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd daterad den 14 
mars 2016.
Barn- och skolförvaltningen Lund östers tjänsteskrivelse den 18 
november 2015.
Barn- och skolnämnden Lund Östers beslut den 22 oktober 2014, § 142.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att    bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret - ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-03 KS 2015/0962

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

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

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154-
168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

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

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

Justerare Mia Honeth (L)

Paragrafer § 154-194

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

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-03 KS 2015/0962

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-05-03

Paragrafer § 154-194

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-10 Datum då anslaget tas ned 2016-06-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (11) 

Ekonomiavdelningen  Diarienummer  

 2016-04-25 KS 2015/0895  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Lokalbeställningar gällande Idalaskolan och 
Idrottshall Idala  

Sammanfattning 

Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt 

skick för att renoveras. Denna bedömning ledde till att skolan delvis revs 

och eleverna evakuerades till paviljonger. Planeringen har varit att 

återuppföra en F -6 skola med en klass i varje årskurs samt en förskola.  

Kultur- och fritidsnämnden önskade enligt beslut 2015-06-04 att 

Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med 

läktarkapacitet.  

 

Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att i Veberöd samla 

all skolverksamhet på Svaleboskolan. Det är både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt att föredra före en skola med en klass i varje årskurs 

på Idala.  

Beslutsunderlag 
 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016, dnr KS 2015/0895 

(Denna skrivelse) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag den 21 mars 2016, § 

42 

Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd daterad den 14 

mars 2016, dnr KS 2015/0895 

Barn- och skolförvaltningen Lund östers skrivelse den 18 november 

2016, dnr BSÖ 2015/0838 

Barn- och skolnämnds beslut 22-oktober-2014 § 142 2014/0894 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015, dnr 

KU 2015/0090 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69 dnr KU 

2015/0090 
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 Tjänsteskrivelse 2 (11) 

  Diarienummer  

 2016-04-25 KS 2015/0895  

    

 

 

Barnkonsekvensanalys 

En god planering i utbyggnadsplanerna av skola och förskola ger 

förutsättningar för att kommunen ska ha möjlighet att kunna erbjuda 

barnomsorgsplatser och utbildningsplatser utefter de krav och behov som 

finns men även att resurser frigörs från lokaler till att användas till 

verksamheten.  

Små enheter kan vara positivt för barnen då det är lättare att synas och bli 

sedd, men samtidigt har små enheter ofta mindre vuxenresurser så att det 

blir svårare att ge varje barn det stöd de behöver. Det är viktigare att 

kunna arbeta flexibelt med gruppstorleken än att ha mindre skolenheter. 

Om det är barn som har särskilda behov finns det mindre resurser att 

tillgå för att stödja barnet på mindre enheter med färre vuxenresurser. Det 

finns även en social dimension för barnen och barn som går på 

flerparallella enheter har fler kompisar att välja mellan.  

Ärendet 
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt 

skick för att renoveras och delar av skolan har rivits. Eleverna är 

evakuerade till paviljonger i området.  

Beställning från Barn- och skolnämnd Lund Öster 
Barn- och skolnämnden har önskat en skola med 200 elever från 

förskoleklass (F) till årskurs 6 samt en förskola för 100 barn på 

Idalaskolan med tillagningskök. En investering i enlighet med Barn- och 

skolnämnd Lund Östers önskemål uppskattar serviceförvaltningen till 

cirka 125 000 000 kr i jämförelse med liknande projekt i kommunen. Till 

detta tillkommer en enkel idrottsal för skolans behov av skolidrott. En 

enkel idrottshall med en position bedöms investeringsutgiften till cirka 

24 000 000 kr. 

Beställning från Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden önskade enligt beslut 2015-06-04 att 

Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med 

läktarkapacitet. En idrottshall efter Kultur- och fritidsnämndens behov 

har en bedömd investeringsutgift om ca 51 000 000 kr. Bedömningen 

baseras på liknande projekt i kommunen.  

Prognos på skolbehov i Veberöd 
Behovet av skola ökar i Veberöd fram till 2021. Trots ökningen av barn 

(enligt befolkningsprognos 2015-2021 för Veberöd, upprättad mars 

2016) så klarar Veberöd av sin skolverksamhet på fyra paralleller.  
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 Tjänsteskrivelse 3 (11) 

  Diarienummer  

 2016-04-25 KS 2015/0895  

    

 

 

 

år/åk F åk 1 åk 2  åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 

2015 80 92 70 79 88 76 70 83 76 70 

2016 94 81 92 70 79 88 76 70 83 76 

2017 74 96 82 94 72 80 89 77 71 84 

2018 81 76 98 83 95 73 82 91 78 72 

2019 77 84 80 99 85 97 74 82 91 79 

2020 96 82 89 82 103 87 98 75 84 93 

2021 115 99 85 90 83 104 88 100 76 85 

 

 

Befolkningsprognosen ger ett behov av följande antal klasser. Antal 

klasser nedan visar att Veberöd klarar sig med 4 paralleller fram till 

2021. 

 

år F åk 1 åk 2  åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 
2015 3,2 3,7 2,8 3,2 2,9 2,5 2,3 2,8 2,5 2,3 
2016 3,8 3,2 3,7 2,8 2,6 2,9 2,5 2,3 2,8 2,5 
2017 3 3,8 3,3 3,8 2,4 2,7 3 2,6 2,4 2,8 
2018 3,2 3 3,9 3,3 3,2 2,4 2,7 3 2,6 2,4 
2019 3,1 3,4 3,2 4 2,8 3,2 2,5 2,7 3 2,6 
2020 3,8 3,3 3,6 3,3 3,4 2,9 3,3 2,5 2,8 3,1 
2021 4,6 4 3,4 3,6 2,8 3,5 2,9 3,3 2,5 2,8 

 

Kommunkontorets kommentarer 

Nyttoanalys verksamhet 

Skolverksamhet 
Det är inte är önskvärt att bedriva skolor med endast en klass i varje 

årskurs. Det krävs fler elever/paralleller på en skola för att klara skolans 

uppdrag, särskilt i de åldersgrupper som kräver specialsalar. Det finns 

flera bakomliggande faktorer.  Exempelvis lärarlegitimationens 

införande, som kan innebära att en tjänst kan behöva ersättas av två eller 

tre tjänster för att få rätt behörigheter. Befintliga F – 3 lärare har en 

bredare ämnesbehörighet medan de nya lärarna oftast bara har behörighet 

för enstaka ämnen. Detta gör att det krävs fler lärare för en klass för att 

täcka alla ämnen. Eftersom det idag är svårt att rekrytera legitimerade 

lärare är det än svårare att hitta en lärare med exakt den legitimation som 

den enskilda skolan har behov av. Det kan innebära att det är svårt att 

skapa heltidstjänster och medför att lärartjänsterna är mindre attraktiva 

och att det därmed blir svårare att rekrytera lärare med rätt behörighet.   

Andra fördelar med större skolenheter är att det finns fler pedagoger inne 

i verksamheten och det finns större möjligheter till ökad 

ämneskunskap/ämnesbehörighet i kollegiet. Planeringar kan delas och 

samarbeten ske vid olika tema. Det blir lättare att skapa olika lärmiljöer. 

265



    

 Tjänsteskrivelse 4 (11) 

  Diarienummer  

 2016-04-25 KS 2015/0895  

    

 

 

Personalkapaciteten används på bättre sätt, vilket ofta också betyder 

fördjupade ämneskunskaper som kommer eleverna till godo om skolan är 

lite större.   

Omvärldsbevakningen, i en ständigt föränderlig pedagogisk värld, är 

viktig. Fler pedagoger innebär oftast att det är lättare att följa med i den 

pedagogiska utvecklingen och lättare att tillgodogöra sig vad 

skolforskningen kommer fram till. Det finns pedagogiska 

samordningsvinster att hitta i större enheter gällande 

gruppsammansättningar och lättare att skapa en flexibel organisation.  

Vetenskapliga studier visar att det kollegiala lärandet är en 

framgångsfaktor för att nå högre måluppfyllelse för eleverna. Det finns 

större möjligheter till lämpliga gruppsammansättningar för pedagogerna 

att utvecklas om skolan är större och har fler lärare.  

För verksamheten finns det positiva ekonomiska fördelar med en fler-

parallellskola. Det finns samordningsvinster för lärararbetslagen, 

måltidsservice, lokalvård, bibliotek och skolhälsovård. Lokaler kan 

användas på ett mer flexibelt sätt om det är en större skola. Specialsalar 

kan inrättas i lokalerna, dvs. man behöver ingen transport till annan 

enhet. En flexibilitet gällande elevantal som kan gå på enheten (större 

volym) är viktigt med nutidens fluktuationer i befolkningsutvecklingen. 

Klasstorlekarna kan varieras på ett bättre sätt och struktureras om vid 

behov.  

Det brukar framföras att små enheter gör att alla elever syns, men 

samtidigt har små enheter ofta mindre vuxenresurser så att det blir 

svårare att ge varje elev det stöd de behöver. Det är viktigare att kunna 

arbeta flexibelt med gruppstorleken än att ha mindre skolenheter. Om det 

är barn som har särskilda behov finns det mindre resurser att tillgå för att 

stödja barnet. Det finns även en social dimension för barnen. Barn som 

går fler parallella enheter har fler kompisar att välja mellan. Detta är 

extra viktigt för de barn som hamnar utanför i sin egen klass. Det finns 

fler sociala relationer på skolan att hitta vänner ibland. 

Fritidshem 
Att ha flerparallellskola gör det lättare att på ett mer flexibelt sätt få ihop 

en gruppstorlek som är bra för barnen på fritidshemmet. I fritidshemmets 

verksamhet bedrivs elevernas verksamhet i grupp. Det innebär att 

eleverna lär och utvecklas i samspel med såväl andra elever som 

personalen i fritidshemmet.  

Små skolor riskerar, på grund av ogynnsamma delningstal, få 

gruppstorlekar på fritidshemmet som är för stora för att personalen ska 

kunna möta och uppfylla elevernas behov av nära relationer, trygghet och 

säkerhet.  Risken är att de positiva effekterna av att vistas i grupp byts till 

sin motsats. Stora elevgrupper får negativa konsekvenser för pedagoger 

på fritidshem och för fritidspedagoger och påverkar deras möjlighet att 

bedriva en verksamhet som ligger i linje med deras pedagogiska 

ambitioner och yrkeskunnande. Generellt är gruppstorleken mer 

avgörande för den pedagogiska kvaliteten än vad personaltätheten är. Det 
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innebär att mindre grupper är att föredra framför större grupper, även om 

personaltätheten per elev är densamma 

Arbetsmiljö 
Oftast finns samma mängd av olika arbetsuppdrag på enheter oavsett 

storlek på skola. Personalen på en mindre skola (en klass i varje årskurs) 

tenderar att få ökad arbetsbelastning och det är av stor vikt att den 

administrativa bördan eftersom det kan leda till ökad stress. 

Det blir ofta lättare att rekrytera behöriga lärare till en större skola, med 

en flerparallellskola kommer möjligheter att samarbeta mer och på så sätt 

få en mindre arbetsbörda totalt.  

Med en tillräckligt stor skola kan man oftast skapa en tjänst för en 

skolledare som arbetar enbart på denna enhet. Oftast skapar det en ökad 

trygghet och mindre arbetsbelastning för den pedagogiska personalen, 

inte minst när det gäller det administrativa arbetet.  

I framtiden spås det att bli brist på såväl pedagoger som utbildad 

kökspersonal. Det innebär att lokalplaneringen redan nu måste inriktas på 

att klara en framtida rekrytering av personal. 

Nyttoanalys kommun 
Enligt jämförelser hos Skolverket, framtagna av SCB år 2014, har Lund 

betydligt högre lokalkostnader än jämförbara kommuner. Lund lägger 

cirka 28 100 kr per elev och år på lokaler medan genomsnittskommunen 

lägger 17 638 kr. Det innebär att resurserna hamnar på lokaler och 

verksamhetsstöd och inte kommer undervisning till del.  

  

En anledning till de höga lokalkostnaderna är att Lund har stora lokalytor 

per barn. Ett sätt att minska lokalytorna per barn är att ha större 

skolenheter då vissa ytor kan samnyttjas och det finns ett gr. Men det 

råder skilda åsikter om vilka brytpunkter som finns för storlek på skolor.  

 

Kommunkontorets bedömning är att en parallell är för litet för att bedriva 

en bra skola. Den sammanvägda bedömningen är att det önskvärt att en 

ny skolenhet har minst cirka 400 elever. Det innebär fyra paralleller per 

årskurs för F -3 skola med cirka 100 elever. För årskurs 4 -9 är det 

önskvärt med fem paralleller och 150 elever per årskurs. Men det 

Grundskola, kostnad per elev, 2014, SIRIS, Skolverket

Medel 96 050 17 638 49 915 6 355 3 973 2 935 15 289

Min 74 300 5 300 1 400 3 400 1 100 330 500

Max 232 600 38 600 137 200 22 400 12 000 10 040 63 500

Median 93 950 17 300 48 900 6 100 3 750 2 755 14 400

Lund 104 800 28 100 52 600 6 900 6 000 1 730 9 500

Lund jmf medel kr 8 750 10 462 2 685 545 2 027 -1 205 -5 789

Lund jmf medel % 9,1% 59,3% 5,4% 8,6% 51,0% -41,0% -37,9%

Elevhälsa ÖvrigtTotalt
Lokaler och 
inventarier Undervisning Skolmåltider

Läromedel, 
utrustning o 

biblio tek
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viktigaste att ju äldre eleverna är, och mängden specialämnen ökar, desto 

större vinster finns det med att öka antalet klasser i varje årskurs.  

Alternativ till investeringen 
I den nya lokalinvesteringsprocessen ska alternativ till investeringen 

utredas, vilket förstärktes av att kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 

oktober 2015 lämnade ett tydligt uttalande kring att kommunens 

befintliga lokalkapacitet ska användas så långt det går innan kommunen 

investerar i nya lokaler. 

 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster har utrett fyra alternativ där 

alternativet att samla all skolverksamhet på Svalebo är det som 

kommunkontoret förordar.   

 

Att fortsätta använda förhyrda paviljonger är en dyr lösning som 

kommunkontoret inte förordar. Att istället ersätta nuvarande paviljonger 

med en skola med en klass i varje årskurs är inte bra ur 

verksamhetssynpunkt. För årskurs 4 -9 är inte en tvåparallellskola något 

alternativ utan verksamheten bör samlas på Svaleboskolan. Genom att 

Tegelstugan är en flexibel enhet så är kommunkontorets åsikt att det är 

bättre att nu starta fyra paralleller på Svaleboskolan. Men i framtiden, om 

lokalerna på Svalebo inte längre räcker, så kan ett alternativ vara att 

bygga en ny skola på Idala och att Tegelstugan blir förskola igen. Detta 

kan antas ske efter år 2025.  

Svaleboskolan 
Nuvarande Svaleboskolan är tänkt att klara tre paralleller F-6 samt 4 

paralleller i årskurs 7 till 9. Delar av skolan byggdes senast ut år 2010. 

Kommunkontorets förslag är att Idala skola och Svaleboskolan bildar en 

gemensam skolenhet för hela Veberöd på Svaleboskolan. Svaleboskolan 

ska då rymma F – 9 i fyra klasser per årskurs. 

Att samla all verksamhet på Svaleboskolan innebär en investering på 

147 000 000 kronor. Av de 147 000 000 kr är 45 000 000 kr 

reinvesteringar i matsal och kök som måste genomföras oavsett om 

skolorna samlokaliseras på grund av underhållsbehov. Förslaget innebär 

att en ny idrottshall uppförs i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens 

önskemål på skolan med viss läktarkapacitet vilket ingår med 51 000 000 

kr.  

Förskoleklassen bereds plats i Tegelstugan. Skolår 1-3 ska inrymmas i 

byggnaderna U-et och Gamla skolan. Skolår 4-6 inryms fortsatt i 

Snäckan. För att klara fyrparallellig verksamhet krävs på sikt tillbyggnad 

av två klassrum och två grupprum, något som bedöms möjligt utan 

detaljplaneändring. Det finns behov av ytor för personal, vilket kan lösas 

genom mindre ombyggnation i nuvarande byggnad. Högstadiet bedöms 

idag inte kräva ytterligare tillbyggnader då den redan är dimensionerad 

för fyra paralleller. 
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Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Detta ingår i 

reinvesteringen i kök och matsal med cirka 5 000 000 kr.  

 

Nedan följer en sammanställning av de bedömda investeringsutgifterna 

för att samla skolverksamheten på Svalebo.  

 

 
***inomhusprojekt vilket kan finnas viss osäkerhet om vad byggnaderna 

 kan klara av avseende ombyggnationer 

****ventilation och annan installation kan behöva utredas ytterligare då  

konstruktionen för dessa är komplexa 

 

En fyrparallell Svaleboskola kan rymma 1120 elever i årskurs F -9. 2021 

finns det i Veberöd 925 barn. Tegelstugan är en flexibel skolenhet på 

Svaleboskolan som kan användas som både förskola och skola om 

skolbehoven förändras i Veberöd. 

Förskola 
Ersättningsplatser behövs för de fyra avdelningar på Tegelstugan som 

förskoleklasserna behöver om Svaleboskolan blir fyra paralleller och 

förskoleklasserna flyttar in på Tegelstugan. Dessutom finns det ett 

ökande behov av förskola i Veberöd.  

 

Det finns flera alternativ för att klara antalet förskoleplatser i Veberöd. 

Lammets förskola är egentligen för liten för att bära sin verksamhet. En 

tillbyggnad vid denna förskola skulle kunna prövas. Detta kräver 

detaljplaneändring då parkmark behöver tas i anspråk. 

 

Ett annat alternativ är att bygga en helt ny förskola på nuvarande Idala 

förskolas tomt eller på den nya skoltomten. Med tanke på den framtida 

befolkningsökningen i Veberöd kan båda alternativen vara nödvändiga i 

etapper.  

 

En ny förskola med sex avdelningar bedöms kosta cirka 35 000 000 kr i 

jämförelse med liknande projekt i kommunen.   

Idrottshall 
Om Idalaskolan återuppbyggs i enlighet med önskemål från Barn- och 

skolnämnd Öster krävs endast en position idrottsal (en halv idrottshall) 

för att klara skolidrotten vid Idalaskolan. Samtidigt måste en position 

byggas på Svalebo för att klara skolbehovet på Svaleboskolan.  

 

Anläggning Svaleboskolan

ersättning Idala förskola 22 000 000                     

Ersättning förlorad förskolekapacitet tegel 13 000 000                     

Ny idrottshall 2 pos (Svaleboskolan) 51 000 000                     

Kök och utbyggd matsal Svaleboskolan 45 000 000                     

Lokaler F-3 Svaleboskolan*** 10 500 000                     

lokaler 4-6 Svaleboskolan**** 5 000 000                       

Summa 146 500 000                   
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Kultur- och fritidsnämnden önskar att det byggs en fullstor idrottshall 

(två sammanhängande positioner) och inte två mindre idrottsalar i 

Veberöd för att klara föreningslivets behov.  

 

Om Idalaskolan integreras i Svaleboskolan kräver detta förslag en fullstor 

idrottshall på Svaleboområdet. En sådan kan byggas utan 

detaljplaneändring.   

 

Ekonomiska konsekvenser 

Att återuppbygga Idalaskolan 
För en skola med 200 elever åk F-6 samt en förskola för 100 barn, med 

tillagningskök, har serviceförvaltningen uppskattat investeringsutgiften 

till cirka 125 000 000 kr. En idrottshall efter Kultur- och fritidsnämndens 

behov har en bedömd investeringsutgift om ca 51 000 000 kr tillkommer. 

Bedömningen baseras på liknande projekt i kommunen.  

Investeringen kommer att generera en årlig hyra på cirka 11 700 000 kr 

för BSN Lund Öster och cirka 3 300 000 kr per år för Kultur- och 

fritidsnämnden. Idag har BSN Öster en hyra för Idalaskolan på 4 000 000 

kr. Mossens förskola har en hyra på 150 000 kr och Mästerkattens 

förskola på 270 000 kr per år. Resterande del behöver finansieras av 

kommunstyrelsens reserverade medel för utbyggnad av skola och 

förskola. Idag har Servicenämnden kostnaderna för evakueringslokalerna 

som belastar nämndens resultat.  

Förutom detta måste vissa investeringar genomföras även på 

Svaleboskolan. Det är en enkel idrottsal vilket bedöms till cirka 

24 000 000 kr och nytt kök och matsal vilket bedöms till 45 000 000 kr. 

Investeringen i ersättning av matsal och kök som måste genomföras på 

grund av problem med inomhusmiljön.   

Hyran för detta bedöms till 2 900 000 kr per år för Barn- och skolnämnd 

Lund Öster. Kultur- och fritidsnämnden får en hyra för idrottsalen på 

cirka 1 100 000 kr per år.  

Totalt bedöms investeringsutgiften till 245 000 000 kr och genererar en 

bedömd hyra på cirka 19 000 000 kr per år.  
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För de nödvändiga investeringarna på Svaleboskolan bedöms utgifterna 

till:  

 

Att samla verksamheten på Svaleboskolan 
Att samla skolverksamheten på Svaleboskolan innebär en bedömd 

investeringsutgift på cirka 147 000 000 kr.   

Investeringen på 45 000 000 kr i ersättning av matsal och kök som måste 

genomföras på Svaleboskolan på grund av problem med inomhusmiljön 

är bara till vissa delar hyresgrundad då underhållsdelen inte är 

hyresgrundande.  

Ersättningen för den förlorade förskolekapaciteten på Svalebo betyder en 

bedömd investering på 13 000 000. Denna kan ske som en del av en ny 

förskola på Idala eller med en utbyggnad av Lammets förskola. 

Dessutom tillkommer förskolelokaler för de barn som planerades att gå 

på Idalaförskola med en investering om 22 000 000 kr.  

Att samla skolverksamheten på Svalebo och en ny förskola ger en hyra 

på cirka 8 300 000 kr per år för Barn- och skolnämnde Lund Öster. 

Kultur och Fritidsnämnden får en hyra på cirka 2 300 000 kr.  

Sammanlagt genererar detta ett förslag en hyra på 10 600 000 kr per år. 

Detta kan jämföras med alternativet att bygga upp Idalaskolan som 

genererar en hyra på cirka 19 000 000 kr.  Att samla skolverksamheten 

på Svaleboskolan bedöms ge kommunen en lägre hyreskostnad om cirka 

8 400 000 kr i årlig hyra. På båda hyrorna avgår de befintliga 

hyreskostnaderna för Idalaskolan. Därtill kommer en besparing i att bara 

behöva ett kök, gemensam administration, elevhälsa, skolbibliotek och 

andra samordningsvinster.   

Idala skola och förskola investering kr

Ersättning Idala förskola 22 000 000                              

Ersättning Idala skola F-3 34 500 000                              

Ersättning Idala skola 4-6 44 500 000                              

Ny idrottshall 2 positioner Idala (skolverksamhet har eg. behov av 1 parallell)51 000 000                              

Admin-rum, skolhälsovård X

Nya specialsalar idalaskolan (ersättning) 10 000 000                              

Ny tomt X

Tillagningskök Idala 14 000 000                              

Skolskjuts till specialsalar X (hemkunskap, ev språk)

Summa 176 000 000                           

Svaleboskolan investering kr

Ny idrottshall 1 pos. (Svaleboskolan) 23 800 000                              

Kök och utbyggd matsal Svaleboskolan 45 000 000                              

Summa 68 800 000                              
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Nyckeltal 
Att räkna investeringsnyckeltal på att renovera Svaleboskolan är inte 

möjligt då det är en renovering.  

Lokalanvändningen går dock att bedöma. En normalskola i Sverige har 

mellan 14 till 15 kvadratmeter BRA (Bruksarea) yta per barn. 

Svaleboskolan har idag 18 kvadratmeter BRA per barn. Skolan är idag 

dimensionerad för att rymma 930 barn vilket skulle ge ett nyckeltal på 

cirka 12,5 kvadratmeter BRA per barn. Förskolan har idag ett nyckeltal 

på 15,2 kvadratmeter BRA per barn jämfört med medelförskolan i 

Sverige som har ett nyckeltal på mellan 10 och 11 kvadratmeter BRA per 

barn. Tegelstugan som rymmer 8 avdelningar med 16 barn per avdelning 

har 14 kvadratmeter BRA per barn. Som jämförelse har Incit 

nyckeltalsamling för skola och förskola använts. Incit är ett företag som 

samlar in statistik från offentlig verksamhet gällande lokalförsörjning.  

 
Kommunkontorets rekommendationer  
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att 

skolverksamheten i Veberöd samlas på Svaleboskolan och att det även 

investeras i en fullstor idrottshall för föreningslivets behov bredvid 

befintlig idrottshall.  Kommunkontorets bedömning är att en 

flerparallellskola har bättre förutsättningar jämfört med en skola med en 

klass i varje årskurs.    

Att samla all skolverksamhet på Svaleboskolan skapar förutsättningar för 

kvalitet och effektivitet utifrån ett verksamhetsperspektiv, samtidigt som 

det skapar förutsättningar för ekonomisk effektivitet.  

Kommunstyrelsen arbetsutskott har i ärendet haft ett dialogmöte om 

innehållet i utredningen avseende skolbehov i Veberöd med Barn- och 

skolnämndens presidium.   

Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att avslå Barn – och 

skolnämnd Lunds Öster önskemål om att bygga upp Idalaskolan.  

Kommunkontoret rekommenderar att Barn- och skolnämnd Lund Öster 

ges en möjlighet att ta fram en konsekvensbeskrivning av att samla 

skolverksamheten på Svaleboskolan. 

Kommunkontorets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 

att barn- och skolnämnd Lund Östers beställning av att återuppföra 

Idalaskolan avslås  

 

att Idalaskolans verksamhet integreras i Svaleboskolan.   

 

att barn- och skolnämnd Lund Öster utreder behov och placering för 

förskoleverksamhet i Veberöd och återkommer till 

kommunstyrelsen med en ny beställning.   

 

272



    

 Tjänsteskrivelse 11 (11) 

  Diarienummer  

 2016-04-25 KS 2015/0895  

    

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta 

 

att ge servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnation på 

Svaleboskolan med investeringsutgift på 147 mnkr  

 

att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 

arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen med mer 

än 10 % 

 

att     ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd    

Lunds stads driftanslag med faktiska lokalkostnad baserad på 

mellanskillnaden mellan nuvarande lokalkostnad och den nya 

hyran när projektet är färdigställt 

 

 

 

 

 

 

Anette Henriksson     

Kommundirektör 

  

Henrik Weimarsson      

Ekonomidirektör 

  

 

Beslut expedieras till: 

Barn- och skolnämnd Lunds stad 

Kultur- och fritidsnämnden 

Servicenämnden 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 

Akten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-03-21

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 42 Utredning om skolbehov i Veberöd - 
lägesrapport

Dnr KS 2015/0895

Kommunkontorer informerar om den utredning om skolbehov i Veberöd 
som kommunkonoret håller på att sammanställa.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-21 KS 2016/0211

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-21 klockan 13.00

Ledamöter Anders Almgren (S), Ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)
Ulf Nymark (MP)

Tjänstgörande ersättare Inga-Kerstin Eriksson (C)

Ersättare Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr kommundirektör
Britt Steiner, Planeringschef
Fredrik Ljunghill, Politisk sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 39-45

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-21 KS 2016/0211

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-03-21

Paragrafer § 39-45

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
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Kommunkontoret Utredning 1 (12)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2016-03-14 KS 2015/0895

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

   Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utredning om skolbehov i Veberöd

Bakgrund
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt 
skick för att renoveras och därför revs skolan. Bedömningen var att det 
skulle bli dyrare att renovera skolan än att bygga en ny skola och 
förskola.

Verksamheten evakuerades till förhyrda paviljonger. Planen har varit att 
återuppföra en skola i området med en ny placering som möjliggör en 
exploatering av Idalaområdet efter Stadsbyggnadsnämndens önskemål.  

Kultur- och fritidsnämnden beställde 2015-06-04 att skolans idrottshall 
ska vara en fullstor idrottshall med läktarkapacitet. 

Investeringsmedel avsedda för investeringsprojektet finns med i 
kommunens investeringsplan. BSN Lund Öster har ställt sig bakom en 
återuppbyggnad liksom att en fullstor idrottshall ska uppföras vid skolan. 

Kommunkontoret har vid beredningen av ärendet utifrån 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslut vid sitt sammanträde den 5 
oktober 2015 valt att se på det totala lokalbehovet i Veberöd. 
”Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunkontoret i uppdrag att med 
hänsyn till det ekonomiska läget, och inom ramen för gällande 
lokalinvesteringsprocess, intensifiera arbetet med att utreda 
möjligheterna att i ännu högre grad använda befintlig lokalkapacitet 
framför investeringar i nya lokaler.” 

Nyttoanalys verksamhet 
Den befintliga Idalaskolan är en F-3 skola med en klass i varje årskurs 
men den tidigare Idalaskolan var byggd för att vara en F -5 skola med en 
klass i varje årskurs.  

Efter dialog med verksamhetsföreträdare framgår det att rektorer idag är 
samstämmiga om att det krävs fler elever/paralleller på en skola för att 
klara skolans uppdrag, särskilt i de åldersgrupper som kräver specialsalar. 
Det finns flera bakomliggande faktorer.  Exempelvis lärarlegitimationens 
införande, som kan innebära att en tjänst kan behöva ersättas av två eller 
tre tjänster för att få rätt behörigheter. Befintliga F–3-lärare har 
behörighet i samtliga ämnen medan de nya lärarna oftast bara har 
behörighet för enstaka ämnen. Detta gör att det krävs fler lärare för en 
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klass för att täcka alla ämnen. Eftersom det idag är svårt att rekrytera 
legitimerade lärare är det än svårare att hitta en lärare med exakt den 
legitimation som den enskilda skolan har behov av. Det kan innebära att 
det är svårt att skapa heltidstjänster och medför att lärartjänsterna är 
mindre attraktiva och att det därmed blir svårare att rekrytera lärare med 
rätt behörighet.  

Andra fördelar med större skolenheter framkommit är att det finns 
exempelvis fler pedagoger i verksamheten och det finns större 
möjligheter till ökad ämneskunskap/ämnesbehörighet i kollegiet. 
Planeringar kan delas och samarbeten ske vid olika teman. Det blir lättare 
att skapa olika lärmiljöer. Det går att använda personalkapaciteten på 
bättre sätt. Vilket oftast också betyder fördjupade ämneskunskaper som 
kommer eleverna till godo om skolan är lite större.  

Omvärldsbevakningen, i en ständigt föränderlig pedagogisk värld, är 
viktig. Fler pedagoger innebär oftast att det är lättare att följa med i den 
pedagogiska utvecklingen och lättare att tillgodogöra sig vad 
skolforskningen kommer fram till.

Det finns pedagogiska samordningsvinster att hitta i större enheter 
gällande gruppsammansättningar och lättare att skapa en flexibel 
organisation. 

Vetenskapliga studier visar på att det kollegiala lärandet är en 
framgångsfaktor för att nå högre måluppfyllelse för eleverna. Det finns 
större möjligheter till lämpliga gruppsammansättningar för pedagogerna 
att utvecklas om skolan är större och har fler lärare.

Det är lättare för en större enhet att nyttja lokaler på ett flexibelt sätt och 
få tillgång till specialsalar. 

För verksamheten finns det positiva ekonomiska fördelar med en fler-
parallell skola. Det finns samordningsvinster för lärararbetslagen, 
måltidsservice, lokalvård, bibliotek och skolhälsovård. Lokaler kan 
nyttjas på ett mer flexibelt sätt om det är en större skola. Specialsalar kan 
inrättas i lokalerna, dvs. det behövs ingen transport till annan enhet. En 
flexibilitet gällande elevantal som kan gå på enheten (större volym) är 
viktigt med nutidens fluktuationer i befolkningsutvecklingen. 
Klasstorlekarna kan varieras på ett bättre sätt och struktureras om vid 
behov. 

Det brukar framföras att små enheter gör att alla elever syns. Ett 
bekymmer är att små enheter ofta har mindre vuxenresurser så att det blir 
svårare att ge varje elev det stöd de behöver. Det är viktigare att kunna 
arbeta flexibelt med gruppstorleken än att ha mindre skolenheter. Om det 
är barn som har särskilda behov finns det mindre resurser att tillgå för att 
stödja barnet. 

Det finns även en social dimension för barnen. Barn som går i 
flerparallella enheter har fler kompisar att välja mellan. Detta är extra 
viktigt för de barn som hamnar utanför i sin egen klass. Det finns fler 
sociala relationer på skolan att hitta vänner ibland.
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Fritidshem
Att ha fler-parallell skola gör det lättare att på ett mer flexibelt sätt få 
ihop en gruppstorlek som är bra för barnen på fritidshemmet. I 
fritidshemmets verksamhet bedrivs elevernas utbildning i grupp. Det 
innebär att eleverna lär och utvecklas i samspel med såväl andra elever 
som personalen i fritidshemmet. 

Små skolor riskerar, på grund av ogynnsamma delningstal, få 
gruppstorlekar på fritidshemmet som är för stora för att personalen ska 
kunna möta och uppfylla elevernas behov av nära relationer, trygghet och 
säkerhet.  Risken är att de positiva effekterna av att vistas i grupp byts till 
sin motsats. Stora elevgrupper får negativa konsekvenser för lärare på 
fritidshem och för fritidspedagoger och påverkar deras möjlighet att 
bedriva en verksamhet som ligger i linje med deras pedagogiska 
ambitioner och yrkeskunnande. Generellt är gruppstorleken mer 
avgörande för den pedagogiska kvaliteten än vad personaltätheten är. Det 
innebär att mindre grupper är att föredra framför större grupper, även om 
personaltätheten per elev är densamma.  Ju fler elever i en grupp, desto 
svårare blir det för dem att överblicka och hantera mängden relationer i 
gruppen.

Arbetsmiljö
Det finns oftast samma mängd av olika arbetsuppdrag på enheter oavsett 
storlek på skola. Personalen på en mindre skola (enparallell) tenderar att 
få ökad arbetsbelastning. I dagens skola är det av stor vikt att inte öka 
den administrativa bördan som oftast leder till ökad stress.

Det är ofta lättare att rekrytera behöriga lärare till en större skola, med en 
flerparallell skola kommer möjligheter att samarbeta mer och på så sätt få 
en mindre arbetsbörda totalt. Mångfald berikar.

Med en tillräckligt stor skola kan man oftast skapa en tjänst för en 
skolledare som arbetar enbart på denna enhet. Oftast skapar det en ökad 
trygghet och mindre arbetsbelastning för den pedagogiska personalen. 
Administrationen kan då minskas för den personalkategorin.

I framtiden spås det att bli brist på pedagoger och utbildad kökspersonal. 
Det innebär att lokalplaneringen redan nu måste inriktas på att klara en 
framtida rekrytering av personal.

Förskola
Gällande förskola vill skolförvaltningarna gärna att de ska ha 90 till 120 
barn för att kunna vara effektiva enheter. Den nedre gränsen för att kunna 
bedriva förskola är fyra avdelningar och ca 56 barn. Detta för att få in 
mer personal i verksamheten för att klara öppning och stängning, kök och 
för att minska sårbarhet vid sjukdom. Vid mindre enheter än fyra 
avdelningar så minskar antalet personal dagtid, när det är som mest barn, 
för att klara öppning och stängning av förskolan. I detta fall planeras den 
nya förskoledelen på Idala att få över 90 barn och bedöms att vara lagom 
stor. 
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Nyttoanalys lokaler
Enligt jämförelser hos Skolverket, framtagna av SCB, har Lund betydligt 
högre lokalkostnader än jämförbara kommuner. Lund lägger cirka 28 100 
kr per elev och år på lokaler medan genomsnittskommunen lägger 17 638 
kr. Det innebär att resurserna hamnar på lokaler och verksamhetsstöd och 
inte kommer undervisning till del. 
Grundskola, kostnad per elev, 2014, SIRIS, Skolverket

Medel 96 050 17 638 49 915 6 355 3 973 2 935 15 289

Min 74 300 5 300 1 400 3 400 1 100 330 500

Max 232 600 38 600 137 200 22 400 12 000 10 040 63 500

Median 93 950 17 300 48 900 6 100 3 750 2 755 14 400

Lund 104 800 28 100 52 600 6 900 6 000 1 730 9 500
Lund jmf medel kr 8 750 10 462 2 685 545 2 027 -1 205 -5 789

Lund jmf medel % 9,1% 59,3% 5,4% 8,6% 51,0% -41,0% -37,9%

Elevhälsa ÖvrigtTotalt
Lokaler och 
inventarier Undervisning Skolmåltider

Läromedel, 
utrustning o  

biblio tek

 
En anledning till de höga lokalkostnaderna är att Lund har stora lokalytor 
per barn. Ett sätt att minska lokalytorna per barn är att ha större 
skolenheter. Men det råder skilda åsikter om vilka brytpunkter som finns 
för storlek på skolor. 

Kommunkontorets bedömning är att en parallell är för litet för att bedriva 
en bra skola. Kommunkontoret sammanvägda bedömning är att det 
önskvärt med minst fyra paralleller per årskurs för F-3 (cirka 100 elever) 
och fem paralleller (cirka 150 elever) för årskurs 4-9 per årskurs. 

Ekonomiska överväganden
BSF Lund Öster har i tidigare ärenden, exempelvis vid beställningen av 
Hagalundsskolan, framfört svårigheten i att bedriva verksamhet på 
enparallella skolor. Förvaltningen föreslog att ersättningsbyggnaden för 
Hagalundskolan inte skulle uppföras utan att kommunen i stället skulle 
satsa på en ny skola i södra Dalby för att möta behovet från det nya 
området Påskagänget som då kunde ha fler paralleller. Barn- och 
skolnämnden beslutade ändå att beställa Hagalundskolan. 

Skillnaden i driftkostnad mellan stora och små enheter har det visat sig 
att det har stor betydelse i hur väl man lyckas fylla klasserna och 
rektorernas ekonomiska skicklighet. Små enheter med mindre 
ekonomiska ramar kan ha en tendens att jobba hårdare med ekonomin. 
Men det finns en risk att de undviker att använda vikarier och 
specialpedagoger när det ekonomiska utrymmet är snävare.

Det finns tydliga fastighetsekonomiska vinster med större skolor. För 
lokaler finns det tydliga stordriftsfördelar med större och färre 
byggnader/tomter. Även kostnaderna för kök, specialsalar, 
administrationslokaler och kringytor kan delas på fler elever. 

Samtidigt har fastighetsförvaltningen på serviceförvaltningen påtalat att 
det finns fördelar med att bygga nytt snarare än att bygga ut och om 
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befintliga lokaler som på Svaleboskolan. Det är oftast mer komplicerat 
och blir inte alltid lika bra som att bygga nya lokaler. 

Avseende stödfunktioner som skolhälsovård, kök och administration 
finns det stora ekonomiska vinster med större objekt. Det kostar inte 
mycket mer att laga mat åt 500 barn än att laga mat för 150 barn. 
Däremot har antalet kök en tydlig påverkan på kommunens portionspris. 
Med färre enheter behövs färre kök.

Nuvarande Idalaskola
Idalaskolan är idag en klass i varje årskurs med 30-35 barn i klasserna, 
från förskoleklass till årskurs 3 (F-3) samt en förskola med sammanlagt 
cirka 30 barn. Från hösten 2016 flyttar förskolan in på Tegelstugan på 
grund av för få sökande. Skolbyggnaden som nu är riven var från början 
byggd för att rymma årskurs F – 5 men årskurs 4 till 5 är numera 
placerade på Svalebo.   

Nya Idalaskolan
Den nya Idalaskolan planeras med en klass i varje årskurs, från 
förskoleklass till årskurs sex samt förskola med 6 avdelningar. Det 
betyder att skolan får kapacitet till att ta emot ca 200 elever och förskolan 
får kapacitet till att ta emot 100 barn, totalt 300 barn.

Skolan planeras motsvara Hagalundsskolan i Dalby, med en tillhörande 
förskola. Den nya Idalaskolan har fått en ny placering på en ny tomt i 
samma område som den tidigare skolan. Tomten är tillräckligt stor för 
att, vid behov, i framtiden rymma expandering av både skolan och 
förskolan. Mästerkatten och Mossens förskolor planeras flytta in på den 
nya förskolan.

Fullstor idrottshall
Kultur- och fritidsförvaltningen har önskat att idrottshallen blir en fullstor 
idrottshall med läktarkapacitet på grund av föreningslivets behov av 
idrottslokaler. Skolan har inte behov av en fullstor idrottshall eller några 
läktare, utan endast av en liten salsposition. Barn- och skolnämnden har 
ändå ställt sig bakom att en fullstor idrottshall ska byggas med 
läktarkapacitet. 

Ekonomiska konsekvenser
För en skola med 200 elever åk F-6 samt en förskola för 100 barn, med 
tillagningskök, har serviceförvaltningen uppskattat investeringsutgiften 
till 115 000 000 kr. En idrottshall efter Kultur- och fritidsnämndens 
behov har en bedömd investeringsutgift om ca 51 000 000 kr. 
Bedömningen baseras på liknande projekt i kommunen. 

Investeringen kommer att generera en årlig hyra på cirka 11 000 000 kr 
för BSN Lund Öster och cirka 3 000 000 kr för Kultur- och 
fritidsnämnden. Idag har BSN Öster en hyra för Idalaskolan på 4 000 000 
kr. Mossen har en hyra på 150 000 kr och Mästerkatten på 270 000 kr per 
år. Resterande del behöver finansieras av kommunstyrelsens reserverade 

281



Utredning 6 (12)
Diarienummer

2016-03-14 KS 2015/0895

medel för utbyggnad av skola och förskola. Idag har servicenämnden 
kostnaderna för evakueringslokalerna som belastar nämndens resultat. 

Kommunkontorets utredning
Ärendet är svårt att bara begränsa till att enbart gälla Idalaskolas 
nybyggnation. Veberöd har två skolor, Svaleboskolan och Idalaskolan. 
Svaleboskolan är en av kommunens större skolenheter med årskurs F-9. 
Delar av skolan har problem med inomhusmiljön och köket samt 
matsalen behöver ersättas oberoende av beslutet om Idalaskolan. 
Investeringsutgiften i kök, matsal, administrationslokaler samt elevhälsa 
bedöms till 45 000 000 kr. Dessutom når idrottshallen sitt kapacitetstak 
inom en snar framtid avseende skolidrotten. En ny idrottshall bedöms till 
en investeringsutgift om 24 000 000 kr till 55 000 000 beroende på 
storlek. Enligt den nya investeringsprocessen i Lunds ska allternativ till 
önskad investering prövas och då är det lämpligt att utreda de två 
skolorna tillsammans. 

Behov
Behovet av skola och förskola är relativt konstant i området. Det som kan 
öka är behovet av en eventuell utbyggnad av Idalaområdet. 
Utbyggnadstakten är låg och ingen större utbyggnad bedöms att ske i 
närtid även om det finns en vilja att öka bostadbyggandet. 

Hösten 2015 bor det 110 barn i skolans upptagningsområde i Veberöd. 

Befolkningsprognosen för Veberöd visar på en liten ökning av barn 
under kommande år. 

Tabell 1 Befolkningsprognos 2014 – 2020 för Veberöd, upprättad mars 
2015.

 0 år 1-2 år 3-5 år 1-5 år 6-9 år 10-12 
år

13-15 
år 6-15 år 1-15 år

2014 69 130 239 369 325 232 218 775 1144
2015 70 136 233 369 318 232 229 779 1148
2016 66 154 210 364 337 236 233 806 1170
2017 67 153 229 382 340 235 234 809 1191
2018 66 156 240 396 327 243 235 805 1201
2019 63 150 257 407 321 247 239 807 1214
2020 65 151 255 406 322 273 235 830 1236

  

Förändring 
2014-2020

-4 21 16 37 -3 41 17 55 92

Som delningstal har man 25 elever för årskurs F-3 och 30 elever per klass 
för åk 4-6.

 

Antal klasser baserat på befolkningsunderlaget. Beräkningsförutsättningar=25 elever/klass 
årskurs F-3, 30 elever i årskurs 4-9
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6 
år

7 
år

8 
år

9 
år

10 
år

11 
år

12 
år

2014 3,7 2,8 3,0 3,4 2,5 2,4 2,8

2015 3,1 3,7 2,8 3,0 2,8 2,5 2,4

2016 3,8 3,2 3,7 2,8 2,5 2,8 2,5

2017 2,9 3,8 3,2 3,8 2,4 2,6 2,9

2018 3,2 3,0 3,8 3,2 3,1 2,4 2,6

2019 2,9 3,2 3,0 3,8 2,7 3,2 2,4

2020 3,7 2,9 3,2 3,0 3,2 2,7 3,2

Tabellerna ovan visar att det finns underlag för totalt 3-4 klasser i varje 
årskurs i Veberöd i aktuella skolåldrar fram till år 2020. 

Angående behovet av förskola har det etablerats en friförskola, vilket 
innebär att det råder konkurrens om de barn som bor i området. Inför 
hösten 2016 så har antalet sökande till den kommunala Idalaförskolan 
varit för få och den kommunala verksamheten ska därför flytta sin 
verksamhet till Tegelstugan. 

Behov Idrottshall
För skolbehoven behövs ytterligare en idrottsposition. Även Svalebo har 
bristande idrottkapacitet om skolan växer ytterligare. Behovet bedöms till 
en position.  

Svalebo har idag en stor hall med tillhörande ytor som exempelvis läktare 
för att kunna anordna arrangemag. Läktaren är inte bra. Bland annat 
saknar vissa platser visuell syn över hela idrottshallen. 

Kultur– och fritidsnämnden bedömer att föreningslivet har behov av en 
ytterligare fullstor idrottshall i Veberöd. 

Kommunkontorets bedömning är att det är bättre att bygga en fullstor 
idrottshall än två små idrottssalar. Om man bygger en fullstor idrottshall 
vore det bättre om den samlokaliserades intill den befintliga idrottshallen 
för att öka flexibiliteten.

Servicenämnden skulle kunna utreda om man kan bygga om den 
befintliga hallen för att förbättra publikarrangemang istället för att bygga 
en ny hall med läktare intill. Skillnaden mellan skolornas behov av 
skolidrott och Kultur- och fritidsnämndens behov innebär en 
investeringsutgift på cirka 22 000 000 kr. Driften av mellanskillnaden bör 
belasta Kultur- och fritidsnämnden och inte Barn- och skolnämnden 
Lund öster. 

Alternativ till nuvarande beställning
BSF Lund Öster har tittat på fyra alternativ efter KSau:s uttalande om att 
nyttja befintliga lokaler innan nya lokaler byggs. 

Förvaltningen har sett över planeringen för Idalaskolan utifrån att: 
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a) Undersöka förtätningsmöjligheter

b) Undersöka samordningsmöjligheter mellan verksamheter

c) Undvika små enheter

Alternativ 1: 
Alternativ 1 innebär fortsatt projektering enligt nuvarande beställning 
med ersättningsbyggnad för Idala förskola och skola, vilket innebär 
enparallell F-6 samt förskola om 100 barn med möjlighet till tillbyggnad 
på sikt. Detta förslag innebär specialsalar för slöjd, bild och musik. 
Kultur- och fritidsnämnden har framfört behov av inomhusidrottsytor 
varför förslaget är en ny idrottshall, trots att behovet för skolverksamhet 
är en idrottssal. Svaleboskolan blir i detta alternativ treparallell F-6 samt 
fyrparallell 7-9. Tegelstugans förskola kan ta emot motsvarande 10 
avdelningar, med vissa mindre ombyggnadsåtgärder. Detta alternativ 
kräver även investeringar på Svaleboskolan, som tidigare framförts i 
områdeslokalplan, i form av utökad matsal som snarat bör planeras och 
ytterligare en idrottssal på sikt när antalet klasser i årskurs 4-9 ökar. För 
att klara idrottsundervisningen kommer lagstadgad verksamhet i 
idrottshallen, d v s att förskoleklass inte får använda lokalen, prioriteras.

I samband med ny förskola på Idalaområdet kommer pedagogisk omsorg 
att få använda dessa ytor vid sina gemensamma dagar. Nuvarande  lokal 
kommer sägas upp. Detsamma gäller den förskolelokal som idag är i 
LKF:s bostadsområde.

Den totala investeringsutgiften för detta förslag bedöms till ca 
235 000 000 kr inklusive ny idrottshall och nödvändiga åtgärder på 
Svaleboskolan.  

Alternativ 2: 
Idala skola och Svaleboskolan slås ihop till en skolenhet för hela 
Veberöd. Svaleboskolan ska då rymma en fyrparallellig skola F-9. 

Tegelstugan: omstruktureras så att förskoleplatserna minskas till 80 
platser och i stället tillkommer fyra förskoleklasser, dvs. cirka 100 barn. 
Barnen får äta i klassrummet och försörjas av tillagningsköket på 
Tegelstugan. Ledningsfunktion för byggnaden ses över.

Skolår 1-3 kan då inrymmas i byggnaderna U-et och Gamla skolan. Här 
kommer det krävas ombyggnation och att fler ytor tillskaps för att rymma 
såväl skola som fritidshem samtidigt som ytor för personal kan behöva 
omlokaliseras. Det finns förslag som innebär investeringar i båda 
byggnaderna, ex behöver den gamla idrottssalen som benämns lilla 
matsalen få en helt ny funktion och helst rivas och ersättas med ny 
byggnad som då ger andra möjligheter. Nuvarande rum har högt satta 
fönster och högt till tak men går inte använda till idrottssal och är 
olämplig som matsal med tanke på fönstersättning och svårighet att skapa 
bra ljusmiljö. Denna sal ligger bredvid kök och matsal som båda kommer 
att behöva åtgärder.
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Skolår 4-6 inryms fortsatt i Snäckan, men för att klara fyrparallellig 
verksamhet krävs på sikt tillbyggnad med två klassrum och två 
grupprum, något som bedöms vara möjligt utan detaljplaneändring. Ytor 
för personal behöver även skapas men det finns troligtvis lösningar med 
mindre ombyggnation i nuvarande byggnad. 

Högstadiet bedöms idag inte kräva ytterligare tillbyggnader, frånsett 
möjligtvis ett klassrum beroende på hur andra salar kan omdisponeras.  
Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Dessa kan troligen 
skapas med en mindre tillbyggnad.

Detta förslag kräver ytterligare en fullstor idrottshall på Svaleboområdet. 
Denna kan byggas utan detaljplaneändring om den placeras i direkt 
närhet till högstadiet/snäckan.

För förskoleverksamheten saknas ytor för fyra avdelningar, 2016 visar på 
en minskning men därefter ökar behovet igen. Ersättningsplatser behövs 
för de fyra avdelningar som Tegelstugan blir av med till förmån för 
förskoleklasser. Flera olika lösningar kan diskuteras. Lammets förskola 
är egentligen för liten för att bära sin verksamhet. En tillbyggnad vid 
denna förskola skulle kunna prövas. Detta kräver detaljplaneändring då 
parkmark behöver tas i anspråk. Ett annat alternativ är att bygga helt ny 
förskola på nuvarande Idala förskolas tomt eller på den nya skoltomten. 

Detta alternativ innebär att delar av Idalaområdets elever F-3 troligen 
kommer att ha rätt till skolskjuts då de har längre skolväg än vad som står 
angivet i normen (2 km) för skolskjuts. Varje ärende av dessa måste 
behandlas individuellt varför det i dagsläget är svårt att avgöra antalet 
och därmed kostnaden.

Den totala investeringsutgiften för detta förslag bedöms till ca 
147 000 000 kr. För ny förskola bedöms investeringsutgiften till ca 
37 000 000 kr

Alternativ 3
På Idala byggs en F-3 skola med förskola 6 avdelningar. Då skulle 
kombiskolemodellen i två plan kunna användas för att möjliggöra skola i 
två plan (tvåparallellig F-3 om något händer på Svaleboskolan eller 
inflyttning sker snabbt, alt förskola/skola i vardera plan). För att hålla 
nere investeringsbehovet kan idrottsverksamheten antingen förläggas till 
Svaleboskolan (när skolan där fått utbyggd idrottshall), alternativt Idala 
gård (om denna byggnad är tillgänglig). Slöjdundervisningen i årskurs 3 
kommer att vara fortsatt förlagd på Svaleboskolan. Kostnad för 
skjutsverksamhet till Svaleboskolan tillkommer för idrotts och slöjd 
undervisning om denna blir förlagd dit (skolår 1-3).

Skolår 4-6 inryms fortsatt i Snäckan, men för att klara fyrparallellig 
verksamhet krävs på sikt tillbyggnad med två klassrum och två 
grupprum, något som bedöms vara möjligt utan detaljplaneändring. Ytor 
för personal behöver tillskapas men det finns troligtvis lösningar med 
mindre ombyggnation i nuvarande byggnad. 
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Högstadiet bedöms idag inte kräva ytterligare tillbyggnader, möjligtvis 
ett klassrum beroende på hur andra salar kan omdisponeras.  
Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Dessa kan troligen 
skapas med mindre tillbyggnad.

Detta förslag kräver fullstor idrottshall på Svaleboområdet. Denna kan 
byggas utan detaljplaneändring om den placeras i direkt närhet till 
högstadiet/snäckan. Matsal på Svaleboskolan byggs ut.

Den totala investeringsutgiften för detta förslag bedöms till ca 
172 000 000 kr. 

Alternativ 4 
Med omflyttningar, omdisponeringar och inre ombyggnationer kan F-3 
inrymmas på Svaleboskolan. Klasstorlekar på närmre 30 barn i F-3 är att 
förvänta. Då ryms även förskolan inom Tegelstugans återstående ytor. 
Förvaltningen vill dock påpeka att detta alternativ innebär påfrestning på 
verksamheten då det inte finns några marginaler att förändra eller 
anpassa verksamheten utifrån behov och krav enligt författningar. 
Skolskjutskostnaden tillkommer för Idalabarnen som har längre skolväg 
än 2 km i enlighet med norm. Matsalen och idrottsundervisning kräver 
utbyggnad.

Skolår 1-3 ska då inrymmas i byggnaderna U-et och Gamla skolan. 
Liknande justringar som nämns under förslag 2 kommer att behövas.

Idrottshall och matsal på Svaleboskolan (alla alternativ)

Som beskrivits tidigare behövs utbyggd matsal och idrottshall/sal på 
Svaleboskolan. Detta behov avgörs inte utifrån om Idalaskolan ska 
byggas eller ej. Till dess att idrottshallskapacitet är byggd måste troligen 
elever transporteras till Idalaskolans gymnastiksal om överflyttningen av 
Idalaeleverna ska ske skyndsamt. Det finns möjliga placeringar av ny 
idrottshall på Svaleboområdet som inte kräver detaljplaneändring. Ska ny 
idrottshall samordnas med den gamla idrottshallen krävs 
detaljplaneändring.

Detta förslag kan bara fungera utifrån att Veberöd, i enlighet med 
nuvarande faktiskt antal elever och barn (dvs från ProCapita och där 
befolkningsprognosen inte vägts in), har nått kulmen inom de närmaste 
åren för att sedan minska i antal igen. Detta kan man se genom att 1-
2åringarna är färre än 3-5åringarna. 

Den totala investeringsutgiften för detta förslag bedöms till ca 
172 000 000 kr.

Nedan redovisas bedömda investeringsutgifter för de fyra alternativen 
som BSF Lund Öster har utrett. 
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Anläggning Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4
1 ersättning Idala förskola 22 000 000                     22 000 000      22 000 000    
2 Ersättning förlorad förskolekapacitet tegel 13 000 000      
3 ersättning Idala skola F-3 34 500 000                     34 500 000    
4 Ersättning Idala skola 4-6 44 500 000                     se 10)
5 Ny idrottshall 2 positioner Idala (skolverksamhet har eg. behov av 1 parallell) 51 000 000                     
6 Ny idrottshall 1 pos. (Svaleboskolan) 23 800 000                     23 800 000    
7 Ny idrottshall 2 pos (Svaleboskolan) 51 000 000      51 000 000    
8 Kök och utbyggd matsal Svaleboskolan 45 000 000                     45 000 000      45 000 000    45 000 000    
9 Lokaler F-3 Svaleboskolan*** 10 500 000      5 000 000      

10 lokaler 4-6 Svaleboskolan**** 5 000 000        5 000 000      
11 admin-rum, skolhälsovård X X**  X  X** 
13 ny tomt X  X* 
14 tillagningskök Idala 14 000 000                     14 000 000    
15  Skolskjutsbehov inom Veberöd samhälle (ej kostnadsberäknat X  X 
16 Skolskjuts till specialsalar X (hemkunskap, ev språk) X (slöjd, idrott)

Summa (tkr) 234 800 000                   146 500 000    171 500 000  73 800 000    

Fotnot till ovanstående tabell
* alt kan nuvarande Idalatomten användas.
** mindre anpassningar på Svaleboskolan
***inomhusprojekt vilket kan finnas viss osäkerhet om vad byggnaderna kan klara av avseende ombyggnationer
****ventilation och annan installation kan behöva utredas ytterligare då konstruktionen för dessa är komplexa

För ovan beräknade förslag har grundförutsättningen varit att nyttja 
Svaleboskolan och befintliga lokaler så mycket som möjligt.

Kommunkontoret anser denna lösning inte är att föredra då det endast 
blir en klass per årskurs jämfört med rekommendationen om fyra klasser.

Konsekvensbeskrivning av utebliven investering
Om investering i ny skola inte genomförs kommer elever behöva bussas 
från Veberöd till andra skolor i andra orter alternativt får inhyrda 
paviljonger stå kvar. Detta får anses vara ett dyrt alternativ. Betydande 
investeringar behöver genomföras på Svaleboskolan. I Genarp, Torna 
Hällestad och Södra Sandby eller på Vikingaskolan finns det kapacitet 
för att ta emot barnen. 

Kommunkontorets rekommendationer
Kommunkontorets bedömning är att en parallell är för litet för att bedriva 
en bra skola. Kommunkontoret sammanvägda bedömning är att det 
önskvärt med minst fyra paralleller per årskurs för F-3 (cirka 100 elever) 
och fem paralleller (cirka 150 elever) för årskurs 4-9 per årskurs. 

Kommunkontoret rekommenderar att skolverksamheten samlas på 
Svaleboskolan.  Hela Veberöds skolbehov försörjs på Svaleboskolan där 
det även investeras i en fullstor idrottshall för föreningslivets behov. 

Att samla all skolverksamhet på Svaleboskolan innebär att den förslagna 
lösningen ligger nära kommunkontorets rekommendation om fyra 
paralleller för årskurs F – 3 och fem paralleller för årskurs 4 – 6. Detta 
skapar förutsättningar för kvalitet och effektivitet utifrån ett 
verksamhetsperspektiv, samtidigt som det skapar förutsättningar för 
ekonomisk effektivitet. 

Det kan eventuellt uppstå behov av skolskjuts inom Veberöd för de 
yngsta barnen boende längst ut i Idalaområdet, vilket behöver utredas 
mer noggrant, men fördelarna med att samla verksamheten på 
Svaleboskolan är så stora att kommunkontoret rekommenderar denna 
lösning. 
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Den rekommenderade lösningen skapar även ett underlag som bättre 
motiverar en investering i en stor idrottshall. Kommunen kommer minska 
sina kostnader avseende verksamhetsstöd med flera miljoner om 
kommunen kan samla kök, skolhälsovård och fastighetsdrift till ett 
objekt. Det finns fördelar med att lättare kunna rekrytera kompetens till 
den större enheten. 

Gällande förskola kan det vara bättre att låta Tegelstugan vara en ren 
förskola och bygga till Svaleboskolan med ytterligare ett par klassrum. 

288



 

   

Barn- och skolförvaltning Lund Öster 

Skolkontoret 

  Tjänsteskrivelse 
2015-11-18 

1(10) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  

Box XXX Gata nummer 046-35 50 00  www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se 

Postnr ORT 

Linda Hassel 

046- 35 82 15 

Linda.hassel@lund.se 

 

Kommunkontoret 

 

 

Information om Veberöd, utredning avseende 
skola och förskola med anledning av 
Kommunstyrelsens ställningstagande 
Dnr BSÖ 2015/0838 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunkontoret i uppdrag att med 

hänsyn till det ekonomiska läget, och inom ramen för gällande 

lokalinvesteringsprocess, intensifiera arbetet med att utreda 

möjligheterna att i ännu högre grad använda befintlig lokalkapacitet 

framför investeringar i nya lokaler.  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 18 november 

2015 (denna skrivelse). 

 

Historik 

Idala skola och Idala barnstuga byggdes 1977-78. Byggnaden inrymde 

skolverksamhet för årskurs 1-6 med specialsalar, idrottssal samt lokaler 

för ”daghem”. Byggnaden skulle vara en kopia av den då byggda 

Häckebergaskolan i Genarp. 

 

Med anledning av vikande elevunderlag samt brist på fritidshemslokaler 

drogs verksamheten ner till F-3 (med 1-1,5 paralleller per åldersgrupp) 

samt förskola (varav en avdelning finns i LKFs bostadsområde i direkt 

närhet till förskolan). 

 

Det har under många år framförts klagomål på Idala förskola och skolas 

byggnad avseende framförallt ventilationsproblem. Flera 

ombyggnadsåtgärder har gjorts men klagomålen har återkommit. När 

Servicenämnden drog igång sitt projekt om att utvärdera byggnader 

byggda under tidsintervallet 1965-1982 gjordes en mer grundlig 

undersökning av byggnaden. Då konstaterades att den del där förskolan 

och fritidshem var situerade var mögeldrabbat och att verksamheten 

därmed omedelbart skulle ut från byggnaden. Den andra delen där det 

bedrevs skolverksamhet befanns också vara i dåligt skick varför 

Lundafastigheter tog beslut om att även evakuera skoleleverna till 

paviljong. Kort därefter revs förskolebyggnaden. Del av skolbyggnaden 

används fortfarande under kortare del av dagen; matsal, kök och 

idrottssal, förråd och bibliotek. En privat förskola i centrala Veberöd 

öppnades 2013 vilken har 35 barn varav cirka 30 % är från Idalaområdet. 

Idag har Idala förskola 36 barn och Idala skola 117 skolelever. 
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I Veberöd finns ytterligare tre förskolor: Lammets förskola med 3 

avdelningar, Parkstugan med 5 avdelningar och Tegelstugan för 10 

avdelningar alt 6 avd/4 skolklasser. Den senare är belägen på 

Svaleboskolans område. 

 

Svaleboskolan är den stora skolan som senast byggdes till kring 2010 och 

är tänkt att klara 3 paralleller F-6 samt 4 paralleller 7-9. Här finns även 

en idrottshall, utrymme för fritidsändamål (i Kultur och fritids regi) samt 

stort tillagningskök. Delar av Svaleboskolans byggnader är nu undersökta 

avseende konstruktion i enlighet med inomhusmiljöprojektet, läs mer 

under rubriken Inomhusmiljöprojekt. På Svaleboskolans område finns 

stora utbyggnadsmöjligheter vid byggnaden Snäckan/högstadiet och på 

den ena fotbollsplanen dessa tillskapades vid senaste 

detaljplaneförändringen.  

 

Outnyttjad kapacitet/förtätningsmöjligheter 

Det har under många år varit kommunens inriktning att bygga många 

små enheter. Dessa enheter försågs med en entré till varje 

klass/avdelning. Dessa enheter är inte effektiva kvadratmässigt, men är 

inte heller alltid så lätta att bygga om för mer effektivt nyttjande. 

Följande byggnader på Svaleboområdet har denna uppbyggnad: 

Tegelstugans förskola, U:et och Snäckan. Byggnaden Snäckan, som idag 

inrymmer skolår 4-6, har ett stort torg som inte är särskilt lätt att använda 

effektivt. Då torget är i mitten går det inte heller att skapa klassrum 

genom förtätning. Torget används idag till gruppverksamhet, som 

mötesarena och under fritidsklubbstid. 

 

I Gamla skolan finns en gammal gymnastiksal (utan ombytes- och 

duschfunktioner) som idag används till matsal för att klara serveringen. 

Salen är mycket svår att bygga om till en effektiv och modern lokal då 

det är högt till tak samtidigt som fönstersättningen är hög (då den 

byggdes till gymnastikundervisning när byggnaden uppfördes). Bredvid 

denna lokal finns kök och matsal. 

 

U:et och Gamla skolan används till skolår F-3. Bara det att byggnaderna 

är separata innebär ett svårare mernyttjande och uppbyggnaden gör det 

svårt att få ihop en bra blandning mellan undervisning och fritidshem. 

 

Tegelstugans förskola är byggd för 4 kl/6 avd alt 10 avd. Uppbyggnaden 

med många små rum i fil, oerhört många entréer och placering av 

skötrum som gör det svårt att använda byggnaden fullt ut. 

 

Processen för en ersättningsenhet 

Barn-och skolförvaltning Lund Öster har i ett flertal ärenden rörande 

byggnation i Dalby framfört svårigheten att bedriva verksamhet på 

enparallelliga skolor. Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslog att 

ersättningsbyggnaden för Hagalundskolan inte skulle uppföras utan att 

kommunen i stället skulle satsa på en ny skola i södra Dalby för att möta 

behovet från det nya området Påskagänget. Barn- och skolnämnden gick 

emot förvaltningen och Hagalundskolan byggdes som enparallellig F-6 

och särskola1-3. I ett antal andra utredningar har även förslag lagts om 
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nedläggning av Torna Hällestad skola och Revinge skola, men dessa 

förslag har inte antagits. Österskolan (enparallellig F-3) samt Byskolan 

och Uggleskolan med 1,5parallellig organisation, är ett ytterligare 

exempel på liten skola som beslutats efter Hagalundsärendet. Barn- och 

skolnämnd Lund Öster har varit enig i dessa ärenden. 

 

I samband med att ta fram underlag för ersättning av förskola/skola har 

även befolkningsprognosen beaktas samt vilka övriga byggnader som 

finns i Veberöd som skulle vara lämpliga som Svaleboskolan och Idala 

gård. Befolkningsprognosen visade på att Veberöd inom ett par år skulle 

börja växa och att det finns flera utbyggnadsområden som ska bebyggas 

på sikt, vilket skulle innebära behov av fyra paralleller från F-9. Barn- 

och skolförvaltning Lund Öster bedömde därmed att det fanns behov av 

en ersättningsbyggnad motsvarande gamla Idala skola och förskolas 

byggnad dvs enparallellig F-6 samt motsvarande 6 avdelningars förskola. 

När hela Idalafältet i framtiden byggs kommer ytterligare behov, varför 

förslag framfördes om en tomtyta som även ska kunna klara en 

tillbyggnad för vad framtiden då visar sig behöva (tanken var att samla 

verksamheten och inte göra små enskilda verksamheter). Barn- och 

skolförvaltning Lund Öster framförde ärendet till nämnden med 

hänvisning till nämndens ställningstagande i andra ärenden om att 

nämnden vill ha små skolor. 

 

Stadsbyggnadskontoret har även startat upp planering av byggnation på 

Idalafältet. Turerna har varit många i området med olika förslag som till 

slut resulterade i att Idala skola och förskola skulle få ny placering. 

Samtidigt har Lundafastigheter tagit beslut om att sluta projektera för nya 

enheter till dess att detaljplanen vunnit laga kraft. Denna nya rutin har 

införts efter att Lundafastigheter har fått stå för kostnader för fullständiga 

projekteringar som sedan inte kunnat genomföras då detaljplanen har 

blivit ändrad. Det är inte svårt att förstå detta beslut men det har fått 

konsekvensen att planering och projektering till fullständiga handlingar 

tar längre tid än tidigare. 

 

Under det senaste året har kommunen utarbetat en ny 

lokalinvesteringsprocess som antogs av Kommunfullmäktige i juni 2015. 

Denna kan sammanfattas med att Kommunstyrelsen ska ta ett större 

samordnat grepp om alla investeringar som planeras och att 

investeringarna ska prövas utifrån olika scenarier. Facknämnderna ska 

inte besluta om det specifika fallet utan endast framföra behovet utifrån 

prognos, dvs elev- och barnantal. 

 

Kommunkontoret har gått ut med följande: 
Som ni säkert känner till så står Lunds kommun inför betydande finansiella 
utmaningar de kommande åren. Kostnaderna ökar mer än intäkterna samtidigt 
som det ekonomiska resultatet måste förbättras för att investeringar ska kunna 
finansieras mer med egna medel för att undvika en allt för stor låneskuld. För att 
lyckas med denna utmaning måste kommunens kostnader minskas med i 
storleksordningen 190 mkr inför 2017 och närmare sammanlagt 360 mkr till 
2018. Dessutom har det tillkommit behov av kostnadsminskningar på ytterligare 
cirka 100 mkr redan inför 2016.  
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Vi har ett övergripande uppdrag att använda skattemedlen på bästa möjliga och 
därför är det i denna situation både motiverat och meningsfullt att sträva efter 
att använda kommunens samlade lokalkapacitet mer effektivt för att frigöra så 
mycket medel som möjligt till våra direkta verksamheter. Det är också angeläget 
att vi försöker undvika att investera i små enheter/objekt, där det både finns 
verksamhetsmässiga (planering, flexibilitet, bemanning etc) och ekonomiska 
vinster med att samla verksamheten i större enheter/objekt. 
 
Den senaste tiden har det visat sig att det finns möjlighet till ett bättre nyttja av 
befintligt lokalbestånd samtidigt som vi planerar för betydande investeringar i 
nya lokaler. Det finns därför all anledning att ännu en gång titta på hur vi kan 
öka användningen av befintliga lokaler innan vi beslutar om nya investeringar, 
helt i linje med den nya lokalinvesteringsprocessen. När det gäller investeringar 
som redan är beslutade kan det finnas behov av att omvärdera och eventuellt 
fatta nya beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför följande vid sitt sammanträde 
den 5 oktober. ”Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunkontoret i uppdrag 
att med hänsyn till det ekonomiska läget, och inom ramen för gällande 
lokalinvesteringsprocess, intensifiera arbetet med att utreda möjligheterna att i 
ännu högre grad använda befintlig lokalkapacitet framför investeringar i nya 
lokaler.” 

 

Detta innebär att alla investeringsobjekt ska ses över för att 

a) Undersöka förtätningsmöjligheter 

b) Samordningsmöjligheter mellan verksamheter 

c) Undvika små enheter”  

 

Förutsättningar 

Det finns flera olika scenarier för utvecklingen i Veberöd nu när man kan 

pröva större enheter. Skolförvaltningen har utgått från följande 

prioritering 

1) Att hålla ihop 7-9 verksamheten är prioriterad då denna är svårast 

att dela upp i mindre enheter, därefter 4-9 

2) Skolverksamhetens sammanhållning är prioriterad före förskola, 

då samordningsvinsterna är större mellan skolenheter än mellan 

förskola/skola. Det finns även samordningsvinster mellan skola 

och förskola som öppnings- och stängningstider, men personalen 

är svårare att använda på båda ställen om det inte finns personal 

med dubbel behörighet. 

 

Förslag 1:  

Fortsatt projektering enligt nuvarande beslut dvs ersättningsbyggnad för 

Idala förskola och skola vilket innebär enparallellig F-6 samt förskola 

100 barn med möjlighet till tillbyggnad på sikt. Detta förslag innebär 

specialsalar för slöjd, bild och musik. Kultur- och fritid har framfört 

behov av inomhusidrottsytor varför förslaget är en ny idrottshall trots att 

behovet för skolverksamhet är en idrottssal. Svaleboskolan blir i detta 

alternativ treparallellig F-6 samt fyrparallellig 7-9. Tegelstugans förskola 

kan ta emot motsvarande 10 avdelningar med vissa mindre 

ombyggnadsåtgärder. Detta alternativ kräver även investeringar på 

Svaleboskolan som tidigare framförts i områdeslokalplan: utökad matsal 

som snarat bör planeras och ytterligare en idrottssal på sikt när antalet 

klasser i 4-9 ökar. För att klara idrottsundervisningen kommer man att 
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prioritera lagstadgad verksamhet i idrottshallen dvs att förskoleklass inte 

får använda lokalen. 

 

I samband med ny förskola på Idalaområdet kommer pedagogisk omsorg 

att få använda dessa ytor vid sina gemensamma dagar och då kommer 

nuvarande lokal sägas upp. Detsamma gäller den lokal som idag är i 

LKF:s bostadsområde. 

 

Förslag 2:  

Idala skola och Svaleboskolan slås ihop till en skolenhet för hela 

Veberöd. Svaleboskolan ska då rymma fyrparallellig skola F-9.  

 

Tegelstugan: omstruktureras så att förskoleplatserna minskas till 80 

platser och i stället tillkommer fyra förskoleklasser, dvs 100 barn. Barnen 

får äta i klassrummet och försörjas av tillagningsköket på Tegelstugan. 

Ledningsfunktion för byggnaden ses över. 

 

Skolår 1-3 ska då inrymmas i byggnaderna U-et och Gamla skolan. Här 

kommer krävas ombyggnation och att fler ytor tillskaps för att rymma 

såväl skola som fritidshem samtidigt som ytor för personal kan behöva 

omlokaliseras. Det finns förslag som innebär investeringar i båda 

byggnader, ex behöver den gamla idrottssalen som benämns lilla 

matsalen få en helt ny funktion och helst rivas och ersättas med ny 

byggnad som då ger andra möjligheter. Nuvarande rum har högt satta 

fönster och högt till tak men går inte använda till idrottssal och är 

olämplig som matsal med tanke på fönstersättning och svårighet att skapa 

bra ljusmiljö. Denna sal ligger bredvid kök och matsal som båda kommer 

att behöva kraftfulla åtgärder, mer om det senare. 

 

Skolår 4-6 inryms fortsatt i Snäckan, men för att klara fyrparallellig 

verksamhet krävs på sikt tillbyggnad med två klassrum och två 

grupprum, något som bedöms möjligt utan detaljplaneändring. Ytor för 

personal behöver även tillskapas men det finns troligtvis lösningar med 

mindre ombyggnation i nuvarande byggnad.  

 

Högstadiet bedöms idag inte kräva ytterligare tillbyggnader, möjligtvis 

ett klassrum beroende på hur andra salar kan omdisponeras.  

Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Dessa kan troligen 

tillskaps med mindre tillbyggnad. 

 

Detta förslag kräver fullstor idrottshall på Svaleboområdet. Denna kan 

byggas utan detaljplaneändring om den placeras i direkt närhet till 

högstadiet/snäckan. 

 

För förskoleverksamheten saknas ytor för fyra avdelningar, 2016 visar på 

en minskning men därefter ökar behovet igen. Ersättningsplatser behövs 

för de fyra avdelningar som Tegelstugan blir av med till förmån för 

förskoleklasser. Flera olika lösningar kan diskuteras. Lammets förskola 

är egentligen för liten för att bära sin verksamhet. En tillbyggnad vid 

denna förskola skulle kunna prövas. Detta kräver detaljplaneändring då 
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parkmark behöver tas i anspråk. Ett annat alternativ är att bygga helt ny 

förskola på nuvarande Idala förskolas tomt eller på den nya skoltomten.  

 

Detta alternativ innebär att delar av Idalaområdets elever F-3 troligen 

kommer att ha rätt till skolskjuts då de har längre skolväg än vad som står 

angivet i normen (2 km) för skolskjuts. Varje ärende av dessa måste 

behandlas individuellt varför det i dagsläget är svårt att avgöra antalet 

och därmed kostnaden. 

 

Förslag 3 

På Idala byggs en F-3 skola med förskola 6 avdelningar. Då skulle 

kombiskolemodellen i två plan kunna användas för att möjliggöra skola i 

två plan (tvåparallellig F-3 om något händer på Svaleboskolan eller 

inflyttning sker snabbt, alt förskola/skola i vardera plan). För att hålla 

nere investeringsbehovet kan idrottsverksamheten antingen förläggas till 

Svaleboskolan (när skolan där fått utbyggd idrottshall), alternativt Idala 

gård (om denna byggnad är tillgänglig). Slöjdundervisningen i årskurs 3 

kommer att vara fortsatt förlagd på Svaleboskolan. Kostnad för 

skjutsverksamhet till Svaleboskolan tillkommer för idrottsundervisningen 

om denna blir förlagd dit (skolår 1-3). 

 

Skolår 4-6 inryms fortsatt i Snäckan, men för att klara fyrparallellig 

verksamhet krävs på sikt tillbyggnad med två klassrum och två 

grupprum, något som vi bedömer är möjligt utan detaljplaneändring. Ytor 

för personal behöver tillskapas men det finns troligtvis lösningar med 

mindre ombyggnation i nuvarande byggnad.  

 

Högstadiet bedöms idag inte kräva ytterligare tillbyggnader, möjligtvis 

ett klassrum beroende på hur andra salar kan omdisponeras.  

Administrationen kräver ytterligare ett par rum. Dessa kan troligen 

tillskaps med mindre tillbyggnad. 

 

Detta förslag kräver fullstor idrottshall på Svaleboområdet. Denna kan 

byggas utan detaljplaneändring om den placeras i direkt närhet till 

högstadiet/snäckan. Matsal på Svaleboskolan byggs ut. 

 

Förslag 4  

Utifrån att Veberöd, i enlighet med nuvarande faktiskt antal elever och 

barn (dvs från ProCapita och där befolkningsprognosen inte vägts in) de 

närmaste åren nått kulmen för att sedan minska i antal igen. Detta kan 

man se genom att 1-2åringarna är färre än 3-5åringarna. Detta förslag kan 

endast fungera om Veberöd inte kommer att växa. Med omflyttningar, 

omdisponeringar och inre ombyggnationer kan F-3 inrymmas på 

Svaleboskolan. Klasstorlekar på närmre 30 barn i F-3 är att förvänta. Då 

ryms även förskolan inom Tegelstugans återstående ytor. Förvaltningen 

vill dock påpeka att detta alternativ innebär påfrestning på verksamheten 

då det inte finns några marginaler att förändra eller anpassa 

verksamheten utifrån behov och krav enligt författningar. 

Skolskjutskostnaden tillkommer för Idalabarnen som har längre skolväg 

än 2 km i enlighet med norm. Matsalen och idrottsundervisning kräver 

utbyggnad. 
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Skolår 1-3 ska då inrymmas i byggnaderna U-et och Gamla skolan. 

Liknande justringar som nämns under förslag 2 kommer att behövas. 

 

Idrottshall och matsal på Svaleboskolan (alla alternativ) 

Som beskrivits tidigare behövs utbyggd matsal och idrottshall/sal på 

Svaleboskolan. Detta behov avgörs inte utifrån om Idalaskolan ska 

byggas eller ej. Till dess att idrottshallskapacitet är byggd måste troligen 

elever transporteras till Idalaskolans gymnastiksal om överflyttningen av 

Idalaeleverna ska ske skyndsamt. Det finns möjliga placeringar av ny 

idrottshall på Svaleboområdet som inte kräver detaljplaneändring. Ska ny 

idrottshall samordnas med den gamla idrottshallen krävs 

detaljplaneändring.  

 

Investeringar 

Grunden för investeringsbegäran görs utifrån befolkningsstatistiken. Det 

är på denna statistik som nya Idala förskola och skola F-6 är baserad på, 

inte utifrån behovet här och nu. Det tar tid att få fram nya byggnader och 

det är inte lämpligt och ofta omöjligt att varje år bygga till ett klassrum 

eller utöka matsalen, utan oftast behövs en större investering från början 

för att på sikt kunna fyllas med verksamhet. 

 

En stor orosfaktor är befolkningsprognosen för Veberöd. Om 

nybyggnationen uteblir, minskar behovet av nya platser i förskola och 

skola i Veberöd. En annan faktor är att om det startar en fristående 

förskola eller skola kan även detta få konsekvens för den kommunala 

verksamheten med risk för att kommunen står med outnyttjade lokaler. 

 

Det största utbyggnadsområdet i Veberöd för 1-20 årsperspektivet är 

Idalaområdet. 

 

Följande investeringar behöver göras utifrån alternativ 1, 2, 3 och 4: 

OBS kalkyleringarna är grovt uppskattade och inte förrän en 

upphandling är gjord kan Lundafastigheter presentera en exakt 

kostnadsbild. Man ska också ha i åtanke att ombyggnationer inte innebär 

samma kvalitet som nybyggnation. Kryssen ska symbolisera åtgärder 

som behöver göras och schemat ska ses som ett stöd till texterna. 
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Anläggning Förslag 1 Förslag 2 
Förslag 
3 

Förslag 
4 

ersättning Idala förskola X X X  

Ersättning förlorad 
förskolekapacitet tegel 

 X 
  

ersättning Idala skola F-3 X 

 

X  

Ersättning Idala skola 4-6 X    

Ny idrottshall 2 positioner Idala 
(skolverksamhet har eg. behov av 1 
parallell) 

X 
 

  

Ny idrottshall 1 pos. 
(Svaleboskolan) 

X 

 

 X 

Ny idrottshall 2 pos (Svaleboskolan)  X X  

utbyggd matsal Svaleboskolan X X X X 

Lokaler F-3 Svaleboskolan*** 
 

X 
 X (till 

viss 
del) 

lokaler 4-6 Svaleboskolan**** 
 

X X  

admin-rum, skolhälsovård X X** X X** 

nya specialsalar idalaskolan 
(ersättning) 

X 

 

  

ny tomt X 

 

X*  

tillagningskök Idala X 

 

X  

tillagningskök Svalebo 
(renoveringsbehov) 

X X 
X X 

 Skolskjutsbehov inom Veberöd 
samhälle (ej kostnadsberäknat 

 
X 

 X 

Skolskjuts till specialsalar 

X 
(hemkunskap, 

ev språk) 
X (slöjd, 
idrott) 

  

Summa (tkr) 
  

  

* alt kan nuvarande Idalatomten användas. 

** mindre anpassningar på Svaleboskolan 

***inomhusprojekt vilket kan finnas viss osäkerhet om vad 

byggnaderna kan klara av avseende ombyggnationer 

****ventilation och annan installation kan behöva utredas 

ytterligare då konstruktionen för dessa är komplexa 

 

Ekonomiska och andra faktorer avseende små och stora skolor samt 

förskolan i Veberöd: 

 

Rektorer är idag samstämmiga om att det krävs allt fler elever/paralleller 

på en skola för att klara skolans uppdrag, särskilt i de åldersgrupper som 

kräver specialsalar. Det är flera bakomliggande faktorer: 

lärarlegitimationens införande kan innebära att en tjänst kan behöva 

ersättas av två eller tre tjänster för att få rätt behörigheter. Eftersom det 

idag är svårt att rekrytera legitimerade lärare är det än svårare att hitta en 

lärare med exakt den legitimation som den enskilda skolan har behov av. 
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Elevpengen i Lunds kommun är konstruerad så att utifrån de elever som 

finns på skolan får rektor en summa direkt från Kommunfullmäktige att 

bedriva sin verksamhet med. Om en elev flyttar dras en skolpeng bort vid 

nästa månads räkning. För rektorer i årskurser där eleverna tenderar att 

vara mer rörliga kan detta innebära en svår ekonomisk situation att klara 

ut under budgetåret om det visat sig att et par elever försvinner under 

sommaren till annan skolenhet. Det finns alltid risker med två skolor i en 

tätort att det blir en form av konkurrenssituation som kan underminera 

den ena skolans möjlighet att bedriva verksamhet effektivt. Skolor 

organiserar sin verksamhet kollektivt (klasser, grupper) men får sina 

inkomster individuellt (antal elever ggr skolpeng). Detta medför stor 

ekonomisk känslighet för åldersgruppens storlek. Om det i en tätort finns 

två skolor att välja mellan, finns en risk att valet utfaller på ett för båda 

skolorna ogynnsamt sätt, dvs att elevantalet inte ”passar” den kollektiva 

organisationen – klasserna kan bli antingen för små (=ekonomiskt 

ofördelaktigt) eller för stora (=pedagogiskt ofördelaktigt). Svaleboskolan 

och Idalaskolan har försökt att åtgärda sådana ”sneda val” genom att i 

förväg bestämma hur många klasser som kan startas på den ena eller 

andra enheten. Den strategin visade sig emellertid inte förenlig med 

gällande regler om fritt skolval. 
 

Det kollegiala lärandet, där pedagoger lär av varandra och tillsammans, 

blir betydligt starkare på en större skola med flera paralleller och/eller 

samma sorts lärarkategorier. Sårbarheten för skolverksamheten minskar 

med fler lärare och säkerheten ökar, fler vuxna finns i verksamheten. Det 

samma gäller i förskolan. Detta särskilt att beakta vid öppning och 

stängning i fritidsverksamheten eller i förskolan och vid sjukfrånvaro. 

 

Förutom det självklara i att kommunens investeringsbehov och 

driftskonsekvenser för ser olika ut för alternativen, är även driften av 

skol- och förskoleverksamheten att beakta med ovanstående. Alternativ 4 

kräver minst investeringar men då måste  behovet av skol- och 

förskoleplatser minska inom närtid i Veberöd. 

 

Det finnas andra driftskostnader där det finns fördelar med större enheter 

ex kan lednings- och administrationskostnader, samordning vid 

öppning/stängning och lovverksamhet och vissa gemensamma 

pedagogtjänster och skolhälsovård slås ut över fler elever/barn. 

 

Trafikmiljön 

Om skolorna ska samordnas till en gemensam enhet, framför 

förvaltningen behov av att se över alternativa transportvägar för 

skolskjutstrafiken, att tekniska förvaltningen tillsammans med 

skolförvaltningen gemensamt ser över kritiska övergångar samt att även 

utreda möjligheten till en ”drop-zon” utan att köra in på skolområdet. 

Svaleboskolans parkering är idag stor men samutnyttjas idag mellan 

pendlare och skolans och förskolans personal. Skolverksamheten bär idag 

kostnaden för parkeringen. 
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Inomhusmiljöprojektet 

Lundafastigheter har tagit fram underlag för åtgärder inom projekt 

”inomhusmiljö” för Svaleboskolan som presenterats nu i 

oktober/november. Detta innebär att delar av Tegelstugans förskola 

måste åtgärdas, U-et kommer att behöva renoveras (på sikt), köket och 

matsalen behöver omfattande åtgärder. När renovering påbörjas kan ny 

information innebära att läget för skol- och förskoleverksamhet ändras 

snabbt. Det kan vara att ventilationsmöjligheterna inte klarar ändrad 

verksamhet, att man hittar hittills okända faktorer som påverkar 

byggnadens kvalitet. Det är därför, som tidigare påpekats, inte möjligt att 

ta fram en fullständig kostnadsbild över förskole- och skolverksamheten i 

Veberöd. 

 

Ofullständig handling 

Lundafastigheter har inte haft möjlighet att komma fram med uppgifter 

kring de fyra förslag som presenterats i denna skrivelse. Det är en 

komplex uppgift att beräkna troliga kostnader och att kunna ge full status 

på vad de olika systemen i byggnaderna klarar av. Lundafastigheter 

kommer därför komplettera materialet direkt till kommunkontoret, vilket 

kan ge som resultat att något av förslagen faller bort. 

 

Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till 
beslut 
att informationen läggs till handlingarna. 

BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING LUND ÖSTER 
 

 

 

Ann-Britt Wall Berséus  Linda Hassel 

Skoldirektör   Planeringssekreterare 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesdatum 

 2014-10-22 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 142  
Områdeslokalplan för Veberöd 

Dnr BSÖ 2014/0894   

 

Sammanfattning 

Nämnden har begärt att områdeslokalplaner skall upprättas för varje tätort 

inom nämndens område. Områdeslokalplan Veberöd 2014 är den första som 

upprättas och som nu behandlas av barn och skolnämnd Lund Öster. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 9 oktober 2014,  

Bilaga – Barn och skolnämnd Lund Öster Områdeslokalplan Veberöd 2014 

Planeringsförutsättningar 2014-2019. 

 

Yrkanden 

Per Jakobsson (M) yrkar med instämmande av Kenth Andersson (S), Carolina 

Nordbeck (FP), Tord Persson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Astrid Rugsveen 

(M), Taru Sundqvist (FP), Aleksander Mlynarczyk (KD), Eva Strand (S), 

Yanira Difonis (MP) och Helena Falk (V) följande tilläggsyrkande. 

 

 

att     framföra till kommunstyrelsen och till servicenämnden önskemålet att i 

samband med skolbygge på Idalaområdet i Veberöd bygga en fullskalig 

idrottshall i enlighet med beslut fattat i BSN Lund Öster 2014-04-22 §58. 

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 

att godkänna områdeslokalplan Veberöd 2014 som planeringsunderlag för 

kommande beslut i varje enskilt ärende efterhand som dessa aktualiseras och 

förs upp på prioriteringslistan för lokalförsörjning för BSN Lund Öster, 

 

att Idalaskolan byggs som en enparallellig F-6 skola med specialsalar 

avseende: musik, slöjd, idrott, bild, 

 

att Idala förskola byggs med kapacitet för 100 barn, 

 

att verksamheterna i lokalerna Mossen och Mästerkatten flyttas in i nya 

Idalaskola/förskola,  

 

att Svaleboskolans matsalssituation utreds, 

 

att lokalplanen uppdateras under 2015 och ska då vara kvalitetssäkrad 

avseende ytor för verksamhet och utemiljö. 

 

att framföra till kommunstyrelsen och till servicenämnden önskemålet att i 

samband med skolbygge på Idalaområdet i Veberöd bygga en fullskalig 

idrottshall i enlighet med beslut fattat i BSN Lund Öster 2014-04-22 §58. 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesdatum 

 2014-10-22 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret  

Servicenämnden  

Team Veberöd  

Akten 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post  

Box  41 Stortorget 1 046-35 50 0  www.lund.se  

Lund 

Per Hellman 

046-35  51 71 

per.hellman@lund.se 

Kultur- och fritidnämnden 

 

 

 

     

 

 

 

 

Beställning till Servicenämnden om uppförande av 
idrottshall på Idalaområdet i Veberöd. 
Dnr KU 2015/0090 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden begär att servicenämnden uppför lokaler för idrottshall 

för skola och för verksamhet efter skoltid inom fastigheten Veberöd 17:2 i Lund i 

enlighet med lokalprogram från kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och 

skolkontor Lund Öster.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015.   

Kultur- och fritidsförvaltningens, lokalprogram den 27 maj 2015. 

Barnkonsekvensanalys 
Barns och ungdomars behov av ändamålsenligt utformade lokaler för 

föreningsverksamhet ligger till grund för de nya lokalarnas utformning.  

Ärendet 
Utveckling av ny idrottshall på Idalaområdet i Veberöd har arbetats fram i 

samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och skolkontor Lund 

Öster till följd av att nuvarande lokaler för Idalaskolan angripen av mögelskador 

och föremål för rivning och att det finns ett stort behov av idrottslokaler för skola 

och föreningsliv. Önskemål från föreningslivet i Veberöd om utökning av lokaler 

för föreningslivet har vägts in i kravspecifikationen. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har länge sett ett stort behov av utveckling av 

ändamålsenliga lokaler för idrottsverksamhet efter skoltid. Efterfrågan från 

föreningslivet på tider i idrottshallar med måtten 20 x 40 meter är mycket stort. 

Senast det uppfördes ny idrottshall för skola och föreningsliv med fulla mått var 

2004 då idrottshall uppfördes i Genarp i samband med att högstadium inrättades. 

Beställning av en ny idrottshall för Råbylundsområdet gjordes av nämnden i 

november 2014. 
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Lokalprogram 
Lokalprogram för idrottshall för Idalaskolan har tagits fram av kultur- och 

fritidsförvaltningen med avsikt att nya lokaler ska skapas för såväl skola som för 

föreningsaktiviteteter för kommunens invånare i enlighet med av fullmäktige 

fastställt idrottspolitiskt program om ”utveckling av miljöer för idrott och fysisk 

aktivitet”. 

 

Ny idrottshall ska kunna användas på vardagar mellan 8.00 och 16.00 för 

grundskolans behov. Vardagar mellan 16.00 och 23.00 och under helger ska 

lokalerna användas för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet och för 

föreningslivets behov. Skolfria dagar och under lov ska lokalerna vara användbara 

för kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet.  

 

Hallen utrustas för spelmått 20 x 40 meter som ska kunna avdelas i två positioner 

på ett sådant sätt att skolundervisning ska kunna bedrivas i två grupper utan att 

dessa störs av varandra. Hallen ska byggas för flexibla behov och ska kunna 

användas för de idrottsgrenar som idag används för BSN Lund Öster och för 

kultur- och fritidsförvaltningens prioriterade användningsområde. 

Lokalerna ska prioriteras för att kunna användas för musik, dans, kampsport, 

gymnastik och annan rörelseverksamhet av skilda slag. Hallen ska utformas med 

enkel publikkapacitet för cirka 200 personer och utformas för arrangemang för 

skolans och föreningslivets behov. 

 

Idrottshall vid Idala utformas för att barn- och skolförvaltning Lunds Öster ska 

kunna inrymmas skolområdets behov av idrottslokaler för årskurserna F-6 i 

idrottshallen.  

 

Serviceförvaltningen har genom Lundafastigheter tagit fram förslag på utformning 

av idrottshall på Råbylund, se bilaga. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att 

detta förslag tillgodoser lokalbehov för skola och kultur- och fritidsverksamhet på 

ett utmärkt sätt. Det är dock viktigt att lokalerna utökas med tillräckliga förråd för 

skolans och föreningsverksamhetens behov. 

 

Ekonomiska resurser och förvaltning 
I beslut om Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 finns resurser avsatta i 

servicenämndens investeringsplan med 40 000 tkr. Resurser i för driftkostnader 

finns avsatta i driftbudget. Det kan vara betydelsefullt att investeringsresurser för 

skolans behov och utökade resurser för hallens användning för fritids- och 

föreningsverksamhet skiljs åt inför beslut.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nya idrottshallar i Lund förvaltas av 

Lundafastigheter, hyrs ut sin helhet till kultur- och fritidsförvaltningen och att 

skolans verksamhet garanteras rätt till utnyttjande av tider för undervisning mellan 

kl 8.00 och 16.00.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen tecknar avtal med skolan om tider för skolans 

användning med 40 timmar per vecka av antalet möjliga timmar om 85 

timmar/vecka, vilket ger 47 % av idrottshalens hyres- och driftskostnad för skola.  

 

På detta sätt gynnas skolan resursåtgång genom att 53 % av idrottslokalernas 

kostnad inte redovisas som kostnader för kommunens grundskola. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att överlämna beställning av lokaler för idrottshall på Idalaområdet i 

Veberöd till servicenämnden.  

 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
 

 

 

Urban Olsson   Per Hellman 

Kultur- och fritidsdirektör  Utvecklingsstrateg 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Servicenämnden 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Akten 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2015-06-04 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

 § 69  
Beställning av idrottshall på Idalaområdet i Veberöd 

Dnr KU 2015/0090   

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden begär att servicenämnden uppför lokaler för 

idrottshall för skola och för verksamhet efter skoltid inom fastigheten Veberöd 

17:2 i Lund i enlighet med lokalprogram från kultur- och fritidsförvaltningen 

och Barn- och skolkontor Lund Öster. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015. 

Kultur- och fritidsförvaltningens, lokalprogram den 27 maj 2015. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att  överlämna beställning av lokaler för idrottshall på 

  Idalaområdet i Veberöd till servicenämnden. 

 

Protokollsanteckning 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut”. 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Servicenämnden 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 208 Lokalbeställningar gällande 
Idalaskolan och Idrottshall Idala

Dnr KS 2015/0895

Sammanfattning
Serviceförvaltningen bedömde under 2012 att Idalaskolan var i för dåligt 
skick för att renoveras. Denna bedömning ledde till att skolan delvis revs 
och eleverna evakuerades till paviljonger. Planeringen har varit att 
återuppföra en F -6 skola med en klass i varje årskurs samt en förskola.

Kultur- och fritidsnämnden önskade enligt beslut 2015-06-04 att 
Idalaskolans idrottshall ska vara en fullstor idrottshall med 
läktarkapacitet.

Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att i Veberöd samla 
all skolverksamhet på Svaleboskolan. Det är både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt att föredra före en skola med en klass i varje årskurs 
på Idala.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016, dnr KS 2015/0895 
(Denna skrivelse)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag den 21 mars 2016, § 
42
Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd daterad den 14 
mars 2016, dnr KS 2015/0895
Barn- och skolförvaltningen Lund östers skrivelse den 18 november 
2016, dnr BSÖ 2015/0838
Barn- och skolnämnds beslut 22-oktober-2014 § 142 2014/0894
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015, dnr 
KU 2015/0090
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69 dnr KU 
2015/0090

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Yanira 
Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia 
Honeth (L), Hans-Olof Andersson (SD) och Anne Landin (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar

att Idalaskolan ska byggas för upp till 400 elever

att placering och utformning av idrottshall ska ske efter samråd mellan 
kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnd öster och det lokala 
föreningslivet
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

att uppdra åt BSN Lund öster att återkomma med en förnyad beställning 
avseende skolans årskurser och placering av förskoleverksamhet i 
Veberöd

 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att Idalaskolan ska byggas för upp till 400 elever
att placering och utformning av idrottshall ska ske efter samråd mellan 

kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnd öster och det 
lokala föreningslivet

att uppdra åt BSN Lund öster att återkomma med en förnyad beställning 
avseende skolans årskurser och placering av förskoleverksamhet i 
Veberöd

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Anne Landin (FNL), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C): Vi vill att yngre skolbarn ska 
ha skola i sin närmiljö och att detta möjliggörs på både Svalebo och Idala 
skolorna.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-05-25 klockan 13.00–17.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 202-210, 212-228, kl 13:45-17:55
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V), §§ 195-
201

Ersättare Peter Fransson (S), kl 13:00-16:00
Lena Fällström (S)
Ronny Johannessen (M), kl 13:00-17:30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl 13:00-16:30
Mattias Horrdin (C), kl 13:00-17:45
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Henrik Nilsson, ekonom, kommunkontoret, kl 13:00-15:00
Annika Henning, press- och medieansvarig, kl 13:00-15:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 195-228

Plats och tid för justering Kommunkontoret, onsdagen den 1 juni 2016 kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 KS 2015/0963

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Paragrafer § 195-228

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

308



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 96 Beställning av idrottshall
Lerbäckskolan, (KF)

Dnr KS 2016/0963

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslår att Lerbäckskolans nuvarande 
idrottslokaler ersätts med en ny byggnad innehållande tre 
idrottspositioner. Nuvarande skolidrottslokaler räcker inte till för 
skolområdet och bedöms inte klara nuvarande krav för föreningslivet och 
skolidrott.

Investeringsutgiften bedöms till 91 000 000 kr. Det genererar en hyra på 
cirka 8 000 000 kr per år. Barn- och skolnämnd Lunds stad belastas med 
3 800 000 kr av den bedömda hyran medan resterande hyra på 
4 200 000 kr belastar Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 12 oktober 2016, § 85.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 28 september 
2016.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 4 februari 2016, § 2.
Områdeslokalplan för Lerbäck-Stångby 2014-2018.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
besluta

att beställa nya idrottslokaler vid Lerbäckskolan med en 
investeringsutgift på sammanlagt 91 miljoner kronor samt ge 
servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen,

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen bedöms 
överstiga den beslutade investeringsutgiften,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 
stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift,

att kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift,

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta barn- och skolnämnden 
Lund Stad med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 
skola/förskola,
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

att finansiering av driftmedel sker från kommunstyrelsens reserverade 
medel för utbyggnad av skola och förskola,

att behovet att reservera driftmedel för utbyggnad av idrottshall beaktas i 
EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens andel,

att överföra investeringsmedel från kommunstyrelsen till 
servicenämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att beställa nya idrottslokaler vid Lerbäckskolan med en 

investeringsutgift på sammanlagt 91 miljoner kronor samt ge 
servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen,

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften,

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd 
Lunds stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i 
drift,

att kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift,

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta barn- och skolnämnden 
Lund Stad med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 
skola/förskola,

att finansiering av driftmedel sker från kommunstyrelsens reserverade 
medel för utbyggnad av skola och förskola,

att behovet att reservera driftmedel för utbyggnad av idrottshall 
beaktas i EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens 
andel,

att överföra investeringsmedel från kommunstyrelsen till 
servicenämnden.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L), Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson 
(KD): Det är viktigt att byggandet av idrottshallen inte avstannar i väntan 
på att standardlokalprogram för idrottshallar utarbetas då behovet är akut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/0963

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Henrik Nygren

 

henrik.nygren@lund.se

Kommunstyrelsen

Beställning idrottshall Lerbäckskolan.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslår att Lerbäckskolans nuvarande 
idrottslokaler ersätts med en ny byggnad innehållande tre 
idrottspositioner. Nuvarande skolidrottslokaler räcker inte till för 
skolområdet och bedöms inte klara nuvarande krav för föreningslivet och 
skolidrott. 

Investeringsutgiften bedöms till 91 000 000 kr. Det genererar en hyra på 
cirka 8 000 000 kr per år. Barn- och skolnämnd Lunds stad belastas med 
3 800 000 kr av den bedömda hyran medan resterande hyra på 4 200 000 
kr belastar Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 28 september 
2016, dnr BSL 2016/0210. 
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 12 oktober 2016, § 85 dnr 
BSL 2016/0210.

Barnets bästa

Den nya idrottshallen på Lerbäck tillgodoser elevers rätt till 
idrottsundervisning i närhet till skolan.

Ärendet

Lerbäckskolans två små idrottsalar är idag slitna och uppfyller inte 
skolans behov av skolidrottslokaler eller kultur- och fritidsnämndens 
behov för föreningslivet. Kapaciteten för skolidrott räcker inte till i 
området och elever från Lerbäckskolan måste förflytta sig till 
Viktoriastadion för skolidrottsundervisning. Dessutom har nuvarande 
salar, omklädningsrum och våtutrymmen betydande invändiga 
underhållsbehov.

Förslaget är att intill Lerbäckskolan uppföra en fullstor idrottshall med 
läktare kapacitet för 260 personer för att kunna hantera matcher och 
evenemang. Det byggs en foajé med pentry med möjlighet till enklare 
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/0963

försäljning vid evenemang och matcher. Till detta planeras en idrottssal 
på en position som placeras på våning två, ovanpå omklädningsrummen. 

Dessutom innehåller anläggningen en Träningshall/rum för specialidrott 
på 60 kvadratmeter. Denna sal kan nyttjas som mindre träningsrum, 
matthall, för specialidrott eller särskild undervisningsgrupp i idrott och 
hälsa.  Salen kan också nyttjas som lokal för t.ex. dans, yoga, brottning, 
crossfit/funktionell träning och andra mjukare idrotter. 

Barn- och skolnämnden beslutar i nämndbeslutet 2016-10-12 att 
byggnaden ska innehålla lämpligt placerade könsneutrala omklädnings- 
och duschrum vilket även förslaget innehåller. 

Investeringsutgiften bedöms till 91 000 000kr. Detta genererar en hyra på 
cirka 8 000 000 per år varav cirka 3 800 000 belastar Barn- och 
skolnämnd Lunds stad. Resterande cirka 4 200 000 ska finansieras av 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunkontorets kommentarer
Idrottshallsprojektet är en del av en större uppdatering av 
Lerbäcksskolans lokaler som genomförs i etapper. Tidigare har kök och 
matsal samt vissa undervisningslokaler uppgraderats. Det finns planer på 
att renovera ytterligare lokaler samt att bygga en ny byggnad söder om 
nuvarande skola för 300 - 400 elever. 

Ekonomi och jämförelse med andra objekt
Investeringsutgiften bedöms till 26 000 kr per kvadratmeter vilket är i 
nivå med jämförelseobjekten med andra projekt i Lund.

Lunds kommun har flera idrotthallar under planering och produktion för 
tillfället. Produktion av en idrottshall pågår intill ISLK på tidigare 
Östervångskolan. Den har en investeringsutgift om 43 000 000 kr. 
Dessutom planeras en idrotthall i Dalby för 44 700 000 kr, 26 300 kr per 
kvadratmeter, och en i Veberöd för 47 000 000 kr, 24 500 kr per 
kvadratmeter. Idrottshallen på Södra Råbylund beställdes till en 
investeringsutgift om 72 000 000 kr, med bedömd investeringsutgift på 
30 000 kr per kvadratmeter. 

Enheten för lokalplanering på grundskoleförvaltningen i Malmö stad 
bedömer att en fullstor idrottshallhall har en investeringsutgift på cirka 
35 000 000 kr och för en halv hall är investeringsutgiften cirka 
25 000 000 kr. Helsingborg stad har en fullstor idrottshall med viss 
publikkapacitet under produktion för 38 000 000 kr och har nyss avslutat 
byggandet av en idrottshall för 27 000 000 kr. Helsingborg stad 
investerar för under 20 000 kr per kvadrat. Men för att kunna göra 
jämförelser mellan Helsingborg, Malmö och Lund krävs det en djupare 
analys innan det går att dra någon slutsats. 

Inget av jämförelseobjekten påminner om Lerbäckshallen som är en 
evenemangshall som ska byggas i två plan för att spara mark. 
Investeringsutgiften för markarbetena för Lerbäckshallen är betydande 
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/0963

och bedöms till 12 000 000 kr då hallen delvis ska grävas ner och en 
torgbildning ska anläggas och stensättas framför entrén. 

Lerbäckshallen har en väl tilltagen yta för foajé för att kunna hantera 
publikevenemangen. För att kunna göra en jämförelse krävs det en 
fördjupad analys och jämförelse mellan de olika idrottshallarna så att det 
går att dra en korrekt slutsats gällande investeringsutgiften. Dessutom 
finns det lokaler med i underlaget som det lilla gymmet och den lilla 
träningshallen som inte ingår i några andra jämförelseobjekt. Detta har 
varit ett önskemål från skolan och är lokaler utöver det som behövs för 
att klara målen i skolidrott. 

Vid en första bedömning verkar det som att ytorna är stora och att 
investeringsutgiften per kvadratmeter är hög i Lund jämfört med i Malmö 
och Helsingborg. Men det krävs en fördjupad analys för att göra den 
bedömningen. 

Kommunkontoret rekommenderar att serviceförvaltningen tillsammans 
med kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och skolförvaltning Lunds 
stad gör en analys och jämförelse med idrottshallar som byggs i 
Helsingborg och Malmö. Denna analys kan genomföras i samband med 
skapandet av standardlokalprogram för idrottshallar och kan användas 
vid projekteringen av Lerbäckshallen. Med tanke på den ekonomiska 
situationen som råder i Lunds kommun kan man fundera på om det lilla 
gymmet (träningssalen) på 60 kvadratmeter ska genomföras. Det är 
önskemål från skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen 
men är inte nödvändiga ytor. 

Kommunkontoret noterar att det planeras för att bygga om de gamla 
idrottssalarna till verksamhetslokaler för skolan. Det finns inte i Barn- 
och skolnämndens Lunds stads beställning någon beskrivning om vad 
lokalerna som frigörs när skolidrotten flyttar ska användas till eller någon 
bedömd investeringsutgift för att bygga om de gamla idrottsalarna. 

Finansiering av kultur- och fritidsförvaltningens del av hyran saknas och 
måste beaktas i kommande EVP. Barn- och skolnämndens tillkommande 
hyra finansieras av kommunstyrelsens reserverade medel för utbyggnad 
av skola och förskola. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att beställa nya idrottslokaler vid 
Lerbäckskolan med en investeringsutgift på sammanlagt 91 
miljoner kronor samt ge servicenämnden i uppdrag att verkställa 
beställningen.

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 
bedöms avvika jämfört med den beslutade investeringsutgiften.
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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/0963

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd 
Lunds stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i 
drift.

att kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift.

att     ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta barn- och skolnämnden 
Lund Stad med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 
skola/förskola. 

att finansiering av driftmedel sker från kommunstyrelsens reserverade 
medel för utbyggnad av skola och förskola 

att behovet att reservera driftmedel för utbyggnad av idrottshall 
beaktas i EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens 
andel 

att överföra investeringsmedel från kommunstyrelsen till 
servicenämnden

Anette Henriksson      Kommundirektör
 

Henrik Weimarsson          
Ekonomidirektör
 

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

316



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-10-12

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 85 Beställning idrottshall Lerbäckskolan
Dnr BSL 2016/0210

Sammanfattning
Beställningen gäller en ny idrottshall på Lerbäckskolan. Idrottshallen 
beställs som trepositions idrottshall. Projektet finansieras inom Lunds 
kommuns investeringsramar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-28
Områdeslokalplan Lerbäck-Stångby BSN Lunds stad beslut 2014-03-19 
§ 26
Områdeslokalplan Centrum-Väster 2014-2018, beslut 2015-03-19 § 26
Detaljplanekarta med planbestämmelser Laga kraft 2014-09-16
Illustrationsplan - bilaga detaljplan 2014-09-16
Övergripande byggkostnadskalkyl 2016-06-08
Skiss - Ny 3 positions Idrottshall enligt Lokalprogram med trepositions 
idrottshall Lerbäckskolan 2016-06-08

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar

att nämnden hos kommunstyrelsen beställer en ny 3 positioners 
idrottshall vid Lerbäckskolan, att uppföras i enlighet med lokalprogram 
reviderat 2016-06-08.

Lars Hansson (L) instämmer i Mårten Spannes yrkande och gör följande 
tilläggsyrkande:

att byggnaden ska innehålla lämpligt placerade könsneutrala 
omklädnings- och duschrum.

Elin Gustafsson (S), Mattias Horrdin (C), Jens Modeér (MP) och Vera 
Johnsson (M) instämmer i Lars Hanssons tilläggsyrkande. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mårten Spannes (S) yrkande med Lars 
Hanssons (L) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nämnden hos kommunstyrelsen beställer en ny 3 positioners 

idrottshall vid Lerbäckskolan, att uppföras i enlighet med 
lokalprogram reviderat 2016-06-08.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-10-12

Justerare Utdragsbestyrkande

att byggnaden ska innehålla lämpligt placerade könsneutrala 
omklädnings- och duschrum.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Servicenämnden/Lundafastigheter
Akten
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-12 BSL 2015/0472

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2016-10-12 
klockan 18.00–21.40

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf, t o m § 85 kl 21:15
Elin Gustafsson (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Gösta Eklund (V)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD)
Sofia Lindbom (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M)
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP)
Håkan Friberg (L), Tjänstgörande för Samuel Körner Lilja (KD)
Victor Zetterman (L), Tjänstgörande för Lars Hansson (L) fr o m § 
86

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S)
Chelsea Long (V)

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds stad
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Cecilia Fehrlund, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Ingrid Kanje, Chef/rektor, BSF Lunds stad
Bengt Andersson, Facklig företrädare, Lärarförbundet
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund

Justerare Mattias Horrdin (C)

Paragrafer § 80-97

Plats och tid för justering Barn- och skolförvaltning Lunds stad, fredagen den 14 oktober 2016

Underskrifter
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-12 BSL 2015/0472

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Mattias Horrdin (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2016-10-12

Paragrafer § 80-97

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-19 Datum då anslaget tas ned 2016-11-09

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Underskrift

Eva-Lotta Kittel
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (2)
Skolkontoret Diarienummer

2016-09-28 BSL 2016/0210

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
 

Sebastian Rånes

 

sebastian.ranes@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Beställning idrottshall Lerbäckskolan

Sammanfattning
Beställningen gäller en ny idrottshall på Lerbäckskolan. Idrottshallen 
beställs som trepositions idrottshall. Projektet finansieras inom Lunds 
kommuns investeringsramar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-28 Beställning idrottshall Lerbäckskolan

Områdeslokalplan Lerbäck-Stångby BSN Lunds stad beslut 2014-03-19 
§ 26 
Områdeslokalplan Centrum-Väster 2014-2018, beslut 2015-03-19 § 26
Detaljplanekarta med planbestämmelser Laga kraft 2014-09-16
Illustrationsplan - bilaga detaljplan 2014-09-16
Övergripande byggkostnadskalkyl 2016-06-08
Skiss - Ny 3 positions Idrottshall enligt Lokalprogram med trepositions 
idrottshall Lerbäckskolan 2016-06-08

Barnets bästa
Den nya idrottshallen på Lerbäck tillgodoser elevers rätt till 
idrottsundervisning i närhet till skolan.

Ärendet
En ny 3 positions idrottshall finns beskriven i områdeslokalplan för Lerbäck 
– Stångby 2014 – 2018. Behovet av en idrottshall som även kan användas av 
Kultur och Fritid bedöms som stort för skolorna inom områdena Lerbäck- 
Stångby-Vallkärra-Håstad. Antalet idrottstimmar kommer att växa i takt 
med befolkningsökningen. Transport av elever till befintliga idrottsalar i 
centrala Lund är ineffektiv. Befintlig idrottshall på Lerbäckskolan består av 
slitna lokaler som inte är välfungerande för idrotts- och bollverksamhet. 
En ny tre positionshall byggs enligt placering på detaljplanen för flexibla 
ändamål och i syfte att möta det framtida behovet enligt 
befolkningsprognosen. Lokalprogram för Lerbäck har anpassats för att gälla 
idrottshall och har samverkats med Kultur och Fritid
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-09-28 BSL 2016/0210

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
Att hos kommunstyrelsen beställa:

- Ny 3 positions idrottshall

 
 

 
 

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-02-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 2 Fastställande av  Områdeslokalplan 
för Centrum/Väster 2016-2020, del 1 

Dnr BSL 2015/0480

Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan är en remissversion som skickas ut till 
områdets förskolor och skolor för hörande med föräldrarepresentanter, 
skolornas elevråd, arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna 
med flera, om deras synpunkter på de här föreslagna lokalförändringarna 
inom Centrum-Väster 2016-2020, Centrum del 1.

Beslutsunderlag
Reviderad Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2016-2020, Centrum 
del 1 – beslut, 2016-01-15 Dnr BSL 2015/0480

Bilaga 1, Sammanställning av inkomna remissvar ang. Områdeslokalplan 
för Centrum - Väster 2016-2020, Centrum del 1, 2016-01-14
 
Remiss Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2016-2020, Centrum del 1 
– beslut om remiss, 2015-10-21

BSNLS Protokollsutdrag 2015-10-14  §13 Områdeslokalplan för 
Centrum-Väster 2016-2020, Centrum del 1 – beslut om remissförfarande

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar att bordlägga ärendet

Lars Hansson (L) instämmer i Monica Molins yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Lars Hanssons yrkande 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Skolområde Centrum-Väster
Skolområde Centrum-Torn 
Skolområde Norra Fäladen
Skolområde Järnåkra-Klostergården
Skolområde Linero-Tuna-Östra Torn
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-02-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Fackliga organisationer
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Tekniska Förvaltningen
Akten
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-04 BSL 2015/0718

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47, 2016-02-
04 klockan 18.00–21.30

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Simon Årnes (C)
Samuel Körner Lilja (KD)

Tjänstgörande ersättare Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte Ewerhard (M) 

Ersättare Ilirjana Metaj (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Chelsea Long (V)
Mats Hansson (SD)
Max Eskilsson (C)
Baharan Raoufi (FI)
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-04 BSL 2015/0718

Justerare Utdragsbestyrkande

Övriga Mats Oscar Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSF Lunds stad
Tomas Ekstedt, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Ingrid Kanje, Chef/rektor, BSF Lunds stad
Anna Medin, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Britt Steiner, Planeringschef, Kommunkontoret
Magdalena Titze, Budgetchef, Kommunkontoret
Bengt Henricson, Administrativ chef, Skolområde Centrum/Väster

Bengt Andersson, Facklig företrädare, Lärarförbundet
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas riksförbund

Justerare Mårten Spanne (S) med Vera Johnsson (M) som ersättare

Paragrafer § 1-18

Plats och tid för justering BSF Lunds stad, Stora Södergatan 47, onsdagen den 17 februari
 kl 17:30

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Mårten Spanne (S)
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-04 BSL 2015/0718

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2016-02-04

Paragrafer § 1-18

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-19 Datum då anslaget tas ned 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47

Underskrift

Eva-Lotta Kittel
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 Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-03-19 § 26 
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Innehållsförteckning 
       Sid. 
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1 Inledning 
 
Barn- och skolförvaltningen i Lunds stad arbetar kontinuerligt med översyn av sitt lokalbestånd 

för att kunna erbjuda skolorna och förskolorna ändamålsenliga lokaler. 

De viktigaste parametrarna att ta hänsyn till i detta arbete är funktionalitet utifrån pedagogiska 

krav och riktlinjer, liksom befolkningsutvecklingen, det geografiska läget och ekonomi. 

 

Tidsaspekten är absolut nödvändig. Det vill säga: lokalerna ska kunna tas i bruk när det faktiska 

behovet finns. Planeringen sker i nära samarbete med kommunens övriga förvaltningar så som 

Serviceförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Kommunkontoret och Tekniska förvaltningen.  

 

I Lunds kommuns Skolplan 2009 står bland annat följande om den fysiska miljön: 

 

 Skolan ska erbjuda en lärandemiljö som främjar elevernas hälsa 

 Alla ska ha lika goda arbetsförhållanden och samma förutsättningar i undervisningen 

 Skolan ska erbjuda en god och kreativ studiemiljö, anpassad efter elevgruppernas behov 

 Lunds skolor ska vara ändamålsenliga, säkra, sunda och tillgängliga för alla elever 

 Gruppstorlekar, lokaler och utemiljöer ska utformas så att de ger en god lärandemiljö 

 

Kommunens officiella befolkningsprognos är det underlag som förvaltningen utgår ifrån i sin 

lokalplanering. Befolkningsprognosen omvandlas vidare till en elev- och barnprognos utifrån 

historisk nyttjandegrad inom området. I sista skedet görs bedömningar baserade på samlad 

erfarenhet kring elevunderlaget inom förvaltningen. 

 

Befolkningsprognoser är inte absoluta sanningar: de visar förväntade utvecklingstendenser, som 

bygger på de för tillfället kända fakta och planer som prognosen utgår ifrån. Tillförlitligheten i 

prognosen är bra i ett treårigt perspektiv för Lunds kommun som helhet, men för mindre områden 

och på längre sikt avtar tillförlitligheten. Detta i sin tur innebär att elevutvecklingen i ett visst 

område både kan bli långsammare eller snabbare än förväntat, om exempelvis bostadsbyggandet 

minskar/ökar eller ändrar karaktär. 

 

Lunds kommun växer och det ställer krav på en välavvägd dimensionering av förskole- och 

skolenheter. Detta kan ses, inte minst, i kommunens samlade investeringsbehov för de kommande 

fyra−fem åren. Denna lokalplan berör ett område som kommer att växa kraftigt de närmaste 

15−20 åren. Detta, i kombination med större elevårskullar i de äldre klasserna, ny läroplan och ett 

delvis äldre fastighetsbestånd, ger oss en anledning till att göra en analys av lokalläget inom 

området.  

 

Målet med denna områdeslokalplan är att peka på alternativa lösningar för det befintliga 

lokalbeståndet på Lerbäck-Stångby, med deras för- och nackdelar, samt inte minst att bjuda in till 

en bred dialog kring framtida försörjning med förskolor och skolor inom området. 
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2 Områdets avgränsning och påverkan från grannområden 
 
I de bifogade kartorna (bilaga 2−3) över Lerbäck och Stångby-Vallkärra-Håstad med angränsande 

områden, visas vilka förskolor och skolor som finns och var bostadsutbyggnadsområdena ligger. 

 

Lerbäcks skolområde ligger på båda sidor om järnvägen norr om stationen. Fjelievägen avgränsar 

åt väster och Norra Ringen åt norr, med undantag av Oscarshem som också ingår. På andra sidan 

järnvägen utgörs gränsen åt öster av Norra Kyrkogården/Kävlingevägen ned till Kungs Oscars väg 

− och väster om Spolegatan ned till Britta Holmströms gata. Se bilaga 2. 

 

Stångby-Vallkärra-Håstad skolområde ligger också på båda sidor om järnvägen och ansluter till 

Lerbäcks skolområde längs Kävlingevägen − och norrut mot Vallkärra, Stångby och Håstads 

bebyggelser och landsbygden däromkring. Se bilaga 3. 

 

Norr om Lerbäcks närområde och väster om Vallkärra, Stångby och Håstad ligger Gunnesbo och 

Nöbbelöv, som också ingår i det administrativa skolområdet Centrum-Torn. Men dessa kommer 

att redovisas i en egen områdeslokalplan vid ett senare tillfälle. 

 

Skolområde Centrum-Torn gränsar i Fjelievägen, Västra Stationstorget och Clemenstorget till 

skolområde Centrum-Väster och mot norr och öster ligger Skolområde Norra Fäladen. 

 

 

A Lerbäck skolområde 

  
3a Schematisk bild över de kommunala enheternas användning 2013 
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4a Befintliga enheter med aktuell lokalkapacitet i sammanfattning 

 
Förskolor  
Inom Lerbäcks närområde finns de kommunala förskolorna Kobjer, Forsbergs Minne inklusive 

Solens förskola för nyanlända invandrare och Holken samt Hästkons specialförskola för extremt 

allergiska barn med totalt 15 avdelningar. De fristående förskolorna Solvinden, Kossan, Småstad, 

Färgsolen och Plåstret vardera en till två avdelningar.  

 

Förskolorna har totalt 23 avdelningar. Sammantaget kan dessa ha 322−368 platser, beroende på om 

man följer målet med maximalt elva barn i ålder ett till två år, respektive sexton barn i åldern tre till 

fem år med 2,75 personal per avdelning − eller om man har två barn fler per avdelning. Av tabellen 

nedan framgår att allergiförskolan och de fristående enheterna inte nödvändigtvis följer samma 

modell. 

 

Inom området finns fem fristående förskolor enligt nedan med totalt 130 platser. 

 
Förskolans namn Antal avdelningar Kapacitet enligt mål  Mål + 2 platser 

Kobjer 4 56 64 
Forsbergs Minne 4 56 64 
Solens förskola 1 14 16 
Holken 5 70 80 
Hästskon allergiförskola 1 10 10 
Solvinden  2 32 32 

Kossan  1 20 20 

Småstad  1 16 16 

Färgsolen   2 38 38 

Plåstret 2 24 24 

Summa avd. - platser 23 336 364 

 

Skolor 
Lerbäckskolan vid Kung Oskars bro har för närvarande 614 elever årskurs F-9 samt tre basgrupper 

med 22 elever och Oscarskolan som ligger på Oscarshem som läsåret 2013/2014 har 34 elever i 

årskurs F-2. 

 

Lerbäckskolan har byggts i omgångar med Hus A-B och idrottshuset 1952, Hus C 1958 och NO-

salarna 1994. Sedan 2010 pågår en etappvis renovering och ombyggnad av de äldre husen från 

1950-talet. En detaljplan håller på att tas fram som gör det möjligt att bygga en fullstor idrottshall 

med en tredje salsposition och mötesplats med bland annat fritidsklubb, samt ett nytt skolhus för 

tolv klasser i årskurs F-3 eller flexibel enhet
1
 för 300 barn i åldern ett till nio år.  

 

Oscarskolan byggdes 1963 för årskurs 1−3. Fritidshemmet flyttade 2012 från den närbelägna 

villan Oscar Gul till en paviljong på skoltomten, så att skolan kan bedriva integrerad skol- och 

fritidshemsverksamhet där. 

 

 

5a Beskrivning av områdets särskilda förutsättningar 

Lerbäckskolan ligger i en kil mellan järnvägen och äldre industriområden söder och norr om 

skolan, med eleverna bosatta i Klosterhusen och Kobjersvången söder och norr om dessa.  

                                                 
1
 Flexibla enheter är en typ av skolbyggnad som är utvecklad i Lund och byggd i för närvarande fyra versioner. En 

enhet för exempelvis 200 barn är utformat så att den ”utan egentliga ombyggnader” kan användas för åtta klasser 

årskurs F-3 med integrerade fritidshem eller tolv avdelningar med förskolebarn i åldern ett till fem år eller den 

blandning som behövs i området vid en given tidpunkt. 
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Inom Lerbäcks skolområde ligger utbyggnadsområdena Nöbbelövsvägen med 55 bostader på 

Oscarshem. I kvarteren runt Lerbäckskolan finns utbyggnadsområdena Kung Oskar, Gamla 

Brandstationen och gamla Sockerbruksområdet (Postterminalen 2 och Raffinaderiet) som totalt 

innehåller 478 bostäder, varav cirka 240 lägenheter är påbörjade eller klara. Grovt räknat 

motsvarar det ett tillskott med cirka 100 barn i förskoleåldern och 200 barn i skolåldern.  

 

Omvandlingen av Öresundsvägens företagsområde till bostadsområde ska utredas i en Fördjupad 

översiktsplan med eventuell byggstart efter 2018. I Översiktsplanen ÖP2010 anges en möjlig 

utbyggnad med bostäder som motsvarar cirka 750 barn i förskoleåldern ett till fem år, respektive 

cirka 1500 barn i skolåldern 6−15 år. Inledningsvis kan nya bostäder där komma att påverka 

behovet inom Lerbäck, innan nya förskolor och skolor står klara inom det området. 

 

 

6a Sammanfattning av behov inom Lerbäcks skolområde 

Inom planperioden 2014−2018 planeras för att ytterligare cirka 300 av de 533 bostäder i de 

pågående utbyggnadsområden står klara, vilket antas öka befolkningen med cirka 100 barn i 

förskoleåldern och 200 i grundskoleåldern. Dessa ingår i den nu föreliggande prognosen. 

Inom Lerbäcks närområde sker den stora bostadsutbyggnaden i Öresundsvägens företagsområde men 

det blir först efter denna lokalplans tidshorisont och ingår således inte in prognosen. 

 

Erfarenhetsmässigt kan barnantalet under de första cirka 15 åren av ett områdes levnadstid bli upp 

emot det dubbla antalet för att på sikt stabiliseras till det stadigvarande behovet. Därför bör det 

utöver de fasta enheterna planeras för ett antal mindre tillfälliga lägenhetsförskolor med cirka 60 

platser som efter 15−20 år kan används som bostäder eller verksamhetslokaler. 

 

Dessa förändringar över tiden kräver en successiv utbyggnad av förskolor och skolor med 

möjlighet till stor flexibilitet i lokalanvändningen − och möjligen även avveckling av 

lägenhetsförskolorna efter 15−20 år. 

 

Läroplanens krav på specialsalar och lärare med legitimation i sina olika undervisningsämnen gör 

det svårare att driva skola för årskurs 4−9 med mindre än tre paralleller i 18−20 klasser. 

 

Enligt prognosen 2013 ser elevutvecklingen inom Lerbäck ut att öka med fyra klasser i årskurs F-3 

till 2016, för att därefter ligga i princip stilla resten av perioden. Elevökningen i åldern tio till 

femton år motsvarar en ökning med någon enstaka klass i årskurs 4−9. 

 

Med eleverna från Stångby-Vallkärra-Håstad i årskurs 7−9 ökar behovet med cirka sju klasser fram 

till 2020 då ”Centralskolan” i Stångby planeras stå klar. 

 

Behov enligt prognosen 2013 i sammanfattning 
läsår Förskola (pl) Åk F-3 Åk 4−6 Åk 7−9* S:a klasser åk 4−9* 

2012/13 266 12+1 7+1 9+1 16+ 2 
2013/14 269 13+1 8+1 9+1 17 + 2 
2014/15 292 14+1 9+1 9+1 18 + 2 
2015/16 306 16+1 8+1 11+1 19 + 2 
2016/17 318 16+1 8+1 11+1 19 + 2 
2017/18 343 16+1 8+1 12+1 20 + 2 
2018/19 381 16+1 9+1 13+1 22 + 2 

2019/20 392 16+1 9+1 14+1 23 + 2 

I årskurs F-9 antas att det behövs tre BAS-grupper utöver det ordinarie klassantalet.  
*inklusive elever från Stångby-Vallkärra-Håstad i årskurs 7−9 
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B Stångby-Vallkärra-Håstad skolområde 
 
3b Schematisk bild över de kommunala enheternas användning 2013 

 
4b Befintliga enheter med aktuell lokalkapacitet i sammanfattning 

 
Förskolor  
Inom Vallkärra närområde finns endast den fristående förskolan Valen Valle med två avdelningar 

och 26 platser. I Stångby finns de kommunala förskolorna Tornastugan, Tåget med Tågets 

paviljonger och Stormhattens förskola. Förskolorna har totalt 20 avdelningar som sammantaget har 

278−314 platser beroende på om man följer målet med maximalt elva barn i ålder ett till två år, 

respektive sexton barn i åldern tre till fem år med 2,75 personal per avdelning eller om man har två 

barn fler per avdelning. 

 
Förskolans namn Antal avdelningar Kapacitet enligt mål  Mål + 2 platser 

Stormhattens förskola 7 98 112 
Tågets radhusförskola  3 42 48 
Tågets paviljonger 4 56 64 
Tornastugans förskola 4 56 64 
Valen Valle fristående förskola 2 26 26 

Summa avd. - platser 20 278 314 
 

Skolor 
Vallkärra skola har för närvarande 123 elever årskurs F-6 och Håstad skola har för närvarande 46 

elever i årskurs F-3. Kulparkskolan i Stångby har för närvarande 219 elever årskurs F-5.  

 

Byskolan i Vallkärra byggdes 1900, 1920 och 1993 och Håstad skola byggdes 1917. 

Kulparkenskolan, som togs i bruk 2012, används för närvarande som skola för årskurs F-5 i 

avvaktan på att ”Västra skolan” ska avlasta med de äldre eleverna i årskurs 4−6.  
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Tornhallen, som är föreningsdriven, används av de tre skolorna inom området. Men eftersom 

idrottshallen ännu inte har delats i två halvor räcker den inte till för skolornas behov enligt 

läroplanen. Det innebär att en del elever fortfarande skjutsas till olika hallar där det kan finnas 

tider. 
 

5b Beskrivning av områdets särskilda förutsättningar 
Inom Torns glesbygd finns förutom Stångby, byarna Vallkärra och Håstad, som i mycket liten 

omfattning berörs av nybyggnationer. Stångby har en station på stambanan mot Stockholm, med 

goda förbindelser mot Lund och Malmö, så det är där den stora bostadsutbyggnaden planeras 

enligt översiktsplanen ÖP2010. 

 

I Stångby ligger utbyggnadsområdena Haraldsfält, Stångby Väster 1 och 2 samt Rossings väg, 

som totalt planeras för 595 bostäder, varav cirka 335 lägenheter är påbörjade eller klara. Grovt 

räknat motsvarar det cirka 120 barn i förskoleåldern och 240 barn i grundskoleåldern. 

 
6b Sammanfattning av behov inom Stångby-Vallkärra-Håstad  
 

Läroplanens krav på specialsalar och lärare med legitimation i sina olika undervisningsämnen gör 

det svårt att driva skola för åk 4-9 med mindre än 3 paralleller i 18-20 klasser.   

 
Behov enligt prognosen 2013 i sammanfattning 

läsår Förskola (pl) Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 S:a kl åk 4-6(9) 

2012/13 279 12 6 (0) 6 
2013/14 289 12 6 (0) 6 
2014/15 299 11 7 (1) 7 
2015/16 300 13 8 (2) 8 
2016/17 296 12 9 (6) 9 
2017/18 298 12 8 (7) 8 
2018/19 293 12 7 (9) 7 

2019/20 292 12 7 (9) 7 

 
 

Enligt prognosen 2013 ser barn- och elevutvecklingen i området ut att i princip ge ett oförändrat 

behov av 18−20 avdelningar och cirka tolv klasser för årskurs F-3 fram till 2018. Ökningen i 

åldern tio till tolv år motsvarar en succesiv ökning till åtta till nio klasser fram till 2018. Elever i 

årskurs 7−9 hänvisas till Lerbäckskolan till dess ”Centralskolan” står klar i Stångby. 

 

Förskola  
Behovet av platser i förskolan är i princip oförändrat 18−20 avd. inom perioden 2013−2018.  

I Stångby finns för närvarande tolv avdelningar i paviljonger med tillfälliga bygglov, som 

antingen måste beviljas permanenta bygglov eller ersättas med andra permanenta byggnader. 

Tågets tillfälliga paviljonger med fyra avdelningar ligger på mark avsatt för småindustri. De tre 

flexibla enheterna för 200 barn i åldern ett till nio år kan succesivt användas för sex avdelningar 

och fyra klasser − och därmed ersätta förskoleavdelningarna som idag finns i paviljonger.  

 

Skola 
Byskolorna i Håstad och Vallkärra kan inte växa med flera klasser utan att det kräver större 

utbyggnader. Befolkningen inom gång- eller cykelavstånd ger inte underlag för flera klasser än 

dagens två till fyra klasser i årskurs F-3 i Håstad respektive cirka sju klasser i årskurs F-6 i 

Vallkärra.  

 

Kulparkskolan är byggd som flexibel enhet för förskola och/eller skola med exempelvis åtta 

klasser årskurs F-3. Innevarande läsår går där sju klasser årskurs F-3 med fritidshem samt två 

klasser årskurs 4−5. Nästa läsår 2014/2015 växer behovet i Stångby från sju till åtta klasser i 
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årskurs F-3 respektive från två till tre klasser i årskurs 4−6, vilket inte riktigt ryms på skolan. En 

paviljong för tre klasser placeras mellan Stormhattens förskola och Kulparkskolan under läsåret 

2014/2015, i avvaktan på att ”Västra Skolan” kan tas i bruk. 

 

Detaljplanen för ”Västra skolan” i Stångby har överklagats men är nu antagen, därför beräknas 

skolan stå klar till augusti 2015 i stället för 2014 som det var planerat. Skolan är projekterat för 

att på sikt kunna användas som flexibel enhet för 200 barn i åldern ett till nio år. Inledningsvis 

kommer den att kunna användas som skola för åtta till tio klasser i årskurs 4−6. 

 

Specialsalar  
För att kunna uppfylla läroplanens krav för undervisning i ämnena trä- och textilslöjd, bild, 

hemkunskap, NO/teknik och musik, behövs kompletterande specialsalar främst för årskurs 4−6. 

 

I detaljplanen för ”Västra skolan”, finns byggrätt för en tillfällig paviljong med specialsalar. 

 

Eleverna i årskurs 7−9 får bussas till Lerbäckskolan till dess ”Centralskolan” i Stångby står klar 

kring år 2020. Beroende på hur elevantalet i årskurs 4−9 ökar framöver, kan det vara lämpligt att 

bygga ut ”Centralskolan” i två etapper och fortsätta använda ”Västra skolan” för årskurs 4−6 

under tiden. 

 

Idrottsundervisning 
Skolorna inom Stångby-Vallkärra-Håstad behöver få tillgång till en till två extra salspositioner. 

Den föreningsdrivna Tornhallen i Stångby har för närvarande kapacitet för cirka 30 

idrottslektioner/vecka, men en överenskommelse mellan föreningen och Kultur & Fritid ger nu 

hopp om att hallen snarast blir delbar till två salar och utökas med tillräckligt med 

omklädningsrum för två salar.  

 

Fram till dess ”Centralskolan” i Stångby inklusive idrottshall kan stå klar kring år 2020, har 

behovet av idrottstimmar hunnit växa till 60−65 lektioner per vecka för de då totalt cirka 33 

klasser årskurs F-9. Bussning av elever till befintliga idrottsalar i centrala Lund börjar bli svårt, 

eftersom salarna i de flesta fall är uppbokade för mera näraliggande skolors behov. 

 

På Lerbäckskolan finns för närvarande två små slitna salar som inte kan slås ihop till en stor 

bollhall. I den kommande detaljplanen för Lerbäckskolan, som håller på att utarbetas, kommer 

det att finnas byggrätt för en idrottsbyggnad med tre salspositioner i stället för de två små. Dessa 

tre salar kan täcka behovet för cirka 50 klasser i årskurs F-9.  

 

Idrottsbyggnaden kan, enligt planen, stå klar 2016. Detta skulle innebära ett överskott av möjliga 

idrottstimmar för cirka tio klasser, som kan bussas dit från skolorna i Stångby, Vallkärra eller 

Håstad. Det i sin tur kan innebära att det under en del år räcker med den extra salspositionen i 

Tornhallen. 
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7 Planerade lösningar för skolorna inom Lerbäck-Stångby 
− med konsekvensbeskrivning 

I områdeslokalplanen finns ett huvudalternativ som innebär utbyggnad av Lerbäckskolan med 

bland annat idrottshall med möteplats och fritidsklubb, samt ett nytt skolhus för cirka 300 

barn/elever i årskurs F-3. 

 

I Stångby sker en stegvis utbyggnad med två flexibla enheter för 200 barn/elever samt en central 

skola för 540−600 elever i årskurs 4−9 inklusive idrotthall, mötesplats och bibliotek. 

I avvaktan på att ”Centralskolan” i Stångby kan bli klar, placeras en paviljong med specialsalar 

vid ”Västra skolan”. Tornhallen ändras till en delbar hall så att den kan rymma två klasser samtidigt.  

 

En exakt tidplan för de fortsatta utbyggnaderna, framför allt inom Stångby, är beroende av den 

faktiska behovsutvecklingen över tiden. Men möjligheterna för nybyggnationer måste säkras, genom 

att tomtmark säkerställs genom detaljplaner som hinner bli fastställda i tid, innan behoven uppstår.  

  

Stegvisa utbyggnader − i takt med behoven − gör det möjligt att möta pedagogiska krav, samtidigt 

som skolorna ges goda ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheten effektivt när de är 

organiserade i tillräckligt stora enheter.  

 

Lokaler på rätt plats vid rätt tid och med lämplig och flexibel utformning kan stödja lärandet. 

Eleverna får möjlighet till bättre måluppfyllelse vilket kan försvara de investeringar som görs, 

samtidigt som framtida anpassningskostnader undviks, genom att det tas ett mera långsiktigt grepp 

kring lokalfrågan. 
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BILAGA 1 A: LERBÄCK 
Tabeller med kapacitet och underlag  
för förskola, skola årskurs F-3, årskurs 4−6 och årskurs 7−9 

 

Befolkning i området:  
     

Lerbäck 
   Befolkningssiffrorna avser prognos för den siste december angivet år. Första året anger faktiskt antal boende barn. 

År/ålder 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2012 68 62 68 62 60 67 48 51 52 63 

2013 78 67 60 68 63 65 66 49 51 55 

2014 83 78 65 61 70 67 64 66 48 53 

2015 88 81 75 63 61 74 64 67 67 50 

2016 96 87 77 76 62 65 70 66 66 69 

2017 99 91 81 75 74 64 63 73 65 68 

2018 103 96 85 79 74 78 63 64 73 68 

2019 105 97 87 83 76 77 73 63 63 74 

 
År/ålder 10 11 12 13 14 15 

2012 52 49 49 47 45 44 

2013 61 53 51 50 48 45 

2014 52 61 54 51 50 47 

2015 50 52 62 55 51 50 

2016 48 51 54 63 56 50 

2017 65 48 52 54 61 55 

2018 65 66 51 52 54 60 

2019 65 64 69 51 51 54 
Området omfattar statistikområdena (NYKO): 111, 1120-1121, 172-175, 1761 
     Lerbäck  

          

Beslutad kapacitet Lerbäck

Skola - förskola Försk F-3 4-6 7-9 Fr o m T o m

Lerbäckskolan 10 6 9

Lerbäcks M-paviljonger 3 5 2010 + admin. och omflyttning

Lerbäckskolan et II 2014  + 3 kl  hus A / - 3 kl  i pav.

Oscarskolan 3

Kobjers förskola 4

Holkens förskola 5

Forsbergs minne 4 inkl bussen

Solens flykting-fsk (Forsbergs M) ca 8 barn 

Hästskon allergiförskola 1 ca 10 barn   

Fristående förskolor (ca 130 pl) 9 motsvarar ca 9 avd

- Solvinden ca 32 platser

- Kossan ca 20 platser

- Småstad 16 pl 

- Färgsolen ca 38 platser

- Plåstret ca 24 platser

Ovanstående kapacitetsbeskrivning utgår från planerad användning ht 2013
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  Beslutad kapacitet   Beslutad kapacitetsökning 

Årtal Försk F-3 4-6 7-9 Försk F-3 4-6 7-9 

2012 23 13 9 14 0 0 0 0 

2013 23 13 9 14 0 0 0 0 

2014 23 13 9 14 0 0 0 0 

2015 23 13 9 14 0 3 0 0 

2016 23 13 9 14 0 3 0 0 

2017 23 13 9 14 0 3 0 0 

2018 23 13 9 14 0 3 0 0 

2019 23 13 9 14 0 3 0 -5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Obs! Rektor beslutar inför varje läsår vilka årskurser som byggnaderna ska användas för 
 

 

         

         Befolkningsunderlag 
 

 
 

Beslutad kapacitetsökning Lerbäck

Skola Försk F-3 4-6 7-9 Fr o m T o m

Lerbäckskolan - nybyggnad 3 2016 netto

Lerbäcks M-paviljonger 3 2015 2015 tillfälligt

Lerbäcks M-paviljonger -5 2019

Förskola Lerbäck

Ålder 1 2 3 4 5 6
Totalt

Barn Barn Barn Barn Barn Barn Barn Avd 11/16 mål + 2 Avd 11/16 mål + 2

2012 26 54 48 59 79 0 266 23 322 368 0 0 0
2013 31 43 56 64 75 0 269 23 322 368 0 0 0
2014 42 50 47 74 79 0 292 23 322 368 0 0 0

2015 44 63 49 60 90 0 306 23 322 368 0 0 0
2016 50 65 66 62 75 0 318 23 322 368 0 0 0

2017 54 70 65 80 74 0 343 23 322 368 0 0 0

2018 59 75 70 80 97 0 381 23 322 368 0 0 0

2019 60 78 76 83 95 0 392 23 322 368 0 0 0

Kapacitet beslutad Ej beslutad kapacitet
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Underlag skola F-3: Lerbäck

Ålder

Klass

Accepterad 
överfyllnad 2% 2% 2% 2%
Delningstal 23 23 23 23

Behov Behov Behov Behov Behov Utnyttjad Ej besl

EleverKlasserSlack EleverKlasserSlack EleverKlasserSlack EleverKlasserSlack EleverKlasserSlackSpecKapacitetkapacitetBrist kapacitet

2012 74 4 18 45 2 1 64 3 5 59 3 10 242 12 34 1 13 12 0
2013 73 4 19 75 4 17 45 2 1 67 3 2 260 13 39 1 13 13 0
2014 71 4 21 73 4 19 74 4 18 46 2 0 264 14 58 1 13 13 1 0
2015 71 4 21 74 4 18 74 4 18 76 4 16 295 16 73 1 13 13 3 3
2016 77 4 15 73 4 19 73 4 19 76 4 16 299 16 69 1 13 13 3 3
2017 70 4 22 81 4 11 72 4 20 75 4 17 298 16 70 1 13 13 3 3
2018 70 4 22 71 4 21 81 4 11 75 4 17 297 16 71 1 13 13 3 3
2019 81 4 11 70 4 22 70 4 22 82 4 10 303 16 65 1 13 13 3 3
klassfyllnad 2012: 18,5 22,5 21,33 19,67 20,17
klassfyllnad 2018: 17,5 17,75 20,25 18,75 18,56

9

3

6 - 9

F-3

6

F

7

1

8

2

Underlag skola 4-6 Lerbäck

Ålder

KlassAcceptera
d 
överfyllnad 2% 2% 2%
Delningstal 28 28 28

Utnyttjad Ej besl

EleverKlasserSlack EleverKlasserSlack EleverKlasserSlack EleverKlasserSlack SpecKapacitetkapacitet Bristkapacitet

2012 68 3 16 53 2 3 56 2 0 177 7 19 1 9 7 0
2013 58 3 26 69 3 15 55 2 1 182 8 42 1 9 8 0
2014 64 3 20 58 3 26 70 3 14 192 9 60 1 9 9 0
2015 44 2 12 64 3 20 58 3 26 166 8 58 1 9 8 0
2016 74 3 10 45 2 11 66 3 18 185 8 39 1 9 8 0
2017 72 3 12 74 3 10 46 2 10 192 8 32 1 9 8 0
2018 72 3 12 73 3 11 77 3 7 222 9 30 1 9 9 0
2019 72 3 12 71 3 13 76 3 8 219 9 33 1 9 9 0
klassfyllnad 2012: 22,67 26,5 28,0 25,29
klassfyllnad 2018: 24,0 24,33 25,67 24,67

Elevantal per årskull.

Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos. 

Födda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1999 56 57 57 57
2000 53 55 55 55 54
2001 68 69 70 71 72 71
2002 59 58 58 58 59 58 57
2003 64 67 64 64 66 66 66 66
2004 45 45 46 44 45 46 46 45
2005 74 75 74 76 74 74 77 77
2006 73 73 74 76 72 73 76
2007 71 74 73 75 72 71
2008 71 73 72 75 72

10 11 12 10-12

4 5 6 4-6
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Skolornas lokalkapacitet i sammanfattning 
 
Oscarskolan åk F-3 skola 
Lå 2013/14: 3 kl åk F-2 (34 elever) 
 
Faktisk lokalkapacitet 2013 Antal pedagogisk personal: 11 pers. (s:a 5,85 tjänst) 
Rumstyp  Antal/kapacitet kommentar 

Klassrum  3 Räcker till 3 klasser åk F-2(3) 
Grupprum  2  
Allrum/Basrum för fritids mm 2 + 1 pentry  

+ hobbyrum 
  

Kompletterar klassrum + grupprum till 
hemvister som nyttjas hela dagen i en 
integrerad verksamhet för åk F-3 med 
fritidshem 

Storkök – mottagning/tillagning mottagningskök  
Matsalen - antal platser -  Barnen äter i hemvisterna 
Personalrum och -
arbetsplatser 

1 personalrum  Arbetsplatser i personalrummet 

Expedition/administration 1  
Utemiljö - friyta Ca 2790 kvm  Friytan räcker till ca 70 barn/elever (40 

kvm/plats)  

Underlag skola 7-9 Lerbäck 

Ålder

Klass  

Accepterad 
överfyllnad 2% 2% 2%
Delningstal 28 28 28

Utnyttjad Ej besl

EleverKlasserSlackEleverKlasserSlackEleverKlasserSlackEleverKlasserSlack SpecKapacitetkapacitet Bristkapacitet

2012 83 3 1 85 3 -1 83 3 1 251 9 1 1 14 9 0
2013 57 3 27 84 3 0 85 3 -1 226 9 26 1 14 9 0
2014 55 2 1 57 3 27 83 3 1 195 8 29 1 14 8 0
2015 71 3 13 55 2 1 57 3 27 183 8 41 1 14 8 0
2016 59 3 25 72 3 12 54 2 2 185 8 39 1 14 8 0
2017 66 3 18 58 3 26 71 3 13 195 9 57 1 14 9 0
2018 46 2 10 66 3 18 57 3 27 169 8 55 1 14 8 0
2019 77 3 7 45 2 11 66 3 18 188 8 36 1 14 8 -5
klassfyllnad 2012: 27,67 28,33 27,67 27,89
klassfyllnad 2018: 23,0 22,0 19,0 21,13

Elevantal per årskull.
Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos. 

Födda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1996 83

1997 85 85

1998 83 84 83
1999 56 57 57 57
2000 53 55 55 55 54
2001 68 69 70 71 72 71
2002 59 58 58 58 59 58 57
2003 64 67 64 64 66 66 66 66
2004 45 45 46 44 45 46 46 45
2005 74 75 74 76 74 74 77 77

13 14 15 13-15

7 8 9 7-9

341



15 

 

 

 

Lerbäckskolan åk F-9 skola 
Lå 2013/14: 10 kl åk F-3 (203 elever), 6 kl åk 4-6 (ca 170 elever), 9 kl åk 7-9 (ca 241 elever)                                
s:a 614 elever/25 kl + 3 BAS-grupper 
 
Faktisk lokalkapacitet 2013: Antal pedagogisk personal: 74 personer (61,2 tjänster) 
Rumstyp  Antal/kapacitet kommentar 

Klassrum  17 (+ 14 kl i pavilj.) Räcker till 25 klasser + 3 BAS-grupper med fn 22 
elever 

Grupprum  15 (+ 12-17 i pavilj.) 5 av grupprummen i M-paviljongen är på 7 kvm 
Allrum/Basrum för fritids mm 4 Kompletterar klassrum + grupprum till hemvister 

som används hela dagen i integrerad 
verksamhet för åk F-3 

Storkök – mottagning/tillagning Fn mottagningskök 
 

Fullt utnyttjad och trångt utan möjlighet till ökning 
av antal portioner eller omvandling till 
tillagningskök 

Matsalen - antal platser 2 x ca 160 kvm   Ca 240 platser -> med 3 sittningar räcker till ca 
720 pers. Elevcaféet kan komplettera matsalen 
under lunchen 

Personalrum och -
arbetsplatser 

4 rum m arb. 
platser  

i bottenvåningen hus C - resten är fn i paviljong   

Expedition/administration Fn i paviljong Flyttar till hus B i sista ombyggnadsetappen 
Utemiljö - friyta (exkl. 
idrottsplan) 

Ca 29600 kvm  Friytan räcker till ca 770 elever (38,5 kvm/plats) 

Fritidsklubb Ca 100 platser Finns i suterrängplan under Kobjers förskola 
 
Gemensamma resurser för Oscarskolan och Lerbäckskolan 
 
Faktisk lokalkapacitet 2013: 
Rumstyp  Antal/kapacitet kommentar 

Specialsalar: NO, Slöjd, Bild, 
Hemkunskap, Musik  

12 på Lerbäck 
 

Räcker till max 24 kl i åk 4-9 inkl. tid för elevens val 
 

Bibliotek  140 kvm Rekommenderas 70 kvm + 10 kvm per klass.  
Elevhälsa: skolsköterska, 
skolläkare, psykolog, 
socialsekreterare/kurator 

2 Skolsköterskerum (utrustad undersökningsrum) 
på vån 2 i idrottshuset 
 

Idrottshall  
idrottsplats  
 

2 separata salar 
Ca 10 200 kvm 

2 små slitna salar - räcker dåligt till 28 kl i åk F-9. 
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2a Diagram Lerbäck 

 
 

Diagrammet visar att det för närvarande finns 322 platser (svart streck) alternativt 368 platser (rött 
streck) beroende på om man räknar med två platser fler per avdelning utöver målsättningen maximalt 
elva barn i åldern ett till två år respektive maximalt sexton barn i åldern tre till sex år med 2,75 
personal per avdelning. I augusti börjar nästan alla sexåringar i förskoleklass på skolan och lämnar 
plats för nya småbarn som succesivt börjar i förskolan vilket kan leda till att det uppstår platsbrist 
under våren (röd färg). 
 

 

 
 

Diagrammet visar att det för närvarande finns kapacitet för tretton klasser (heldragen linje) men att det 
kommer att saknas plats för två klasser läsåret 2014/2015 (röd och blå färg) om man väljer att strikt 
hålla sig till att inte ha fler än 24−25 barn per klass. Årskurs 3-eleverna stannar på Oscarskolan läsår 
2014/2015. Den streckade linjen visar hur det blir om man ökar med netto tre klasser i årskurs F-3 
som läsår 2015/2016 år plats i M-paviljongen och den nya skolbyggnaden för årskurs F-3 kan stå klar 
från och med augusti 2016. 
 
 

 
      

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

410

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

B
ar

n
 

Förskola 

                   Lokalkapacitet: befintlig och tidigare beslutad

- - - - - - - Lokalkapacitet: befintlig och beslutad kapacitetsökning

Övriga behov, t ex LIG
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Kapacitet enligt mål 11/16 + 2  
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2a Diagram Lerbäck (fortsatt) 
 

 
 
Diagrammet visar att det för närvarande finns kapacitet för nio klasser (heldragen linje) och en BAS-
grupp (grön respektive blå färg). Från och med augusti 2014 stannar Stångbyeleverna i årskurs 4−6 
kvar i Stångby. 

  

 
   

Diagrammet visar att det för närvarande finns kapacitet för fjorton klasser (heldragen linje) som bland 
annat finns i en tillfällig M-paviljong på Lerbäck. För närvarande används lokalerna av ungefär 9 
klasser årskurs 7−9, samt en BAS-grupp (grön respektive blå färg). "Lokalöverskottet" används av 
Stångbys och Vallkärras elever i motsvarande sex till åtta klasser i årskurs (6)7−9. Från och med 
augusti 2014 stannar Stångbys elever i årskurs 4−6 kvar där och ger plats för fler i årskurs 7−9. När 
den föreslagna byggnationen av "Stångby Centralskola” med åk 4−9 står klar, tidigast 2019, stannar 
elever i årskurs 7−9 från Vallkära och Stångby kvar där och Lerbäcks paviljonger kan avvecklas. 

 
 

               
_________     Lokalkapacitet: befintlig och tidigare beslutad                

  - - - - - - -  Lokalkapacitet: befintlig och beslutad kapacitetsökning 
  Övriga behov, t ex LIG 

     Brist 
       Utnyttjad kapacitet 

    
 

  

 

 
 
 
 
  

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

K
la

ss
e

r 

åk 4-6 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

K
la

ss
e

r 

åk 7-9 

344



18 

 

 

 

BILAGA 1 B: STÅNGBY 
Tabeller med kapacitet och underlag  
för förskola, skola årskurs F-3, årskurs 4−6 och årskurs 7−9 

 
Befolkning i området Stångby-Vallkärra-Håstad 

 
Befolkningssiffrorna avser prognos för den siste december angivet år. Första året anger faktiskt antal 
boende barn. 
År/ålder 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2012 60 59 78 86 70 66 78 64 49 64 
2013 66 67 64 83 90 74 67 80 65 50 
2014 67 75 74 70 88 95 76 70 81 67 
2015 65 76 81 80 73 92 97 78 73 82 
2016 59 72 77 84 81 76 93 98 78 73 
2017 59 67 76 82 87 84 77 96 100 79 
2018 55 65 70 78 84 91 86 78 97 101 
2019 58 66 72 77 81 91 94 89 81 99 

 
År/ålder 10 11 12 13 14 15 

2012 34 36 40 39 41 37 
2013 65 35 36 41 40 42 
2014 50 65 35 37 41 40 
2015 67 51 66 36 37 41 
2016 85 67 51 66 36 35 
2017 74 83 67 51 63 33 
2018 80 74 82 67 52 62 
2019 103 81 73 83 68 51 
       
Området omfattar statistikområdena (NYKO): 110, 1202, 170, 179 (inkl. 1794-1795 Stångby)  
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Beslutad kapacitet Stångby-Vallkärra-Håstad 
 

Skola - förskola Försk F-3 4-6 7-9 Fr.o.m. T o m 
   Stormhattens förskola 7           + skolans musikrum 

Tågets förskola inkl. paviljonger 7           inkl. bussen 
 Tornastugans förskola 4           

   Vallkärra skola    3 3       
   Håstad skola   2         
   Kulparkskolan   7 2       
   

Kulparkskolan   1 -2   2015   
= 8 kl. F-3 from 
2015/16 

"Västra skolan"      9   2015   
= 9 kl. 4-6 from 
2015/16 

              
   Fristående förskola  2           
   Valen Valle ca 27 platser               

  
 

            
   Pedagogisk omsorg              ca 4 barn   

 Ovanstående kapacitetsbeskrivning utgår ifrån planerad användning ht 2013 
     
Beslutat kapacitetsökning Stångby-Vallkärra-Håstad 
 
Skola Försk F-3 4-6 7-9 Fr.o.m. T o m 

   Kulparkskolan, paviljong för 3 kl.      3   2014 2014 = 8 kl. F-3 from 2015/16 
Tornastugans ersättning         2020   utreds 2014/2015 
"Östra skolan" 6 4     2020   flexibel enhet 200 pl.  
Tågets paviljonger -4       2020   

   "Stångby Centralskola" etapp 1       9 2019   = 9 kl. åk 7-9 

"Stångby Centralskola" etapp 2     9   senare   
= 9 kl. åk 4-
6 

  "Västra skolan" 6 -4     senare   = flexibel enhet 200 pl.  
Kulparkskolan 6 -4     senare   = flexibel enhet 200 pl.  
Stormhatten flyttar till Kulparken  -7       2020   tillfälligt bygglov tom 2020 

 
          

                 
    

 
  Beslutad kapacitet   Beslutad kapacitetsökning 
Årtal Försk F-3 4-6 7-9 Försk F-3 4-6 7-9 
2012 20 12 5 0 0 0 0 0 
2013 20 12 5 0 0 0 0 0 
2014 20 12 5 0 0 0 3 0 
2015 20 13 12 0 0 0 0 0 
2016 20 13 12 0 0 0 0 0 
2017 20 13 12 0 0 0 0 0 
2018 20 13 12 0 0 0 0 0 
2019 20 13 12 0 0 0 0 9 

 

         
Obs! Rektor beslutar inför varje läsår vilka årskurser som byggnaderna ska användas för. 

   

346



20 

 

 

 

 
 
 

 
 

Förskola Stångby - Vallkärra - Håstad

Ålder 1 2 3 4 5 6
Totalt

Barn Barn Barn Barn Barn Barn Barn Avd 11/16 mål + 2 Avd 11/16 mål + 2

2012 44 61 68 59 47 0 279 20 280 320 0 0 0
2013 47 53 66 72 51 0 289 20 280 320 0 0 0
2014 51 59 58 70 61 0 299 20 280 320 0 0 0

2015 52 63 64 61 60 0 300 20 280 320 0 0 0
2016 50 61 67 66 52 0 296 20 280 320 0 0 0

2017 47 60 65 70 56 0 298 20 280 320 0 0 0

2018 46 57 63 68 59 0 293 20 280 320 0 0 0

2019 47 58 62 66 59 0 292 20 280 320 0 0 0

Kapacitet beslutad Ej beslutad kapacitet

Underlag skola F-3 Stångby - Vallkärra - Håstad

Ålder

Klass
Accepterad 

överfyllnad 2% 2% 2% 2%

Delningstal 23 23 23 23

Behov Behov Behov Behov Behov Utnyttjad Ej besl

Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Spec Kapacitet kapacitet Brist kapacitet

2012 68 3 1 78 4 14 65 3 4 54 2 -8 265 12 11 12 12 0

2013 43 2 3 69 3 0 79 4 13 66 3 3 257 12 19 12 12 0
2014 49 2 -3 45 1 -22 70 4 22 80 4 12 244 11 9 12 11 0

2015 62 3 7 50 3 19 47 3 22 71 4 21 230 13 69 13 13 0
2016 60 3 9 63 3 6 50 3 19 47 3 22 220 12 56 13 12 0

2017 49 3 20 62 3 7 64 3 5 51 3 18 226 12 50 13 12 0

2018 55 3 14 50 3 19 62 3 7 65 3 4 232 12 44 13 12 0

2019 60 3 9 57 3 12 52 3 17 63 3 6 232 12 44 13 12 0

klassfyllnad 2012: 22,7 19,5 21,7 27,0 22,1

klassfyllnad 2018: 20,0 19,0 17,3 21,0 19,3

Elevantal per årskull.
Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos. 

Födda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2002 54 55 55 55

2003 65 66 66 67 67

2004 78 79 80 80 80 80

2005 68 69 70 71 72 71 71

2006 43 45 47 47 47 47 47

2007 49 50 50 51 51 52

2008 62 63 64 65 66

2009 60 62 62 63

2010 49 50 52

2011 55 57

2012 60

9

3

6 - 9

F-3

6

F

7

1

8

2
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Underlag skola 4-6 Stångby - Vallkärra - Håstad

Ålder

Klass
Accepterad 

överfyllnad 2% 2% 2%

Delningstal 28 28 28

Utnyttjad Ej besl

Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Spec Kapacitetkapacitet Brist kapacitet

2012 55 2 1 36 2 20 32 2 24 123 6 45 5 5 1 0

2013 55 2 1 56 2 0 36 2 20 147 6 21 5 5 1 0

2014 66 3 18 55 2 1 56 2 0 177 7 19 5 5 2 3

2015 80 3 4 67 3 17 55 2 1 202 8 22 12 8 0
2016 72 3 12 80 3 4 67 3 17 219 9 33 12 9 0

2017 47 2 9 71 3 13 80 3 4 198 8 26 12 8 0

2018 51 2 5 47 2 9 71 3 13 169 7 27 12 7 0

2019 66 3 18 52 2 4 47 2 9 165 7 31 12 7 0

Klassfyllnad 2012: 27,5 18,0 16,0 20,5

Klassfyllnad 2018: 25,5 23,5 23,7 24,1

Elevantal per årskull.
Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos. 

Födda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1999 32 32 32 32

2000 36 36 37 37 36

2001 55 56 56 57 57 54

2002 54 55 55 55 55 54 53

2003 65 66 66 67 67 67 68 67

2004 78 79 80 80 80 80 80 81

2005 68 69 70 71 72 71 71 71

2006 43 45 47 47 47 47 47

2007 49 50 50 51 51 52

2008 62 63 64 65 66

10 11 12 10-12

4 5 6 4-6
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Skolornas lokalkapacitet i sammanfattning 
 
Vallkärra skola åk F-6 skola 
 
Läsår 2013/14: 2 klasser åk F-3 (46 elever) och 3 åk 4-6 (77 elever) 
Faktisk lokalkapacitet 2013 Antal pedagogisk personal: 25 personer (13,6 tjänster) 

Rumstyp  Antal/kapacitet kommentar 

Klassrum  5-6 Räcker till 5-6 klasser åk F-6 
Grupprum  3 + 1 bokrum  
Allrum/Basrum för fritids mm 2 Kompletterar klassrum + grupprum till hemvister som 

används hela dagen i en integrerad verksamhet för åk F-3 
med fritidshem 

Storkök – mottagning/tillagning mottagningskök  
Matsalen - antal platser  Ca 50 kvm   motsv. ca 35 pl. som i 3 omg. räcker till 70 -100 pers 
Personalrum och -arbetsplatser 1 personalrum   
Expedition/administration 1  samt s:a 2 rum med arbetsplatser  
Utemiljö - friyta Ca 3550 kvm  

 
Friytan räcker till ca 90 elever (35 kvm/plats)  
 

 
 
 
 
 

Underlag skola 7-9 Stångby - Vallkärra - Håstad

Ålder

Klass
Accepterad 

överfyllnad 2% 2% 2%

Delningstal 28 28 28

Utnyttjad Ej besl

Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Spec Kapacitetkapacitet Brist kapacitet

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 32 1 -4 0 0 0 0 0 0 32 1 -4 0 0 1 0

2014 37 2 19 32 1 -4 0 0 0 69 3 15 0 0 3 0

2015 57 3 27 37 2 19 32 1 -4 126 6 42 0 0 6 0
2016 55 2 1 57 3 27 36 2 20 148 7 48 0 0 7 0

2017 67 3 17 54 2 2 54 2 2 175 7 21 0 0 7 0

2018 80 3 4 68 3 16 53 2 3 201 8 23 0 0 8 0

2019 71 3 13 81 3 3 67 3 17 219 9 33 0 0 9 9

Klassfyllnad 2012: 0 0 0 0

Klassfyllnad 2018: 26,7 22,7 26,5 25,1

Elevantal per årskull.
Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos. 

 

Födda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1996 0

1997 0 0

1998 0 0 0

1999 32 32 32 32

2000 36 36 37 37 36

2001 55 56 56 57 57 54

2002 54 55 55 55 55 54 53

2003 65 66 66 67 67 67 68 67

2004 78 79 80 80 80 80 80 81

2005 68 69 70 71 72 71 71 71

13 14 15 13-15

7 8 9 7-9
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Håstad skola åk F-3 skola 
 
Läsår 2013/14: 2 klasser åk F-3 (46 elever) 
Faktisk lokalkapacitet 2013 Antal pedagogisk personal: 15 personer (6,7 tjänster) 

Rumstyp  Antal/kapacitet kommentar 

Klassrum  4 Räcker till 2-4 klasser åk F-3 
Grupprum  3  
Allrum/Basrum för fritids mm 1 Kompletterar klassrum + grupprum till hemvister som 

används hela dagen i en integrerad verksamhet för åk F-3 
med fritidshem 

Storkök – mottagning/tillagning mottagningskök  
Matsalen - antal platser liten räcker dåligt för behovet 
Personalrum och -arbetsplatser 1 personalrum  samt några arbetsplatser  
Expedition/administration 1   
Utemiljö - friyta Ca 5000 kvm  Friytan räcker till ca 125 barn/elever (40 kvm/plats) 

 
 
Kulparkskolan flexibel enhet för 200 barn i åldern 1-9 år

2
 

 
Läsår 2013/14: 7 klasser åk F-3 (173 elever), 2 klasser åk 4-5 (46 elever), s:a 219 elever/9 klasser  
Faktisk lokalkapacitet 2013: Antal pedagogisk personal: 27 personer (20,6 tjänster) 

Rumstyp  Antal/kapacitet kommentar 

Klassrum  8 Byggd för 8 klasser åk F-3 
Grupprum  8 varav 4 kan nås neutralt från allrummen  
Allrum/Basrum för fritids mm 
+ 4 ateljéer + 4 våtverkst./grupp 

7 
4+4 

Kompletterar klassrum + grupprum till hemvister som används 
hela dagen i integrerad verksamhet för åk F-3 

Bokrum/bibliotek 1 Ett av allrummen används som bokrum/bibliotek  
Storkök – mottagning/tillagning mottagningskök Kan ev. omvandlas till förstärkt mottagningskök 
Samlingssal/matsal - ant. platser 104 kvm  Ca 60 platser -> med 3 sittningar räcker till max 180 pers. 

Allrummen kompletterar matsalen under lunchen 
Elevhälsa 1 + vilrum + väntrum Endast skolsköterskerum (utrustad undersökningsrum) 
Personalrum och -arbetsplatser 2 personalrum  samt s:a 4 rum á 6 arbetsplatser  
Expedition/administration 2  1 kontorsrum + 1 samtalsrum 
Utemiljö – friyta  10 200 kvm  Friytan räcker till ca 255 barn/elever (40 kvm/plats) 
Fritidsklubb Ca 100 platser i anslutning till Tornhallen 

 
 
Gemensamma resurser för Håstad, Vallkärra och Kulparkskolan 
 
Faktisk lokalkapacitet 2013: 

Rumstyp  Antal/kapacitet kommentar 

Specialsalar: NO, Slöjd, Bild, 
Hemkunskap, Musik  

 Finns för närvarande endast på Lerbäck eller Hubertus 

Elevhälsa: skolsköterska, skolläkare, 
psykolog, socialsekreterare/kurator 

1  
på Kulparkskolan 

Endast skolsköterskerum (utrustad undersökningsrum) 
Rum för samtal finns även på Håstad och Vallkärra 

Idrottshall (föreningsägd) 
 
idrottsplats (vid Tornhallen) 
 

Tornhallen 
 

27 000 kvm 

Handbollshall som fn inte är delbar till 2 salspositioner så den 
räcker dåligt till för behovet läsår 2013/14 
Kultur & Fritid ansvarar för idrottsplatsen   
 

 
  

                                                 
2
 Se fotnot 1 
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2b Diagram Stångby-Vallkärra-Håstad 

 

 
    

Diagrammet visar att det för närvarande finns 280 platser (svart streck), alternativt 320 platser (rött sträck), 
beroende på om man räknar med två platser fler per avdelning utöver målsättningen maximalt elva barn i 
åldern ett till två år, respektive maximalt sexton barn i åldern tre till sex år med 2,75 personal per avdelning. 
I augusti börjar nästan alla sexåringar i förskoleklass på skolan och lämnar plats för nya småbarn som 
succesivt börjar i förskolan, vilket kan leda till att det uppstår platsbrist under våren (röd färg). 
 

 
 

     Diagrammet visar att det för närvarande finns kapacitet för tolv klasser (heldragen linje). När 
"Västra skolan" står klar augusti 2015, flyttar eleverna i årskurs 4−6 dit och ger plats för åtta 
klasser i årskurs F-3 på Kulparkskolan. 
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                   Lokalkapacitet: befintlig och beslutad

- - - - - - - Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och föreslagen enligt alt 2

Övriga behov, t ex LIG

Brist

Utnyttjad kapacitet

Kapacitet enligt mål 11/16 + 2  
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2b Diagram Stångby-Vallkärra-Håstad (fortsatt) 

 

 
 

Diagrammet visar att det finns kapacitet för fem klasser (heldragen linje), men saknas plats för en till 
två klasser (grön respektive röd färg). Läsåret 2014/2015 placeras en paviljong på Kulparksskolan 
för årskurs 4−6. När ”Västra skolan” står klar i augusti 2015 ökar kapaciteten inledningsvis med åtta 
till tio klasser för årskurs 4−6. Om årskurs 3 flyttar med årskurs 4−6 till Västra skolan läsåret 
2015/2016, kan barnen från Tornastugan få plats på Stormhatten/Kulparken. Fuktskadade 
Tornastugan ersätts med en ny byggnad. 

 

 
Diagrammet visar att det för närvarande saknas kapacitet för en till tre klasser (röd färg), ökande 
med två till tre klasser på år, till totalt cirka nio klasser i årskurs 7−9 i augusti 2020. Den föreslagna 
byggnationen av ”Stångby Centralskola” ligger bortom denna tidshorisont och syns därför inte i 
diagrammet. Eleverna i årskurs (6)7−9 går för närvarande i Lerbäckskolan som är förstärkt med 
paviljonger för tio klasser. 
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                   Lokalkapacitet: befintlig och beslutad

- - - - - - - Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och föreslagen enligt alt 2

Övriga behov, t ex LIG
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Kapacitet enligt mål 11/16 + 2  
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Bilaga 2 
 
Kartor över förskolor och skolor i området 
 
Karta 1: Stångby-Vallkärra-Håstad
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Karta 2: Lerbäck 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Områdeslokalplan för Lerbäck-Stångby 2014−2018 enligt BSN Lunds stad beslut 2014-3-19 § 26 
Barn- och skolnämnd Lunds stad, Skolkontoret Lunds kommun 
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Lerbäckskolan, kostnadsbedömning renovering och nybyggnad. Projekt 768200

Grov kostnadsuppskattning av projektkostnad för nya basrum plan 1 (m2) plan 2 (m2)

Låg renoveringsnivå Delvis ytskikt, någon dörr flyttas 5 000 kr/m2 490 0 2 450 000

Medelnivå delvis ändrad planlösning 50 % nya installationer 10 000 kr/m2 2100 450 25 500 000

Hög renoveringsnivå Helrenovering inkl.nya installationer 20 000 kr/m2 2670 275 58 900 000

86 850 000

Nybyggnad på tak och två nya förberedelserum i atrium 38 778 kr/m2 80 640 27 920 000

Ingående kostnader enligt nedan Totalt 114 770 000

Stomförstärkningar:

Såga upp platta, gräva och gjuta, pelare, balkar, återställning ytskikt 6 000 kr/kvm

Tillbyggnad:

Liten yta, pågående verksamhet, delvis rivning av bef. 30 000 kr/kvm

Behov nya installationer:

Nytt/större fläktrum, nytt/kompletterat/större aggregat 2 000 000 kr

Ej ingående kostnader:

Kostnad för omflyttning av verksamheter

Flytt av bef fläktrum på tak vid nybyggnad

Inomhusmiljöåtgärder beroende på tex fukt eller farliga ämnen

Energiåtgärder

Tomas Hammargren 2016-05-27
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 Lund 2012-12-17 rev 2016-06-08                             

Lokalprogram med behov för 3 positions idrottshall Lerbäckskolan- Oskarskolan   

Idrottshallens multifunktion 

Tre positioner idrottshall inomhus ska täcka befolkningstillväxten enligt prognosperioden 
samt verksamhetskraven för ca 700 elever årskurs f-9. En tre positions idrottshall med 
kvaliteter som möter kraven på nutidens- och framtidens snabba förändringar genom 
människors rörlighet över gränser. Utformning och funktioner ska på ett pedagogiskt och 
kreativt sätt integreras i lokalprogrammets fundamenta. 

Generella lokalprogramsbehov

A-hall 40mx 20m med vikvägg, bomsystem på båda sidor vikvägg, 
separat ljudanläggnin på båda sidor. 
Möjlighet till handboll, basket, volleyboll, innebandy, badminton och fasta inventarier till detta.

B- hall med bomsystem och ljudanläggning. Möjlighet till handboll, basket, volleyboll, innebandy, 
badminton och fasta inventarier till detta.

A-hallen ska fungerar som samlingslokal för skolans ca 700 elever vid avslutningar, 
musikevenemang, teaterföreställningar m.m. Utrymme för scen, extra sittplatser- 
gradänger och stolar behövs.

Ljudisolerad avdelningsvägg som även delar av läktare.

Mindre träningsrum, matthall, för specialidrott - särskild undervisningsgrupp i idrott och 
hälsa enligt styrdokumentens krav - "grupprum i idrott " utöver de tre salspositionerna. 
Kan också lämpligen utnyttjas som lokal för t.ex. dans, yoga, brottning, crossfit/ 
funktionell träning och andra mjukare idrotter. Kombineras med gym placerat längs 
väggarna runt rummet för maximalt nyttjande av lokalen. 
Kan detta kombineras med scen i anslutning till A- hallen?

Läktare som ansluter direkt till hallen för att ge möjlighet till samling, introduktion av 
lektion och aktivitet.

Utrymme runt planer, både på lång och kortsidor, för sidoaktivitet för elever som inte kan 
delta i samtliga gemensamma aktiviter, där närhet och inkludering ändå kan ske i 
enlighet med styrdokumentens krav.

Väldimensionerade förråd både för skolidrott och föreningar, garageportsdörrar. 
Förråden ska vara så stora att de rymmer innebandysarg på vagn, pingisbord samt 
trampet. Dörrarna bör vara så pass stora att man har marginal för vagnar så att man inte 
får påkörningsskador. Bollförråd behöver vara rymliga men inte ha så stora dörrar som 
förråden som ska rymma t. ex innebandysarg.
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Förråd, uppställningsplats för stolar, bänkar eller liknande. 

Toaletter tillgängliga inifrån idrottshall.

Omklädningsrum 
Åtta omklädningsrum eftersom idrottsanläggningen kommer att kunna ha fyra positioner 
samtidigt, tre inne och en ute. Två av omklädningsrummen med ingång utifrån och i läge 
mot uteidrottsplanen.

Möjlighet att avdela omklädningsrum i mindre enheter för att underlätta för elevernas 
ombyte i anslutning till lektionerna

Mellanväggar i duschar alternativt duschbås för att skapa avskildhet och minska 
utsatthet för elever. På detta sätt ökas deltagandet vid idrottslektioner och därigenom 
måluppfyllelse för elever. 

Skåp för förvaring av skor- kläder/ värdesaker i omklädningsrum för att inte kläder ska 
tas med in i idrottshall. Alternativ kan vara rullbart system som finns inne i idrottshall 
under lektionen.

Handikapptoalett och dusch i anslutning till idrottslokal kan kombineras med 
omklädningsrum och duschrum för elever som måste byta om enskilt.

Omklädningsrum för personal, funktionärer, städpersonal. Arbetsplats för fyra lärare.
 
Mötesplats
Mötesplats och fritidshem tillsammans i anslutning till varandra för att ge möjlighet att 
samutnyttja lokaler optimalt. Möjlighet att utnyttja lokalerna även för teoriundervisning i 
undervisning idrott och hälsa för 30 elever med whiteboard och av-utrustning.

Övriga behov
Städutrymme med tvättmöjlighet stort nog att rymma städmoped.

Låssystem med ”taggar”. 

LOKALPROGRAM 
- 3 positions idrottshall, mötesplats och fritidshem 2014-01-30  Lerbäckskolan och 
Fritidsförvaltningen

Idrottshallens funktion

Idrottshall, idrott, gymnastik, bollsport, dans, uppträdande. Idrottshallen ska kunna delas 
med ljudisolerad vikvägg till två positioner. Båda delarna ska vara fullt utrustade med 
redskap, fasta inventarier, ljudanläggning, förråd, kontakt med omklädnadsrum. 
Utrymme runt planer, både på lång och kortsidor, för att säkra olika funktioner kring 
spelplanen. Utrymmet behövs också sidoaktivitet för elever som inte kan delta i samtliga 
gemensamma aktiviter. 
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Sidoaktiviteter ska ske närheten och vara inkluderande. 
Det finns extrayta mellan läktare och plan.
Den fria höjden ska minst vara 8 m. Handboll kräver bara 7 meter fritt (inkluderar 
behovet 8 m att det skall finnas plats för belysning upphissade basketkorgar under 
balkar alternativt i så fall att vi lägger denna utrusning mellan balkar och kan ha ca 7 
meter under balk. 
Toalett tillgängliga inifrån idrottshall.

Läktare i idrottshall 43 x 24,5 m

Gradänger/läktare i anslutning till hallen för undervisning/instruktioner samt samling före 
och efter lektion/idrottspass.
Gradänger + stolar ska fungera som sittplatser för skolan drygt 800 elever vid 
avslutningar, musikevenemang, teaterföreställningar m.m. 
Publikkapacitet vid matcher ca 200-300. 
Läktare kan vara placerad på samma sida som entrén för att undvika att besökande 
beträder spelplanen. Från läktaren ska man kunna se hela planen
Utrymme för scen. 
Toaletter för publik.

Matchklocka
Ska vara synlig för publiken samtidigt som lagbänkarna och sekretariat ska kunna se 
den. Kan eventuellt placeras på ena kortsidan.
Sekreterat (uttag, IT- uppkoppling, speaker mm). Mikrofoner och högtalare, headset mm 
så man kan hålla föredrag/ uppvisning/instruktioner – flexibelt. 
Klockor (dygnstiden) på båda sidor.

Idrottssal 24 x 24 m / en av 3 positioner. 
Idrottsal, en position, med bomsystem och ljudanläggning. Möjlighet till handboll, basket, 
volleyboll, innebandy, badminton och fasta inventarier till detta.  
Den fria höjden ska för motionsbadminton vara 6 meter, läggs banorna mellan balkar bör 
fri höjd under balkar kunna vara 5 m (5 meter är ok för övning basket men för 
motionshandboll skall det vara 7 meter kanske det då skall bedrivas i idrottshall) så mitt 
förslag är 5,0 meter under balk.

Träningshall/rum för specialidrott ca 60 m2 
Mindre träningsrum, matthall, för specialidrott - särskild undervisningsgrupp i idrott och 
hälsa enligt styrdokumentens krav - "grupprum i idrott " utöver de tre salspositionerna. 
Kan också utnyttjas som lokal för t.ex. dans, yoga, 
brottning, crossfit / funktionell träning och andra mjukare idrotter.
Kombineras med gym.

Omklädningsrum mm 8 st
Omklädningsrum med för ca 25-30 pers. Möjlighet att avdela omklädningsrum i mindre 
enheter för att underlätta för elevernas ombyte i anslutning till lektionerna
Mellan två omklädningsrum – finns en dörr – kan bli ett större vid arrangemang.
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Skärmväggar i duschar alternativt duschbås för att skapa avskildhet och minska 
utsatthet för elever. 
Två av omklädningsrummen med ingång utifrån och i läge mot uteidrottsplanen. 
Skåp för förvaring av skor- kläder/ värdesaker i omklädningsrum för att inte kläder ska 
tas med in i idrottshall. Alternativ kan vara rullbart system som finns inne i idrottshall 
under lektionen.
Skoställ i anslutning till omklädningsrummen.
Handikapptoalett med omklädnad och dusch i anslutning till idrottslokal kan kombineras 
med omklädningsrum och duschrum för elever som måste byta om enskilt.
Omklädnad personal, 4 funktionärer, städpersonal, skåp för kläder, bord och stol. Dusch 
och wc. 
Dricksfontän för flaskpåfyllnad vid ingångar till hallen.
I st toalett för utomhusidrotten som nås från skolentrén.
Lärarrum/funktionärsrum i anslutning till hallen arbetsplats för 4 lärare samt övrig tid: 
domar och funktionärsrum. 

Förråd
Förråden tillräckligt stora för att rymma innebandysarg på vagn, pingisbord samt 
trampet. Dörrarna bör vara breda rullportar med marginal för vagnar så att man inte får 
påkörningsskador
Förråd, ett förråd per halv idrottshall, ca 20 m2 
Förråd idrottssal, ca 45 m2
Förråd, bollar, ca 12 cm. 
Ett stort förrådsutrymme (20-30 kvm) inbyggda ”troaxburar” för respektive förening, ca 
2 kvm/förening. 
Förråd för större verksamhetsmaterial, innebandysarg, tjockmattor, minihandbollsmål, 
innebandy mål. Kombineras med skolidrotten. Placeras på vägg och tak. Förråd för extra 
stolar, bänkar, scen mm.
Mindre förråd för utomhussporter ex bollar 

Städ
Städförråd för föreningsverksamheten i anslutning till idrottshall och omklädningsrum.

Städutrymme för skolan, med tvättmöjlighet stort nog att rymma städmoped. Skurmaskin 
Förutsätter att det kan vara ett gemensamt städ.

Mötesplats-fritidshem
Mötesplats tillsammans i anslutning till varandra för att ge möjlighet att samutnyttja 
lokaler optimalt. 
Kapprum 
7 st toaletter varav en för rörelsehindrade.
Städutrymme
Allrum 50 m2 med skåp och bänkinredning med två vaskar. 
Möjlighet till bullbak mm.
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Expedition.
Klassrum 60 m2 som skall kunna samutnyttjas med andra verksamheter ex 
teorigenomgångar för idrott och hälsa, vid arrangemang i hallen mm. 
Whiteboard och av- utrustning.
Förråd

Entré
Entrén visar kommunens idrottsambitioner och att de som besöker hallen är välkomna. 
Därför viktigt att denna placeras rätt och att den syns på normalavstånd samt att 
besökande känner sig trygga på platsen. Ingen tät växtlighet i anslutning till entrén. 
Entré via omklädningsrum bör inte förekomma. 

Tillfälliga ytor för försäljning
Föreningslivet kräver försäljning – i samband med matcher/arrangemang – servar 
publiken m fl med någon form av enkel förtäring. Ytor skapas i anslutning till entrén eller 
läktaren. Förses med toalett + handtvätt + el. (minst 16 A).

Teknikutrymmen
UC
Elcentral
Fläktrum

Lås och larm
Låssystem med ”taggar”. Kostnad för föreningar att hämta ut taggarna.
Kortläsare, taggar, portkod – kan ev. kopplas till K&F – bokningssystem (FRI-bokning)

Larm
Tillgängligheten till Lerbäckskolans idrottsall skall vara optimal
Hela bygganden ska skyltas med tydlig information.

Det ska vara lätt att hitta till anläggningen (skyltning i kommunen bör förbättras)
Utomhusskylt – Lerbäckshallen
Cykelparkering och bilparkering

Lovverksamhet Fritidshem 
Arrangemang, både stora (ex Lundaspelen) och mindre typ ungdoms – SM (helg) i 
någon idrott arrangemang där man har önskemål om ex, övernattning, entré och 
kioskförsäljning mm.

Idrotter - Behov
Spelplaner (linjering) till de idrotter som är i behov:
Handboll + mini handboll (man kan få in 3 planer). Minihandbollsmål. 
Innebandy (Innebandysarg (står på vagn) – förrådsutrymme i anslutning till hallen.
Basket – dels stor plan basket korgar i taket. Dels basketkorgar längs långväggen. 
Minibasket.
Volleyboll – dels stor plan, dels planer (4-5 st) för träning och skolidrott (uttag i golv för 
badmintonstolpar)
Badminton – går att få in 6 st badmintonbanor. Uttag i golv för badmintonstolpar)
Gymnastik – gymnastikmaterial – förråd.)
Motionsgymnastik (aerobics, Zumba, - typ Friskis & svettis)
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Dans
Le parkour
Styrketräning- maskiner, fria vikter, motionscyklar (i samarbete med skolan)
Klättervägg 
Musikanläggning/högtalaranläggning 
tillgänglig i anslutning till hallen 2 st för två verksamheter samtidigt.  
”Handikappidrotter” typ rullstolsbasket, rullstolhandboll. Nära till markplan, omklädning 
mm.
Budosporte (judo, taekvendo, brottning, aikido mm) 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 100 Socialnämndens remiss om
Handlingsplan mot våld i nära 
relationer 2017-2022, (KF)

Dnr KS 2016/0820

Sammanfattning
Socialnämnden har beslutat att godkänna Strategi mot våld i nära 
relationer 2017-2022 samt att översända den till kommunfullmäktige för 
beslut. Strategin är en revidering av den kommunövergripande 
Handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Socialnämndens beslut den 18 januari 2017, § 5.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 december 2016.
Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022.

Yrkanden
Peter Fransson (S), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Emma Berginger (MP), Hans-Olof Andersson (SD) 
och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar

att anta föreliggande förslag till Strategi mot våld i nära relationer för 
2017-2022.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta föreliggande förslag till Strategi mot våld i nära relationer för 

2017-2022.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): FI är glada att se våra förslag i den nya versionen, 
bl.a. att lättillgängliggöra infon på hemsidan och ge säkerhet till 
inblandade husdjur.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-02-09 KS 2016/0820

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Strategi mot våld i nära relationer

Sammanfattning
Socialnämnden har beslutat att godkänna Strategi mot våld i nära 
relationer 2017-2022 samt att översända den till kommunfullmäktige för 
beslut. Strategin är en revidering av den kommunövergripande 
Handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016. Strategin 
har varit remitterat till samtliga nämnder och styrelser för yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017 dnr KS 
2016/0820
Socialnämndens beslut den 18 januari 2017, § 5 dnr SO 2016/0135
Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022

Barnets bästa
Barn som upplever våld i familjen drabbas hårt genom att själva utsättas 
eller se en familjemedlem bli utsatt för våld. Tilliten till föräldrar och 
vuxenvärlden skadas och risken är stor att barnet utvecklar allvarlig 
psykisk ohälsa. Risken att utsättas som vuxen eller att utveckla ett 
våldsamt beteende ökar. En kommunövergripande strategi mot våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld tydliggör alla verksamheters 
ansvar att upptäcka barn i fara och förhindra våld mot barn eller 
närstående.

Ärendet
Förslaget till strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 har tagits fram 
av i samarbete mellan kommunala förvaltningar. Strategin är en 
revidering och omarbetning av den kommunövergripande 
handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor. Våld i nära relation 
är även det begrepp som används i regionala och nationella sammanhang.
I strategin läggs större fokus än tidigare på att arbeta förebyggande och 
nå våldsutövare. 
Strategin innehåller fem insatsområden, våldsprevention-förebyggande 
arbete, skydd och stöd, insatser riktade till våldsutövare, kunskap och 
kompetens och samverkan. Inom varje insatsområde finns exempel på 
möjliga åtgärder. Därefter krävs riktlinjer och rutiner på verksamhetsnivå 
för att insatserna ska nå målgruppen och vara effektiva.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-02-09 KS 2016/0820

Från plan till strategi
Förslaget till strategi är kommunövergripande då våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld en angelägen fråga som måste uppmärksammas 
inom alla förvaltningar. De prioriteringar som föreslås i 
utvecklingsarbetet stöds av nämnderna i allt väsentligt. Av svaren 
framgår att strategi passar bättre som benämning än eftersom den 
beskriver målsättningen för kommunens arbete

Uppföljning av strategin 
Strategin ska följas upp årligen genom utvärderingar på verksamhetsnivå 
för att utveckla och kvalitetssäkra arbetet. Statistik ska uppdateras och 
arbetet ska årligen redovisas till socialnämnden.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till Strategi mot våld i nära relationer för 

2017-2022

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige 

370



Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 5 Revidering av Handlingsplan för att 
motverka våld mot kvinnor 2011-2016 
med förslag om Strategi för att 
motverka våld i nära relationer 2017-
2022

Dnr SO 2016/0135

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 augusti 2016 att sända förslaget Plan 
mot våld i nära relationer på remiss till övriga nämnder. Förslaget Plan 
mot våld i nära relationer 2016-2022 var en revidering av den 
kommunövergripande Handlingsplanen för att motverka våld mot 
kvinnor 2011-2016. Remissvar har inkommit från alla nämnder. Svaren 
har beaktats och medfört vissa mindre ändringar och förtydligande av 
innehållet. Titeln föreslås ändras till Strategi mot våld i nära relationer 
2017-2022. Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 innehåller även 
ett förtydligande vad gäller uppföljning av strategin.

Beslutsunderlag
Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022.
Socialförvaltningens skrivelse den 27 december 2016.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     godkänna Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 
att     översända Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 till 

kommunfullmäktige för beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Socialnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-18 SO 2017/0005

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-01-18 klockan 16.30–19.15

Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Jenny Sjöö (MP)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Ersättare Fredrik Persson (S)
Ann-Louise Levau (S)
Amanda Bjernestedt (MP)
Layla Khairallah (MP)
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L)
Mark Collins (L)
Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Karin Säfström, tf verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Kerstin Holmberg, kvinnofridssamordnare

Justerare Göran Wallén (M)

Paragrafer § 4-21

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1, den 23 januari 2017 kl 16:30
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Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-18 SO 2017/0005

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Göran Wallén (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2017-01-18

Paragrafer § 4-21

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-24 Datum då anslaget tas ned 2017-02-15

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson
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Socialförvaltningen
Barn, unga och familjestöd

Tjänsteskrivelse
2016-12-27

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box 1255 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se socialforvaltningen@lund.se
221 05 LUND

Kerstin Holmberg

046-35 68 99

Kerstin.holmberg@lund.se
Socialnämnden

Revidering av Handlingsplan för att motverka 
våld mot kvinnor 2011-2016 samt förslaget 
Strategi mot våld i nära relationer 2017 - 2022.
Dnr SO 2016/0135

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 augusti 2016 att sända förslaget Plan 
mot våld i nära relationer på remiss till övriga nämnder. Förslaget Plan 
mot våld i nära relationer 2016-2022 var en revidering av den 
kommunövergripande Handlingsplanen för att motverka våld mot 
kvinnor 2011-2016. Remissvar har inkommit från alla nämnder. Svaren 
har beaktats och medfört vissa mindre ändringar och förtydligande av 
innehållet. Titeln föreslås ändras till Strategi mot våld i nära relationer 
2017-2022. Förslaget Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 
innehåller även ett förtydligande vad gäller uppföljning av strategin.

Beslutsunderlag
Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022.
Socialförvaltningens skrivelse den 27 december 2016, denna skrivelse.

Barnets bästa
Barn som upplever våld i familjen drabbas hårt genom att själva utsättas 
eller se en familjemedlem bli utsatt för våld. Tilliten till föräldrar och 
vuxenvärlden skadas och risken är stor att barnet utvecklar allvarlig 
psykisk ohälsa. Risken att utsättas som vuxen eller att utveckla ett 
våldsamt beteende ökar. En kommunövergripande strategi mot våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld tydliggör alla verksamheters 
ansvar att upptäcka barn i fara och förhindra våld mot barn eller 
närstående.

Ärendet
Förslaget Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 har tagits fram av 
en referensgrupp där politiker deltagit och de flesta kommunala 
förvaltningar varit representerade. 

Från plan till strategi
Förslaget till strategi är kommunövergripande då våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld en angelägen fråga som måste uppmärksammas 
inom alla förvaltningar. De prioriteringar som föreslås i 
utvecklingsarbetet stöds av nämnderna i allt väsentligt. Av svaren 
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Tjänsteskrivelse
2016-12-27

2(2)

framgår att strategi passar bättre som benämning än plan. Begreppet 
strategi beskriver målsättningen i vårt arbete. (Jmf Barnets bästa. Strategi 
för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 2012.) En plan bör vara 
åtgärdsinriktad och hör hemma på förvaltningsnivå. Vidare krävs 
riktlinjer och rutiner på verksamhetsnivå för att insatserna ska nå 
målgruppen och vara effektiva. 

Uppföljning
I förslaget tydliggörs hur uppföljningen av strategin ska ske. 
Referensgruppen ska arbeta för att hålla frågan levande på 
förvaltningsnivå. Utvärderingar ska göras på verksamhetsnivå för att 
utveckla och kvalitetssäkra arbetet. Statistik ska uppdateras och arbetet 
ska årligen redovisas till socialnämnden. 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022

att översända Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 till 
kommunfullmäktige för beslut.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annika Pettersson Inger Fröman
socialdirektör verksamhetschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Strategi mot våld i nära relation 2017–2022

Lund ska vara en kommun där människor 
känner trygghet, där mänskliga rättigheter 
gäller för alla oavsett kön, ålder, funktions-
förmåga, sexuell läggning och etnisk eller 
religiös tillhörighet. 

Vi ska verka för ett samhälle utan våld 
och förtryck.
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Om att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat  
våld och förtryck
Våld i nära relation innefattar allt våld mot närstående, såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar 
våld samt hedersrelaterat våld och förtryck.  Våld i nära relation domineras av mäns våld mot kvinnor 
och är ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor. Hot, våld, kränkningar och förtryck förekom-
mer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk 
både akut och på lång sikt. Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som 
kräver samverkan mellan olika myndigheter. Det kräver också samarbete och insatser från flera olika 
kommunala förvaltningar och verksamheter.

– : –

– : –

– : –

– : –

– : –

– : –

Definition våld mot kvinnor( FN :s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 1993)
Varje könsrelaterad handling som resulterar i, eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, 
sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnan, innefattande hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller 
privata livet.

Definition av våld (ATV Per Isdal 2001)
Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, 
skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra 
något den vill.

Definition av hedersrelaterat våld och förtryck (regeringens skrivelse 2007/08:39)
Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella före-
ställningar om dessa. Synen på kyskhet och oskuld står i fokus och familjens rykte och 
anseende är centralt. Både flickor och pojkar, kvinnor och män påverkas, men kontrollen och 
förtrycket riktas främst mot flickor och kvinnor. HBTQ – personer och personer med funktions-
nedsättning är särskilt utsatta. Hedersförtryck förekommer inom många kulturer och religioner.

379



3

Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022
Strategin är kommunövergripande och ersätter Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-
2016. Våld i nära relationer är en angelägenhet för alla nämnder. En referensgrupp med representation 
från olika förvaltningar har kartlagt behovet av fortsatt utveckling inom området våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld.  I samverkan mellan nämnderna har den nya strategin tagits fram. För ett 
framgångsrikt arbete på operativ nivå krävs interna handlingsplaner med riktlinjer/rutiner för de olika 
förvaltningarnas verksamheter.  

Utvecklingsmål 
• Utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 
• Utveckla skydd och stöd till våldsutsatta personer.
• Utveckla insatser riktat till våldsutövare.
• Utveckla kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
• Utveckla samverkan med andra myndigheter och civilsamhället.

Strategins fem insatsområden
Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 fokuserar på fem insatsområden. Med varje insatsområde 
följer ett antal åtgärdsförslag. Prioriterade insatsområden är valda utifrån nationella riktlinjer men även 
utifrån förvaltningarnas uppföljning av den nuvarande handlingsplanen, behov i egna verksamheter och 
resultaten från kartläggningen Våld i nära relationer i Lund 2013-2014. 

1. Våldsprevention – förebyggande arbete
Lunds kommun ska utveckla arbetet med våldsprevention. Ett våldsförebyggande arbete innebär 
även ett aktivt arbete för jämställdhet.  Grunden är allas lika värde i enlighet med konventionen om 
mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra.

Exempelvis genom att:
• Kontinuerligt arbeta med normer och värderingar runt makt och våld kopplat till maskulinitet och 

övriga maktstrukturer och ur ett intersektionellt perspektiv.
• Uppmärksamma och synliggöra våld i nära relationer så tidigt som möjligt. I synnerhet ska särskilt 

sårbara grupper uppmärksammas. *se ruta
• Utveckla det förebyggande arbetet för att uppmärksamma våld och förtryck inom förskola/skola 

och kommunens öppna ungdomsverksamheter.
• Utveckla metoder för att upptäcka och hjälpa personer som lever med begränsat livsutrymme i en 

hedersrelaterad kontext. Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras i verksam-
heter som möter barn och ungdomar.

• Utveckla motivationsarbetet och erbjuda behandling till våldsutövare för att förhindra att våld upp-
repas.

• Arbeta för att den fysiska miljön i det offentliga rummet blir trygg för alla och kontinuerligt genom-
föra trygghetsmätningar.

– : –

– : –

Definition sårbara grupper
Med sårbara grupper menar vi personer med funktionsnedsättning, personer med missbruks-
problematik, äldre personer, HBTQ personer och personer med bristande kunskap i svenska 
språket och om det svenska samhället.
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2. Skydd och stöd
Lunds kommun ska erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta personer och barn som upplever våld. 
Stödet ska utgå från den enskilda individens behov och barnets bästa.

Exempelvis genom att:
• Varje våldsutsatt vuxen eller barn erbjuds både akuta krissamtal och långsiktigt samtalsstöd.
• Förbättra skydd och stöd till särskilt sårbara grupper. *se ruta
• Förbättra skydd och stöd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt  

uppmärksamma personer som riskerar barn- och tvångsäktenskap eller könsstympning.
• Efter omedelbar skyddsbedömning erbjuda skyddat boende anpassat efter individens behov.  

Kommunen ska underlätta för en våldsutsatt person att ta emot erbjudandet om skydd, exempelvis 
genom att medverka till att husdjur som riskerar att utsättas för våld kommer i säkerhet.

• Tillgodose barns och ungas rätt till skolundervisning vid längre vistelse i skyddat boende.
• Kommunens förvaltningar och bolag samverkar och underlättar för våldsutsatta att få permanenta 

boendelösningar.

– : –

– : –

Barnets bästa (Barnets bästa. Strategi för att stärka barnets rättigheter 
i Lunds kommun 2012)
Barnkonventionen kräver att vi ser till barns behov av trygghet och skydd samtidigt som barn 
ska respekteras och ha möjlighet att själva kunna påverka sina liv. Barnets fysiska och psykiska 
integritet ska respekteras i alla sammanhang. Alla verksamheter har ett ansvar att uppmärk-
samma och förhindra våld mot barn. 

3. Insatser riktade till våldsutövare
Lunds kommun ska bedriva ett offensivt arbete genom att rikta fokus mot den som utövar våld. 
Förebyggande insatser som syftar till att stoppa våldet eller förhindra upprepat våld ska prioriteras.

Exempelvis genom att:
• Uppmärksamma personer i kris eller konfliktfyllda relationer som har eller riskerar att utveckla ett 

våldsamt beteende.
• Informera om och motivera till kontakt med samtalsmottagningen Kriscentrum i mellersta Skåne.
• I samverkan med polis och övriga rättsväsendet utveckla motivationsarbetet med dömda eller  

misstänkta våldsutövare så att fler väljer behandling mot våldsamt beteende.
• Utveckla behandlingsmetoderna genom interna uppföljningar och utvärderingar och i samverkan 

med universitet/högskola.
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4. Kunskap och kompetens
Alla medarbetare i Lunds kommun ska ha en grundläggande kännedom om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld. Information om kommunens ansvar och insatser inom området ska finnas på hem-
sidan, i sociala media och som trycksak. Informationen ska finnas lättillgänglig, på flera språk, lättläst, 
med talsyntes och bildstöd.

Exempelvis genom att:
• Alla medarbetare har kännedom om Strategin mot våld i nära relationer samt den egna förvalt- 

ningens interna handlingsplaner/riktlinjer inom området.
• Lunds kommun har avtal med det regionala Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.  

De erbjuder basutbildningar och fortbildningar till medarbetare i Lunds kommun. Samordnaren  
mot våld i nära relationer och samordnaren mot hedersrelaterat våld  bistår med interna  
utbildningsinsatser samt konsultation vid utformandet av förvaltningsspecifika handlingsplaner.

• Chefer i kommunen ska som arbetsgivare ha kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld. Det ska finnas riktlinjer och möjlighet att hänvisa till hjälpinsatser när någon medarbetare är 
utsatt för våld eller använder våld mot närstående.

5. Samverkan
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är ett mångfacetterat problem som berör många olika 
myndigheter och verksamheter. Lunds kommun ska ha en fungerande intern och extern samverkan.

Exempelvis genom att:
• Utgå från den enskilda individens behov och samarbeta när flera aktörer är inblandade.
• Utveckla forum, kontaktvägar och rutiner för kommunens samverkan med berörda myndigheter  

och civilsamhället.
• Samtliga förvaltningar ansvarar för att Strategin mot våld i nära relationer 2017-2022 hålls levande 

och blir ett stöd för att kunna prioritera frågan. 
• Det finns interna handlingsplaner/riktlinjer angående våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

inom varje förvaltning.

Uppföljning av strategin

Genom att:
• Årligen uppdatera statistikuppgifter i kartläggningen Våld i nära relationer i Lunds kommun,  

i syfte att möta omfattningen av problemet med rätt resurser
• Kontinuerligt utvärdera de verksamheter som arbetar med skydd och stöd till våldsutsatta personer 

och behandling av våldsutövare.
• Referensgruppen träffas fyra gånger per år. Referensgruppen följer upp strategin och redovisar 

årligen till socialnämnden.
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Strategin i ett större sammanhang
Denna strategi tar sin utgångspunkt i både internationella, nationella och regionala styrdokument.

Internationella grunddokument
• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Kvinnokonventionen, Barnkonventionen samt  

Torontodeklarationen om våld mot äldre.
• Agenda 2030 för hållbar utveckling. Kapitel 5 om jämställdhet. (FN 2015)
• Europarådets konvention om att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet  

(Istanbulkonventionen)
• CEMR Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och  

regional nivå.

Nationella och regionala dokument
• Regeringens fjärde jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och  

män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
• Regeringens skrivelse Skr 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en  

jämställd framtid. Särskilt Kap 5, En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns  
våld mot kvinnor.

• SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
• SKL:s positionspapper För kvinnofrid mot våld i nära relation, 2013
• Våld i nära relation en regional överenskommelse om samverkan. Länsstyrelsen i Skåne län i  

samverkan med berörda myndigheter, 2015.
• Region Skånes handlingsplan Barn som far illa.
• Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020). Länsstyrelsen i Skåne län.

Referensgruppens sammansättning
Kommunens folkhälsostrateger,  representanter från Barn- och skolförvaltningarna,  Utbildningsför-
valtningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och representanter från  Vård- och omsorgsförvaltningen 
både område äldre personer och område personer med funktionsnedsättning, representation från 
personaladministration HR, kommunens samordnare mot ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), 
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld  samt politisk representation från Socialnämnden.  

– : –
Om våld i nära relation på hemsidan
Kriscentrum Mellersta Skåne - Omsorg & hjälp - Lund:
https://www.lund.se/omsorg--hjalp/akut-hjalp-krishantering/kriscentrum-mellersta-skane/

– : –
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Kontakt
Om du vill veta mer om strategin:

Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relation 
Telefon: 046- 35 68 99  
E-post: kerstin.holmberg@lund.se

Christina Malmqvist, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck
Telefon: 046- 35 940 58  
E-post: christina.malmqvist@lund.se 
Adress: Ringvägen 1 b, 222 25 Lund
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Strategin i ett större sammanhang
Denna strategi har arbetats fram med 

guidning från tre viktiga styrdokument

•   Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att 
    bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
    förtryck samt våld i samkönade relationer.
•   Den regionala överenskommelsen Våld i nära relationer –
     regional överenskommelse om samverkan undertecknad 
     av Polismyndigheten i Skåne, Åklagarmyndigheten,  
     Kriminalvården, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne 
    samt Länsstyrelsen i Skåne län.
• Regeringens skrivelse Skr 2016/17:10 Makt, mål och  

myndighet, Kapitel 5 En nationell strategi för att  
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 101 Nya åtgärder för att nå klimatmålet i
LundaEko, (KF)

Dnr KS 2017/0147

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå 
ytterligare åtgärder för att nå målet att halvera utsläppen av växthusgaser 
mellan 1990 och 2020. Uppdraget preciserades med att åtgärder som 
minskar tillgängligheten till centrala Lund för något trafikslag eller 
äventyrar jobbsatsningarna på det nya förtätade Ideon eller Brunnshög 
inte ska ingå i förslaget.

Samarbete med kommunens förvaltningar och bolag har resulterat i en 
lista med 12 åtgärder, som tillsammans bedöms vara tillräckliga för att nå 
klimatmålet till 2020. Åtgärderna bedöms vara ekonomiskt och praktiskt 
genomförbara, och är i de flesta fall redan beslutade av respektive 
organisation.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade den 13 december 
2016 att rekommendera kommunstyrelsen att överlämna redovisningen 
av de planerade åtgärderna för att nå klimatmålet till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 
13 december 2016, § 46.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2014, § 149.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta

att godkänna redovisningen av de planerade åtgärderna för att nå 
klimatmålet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna redovisningen av de planerade åtgärderna för att nå 

klimatmålet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum

2016-12-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 46 Nya åtgärder för att nå klimatmålet i 
LundaEko 

Dnr KS 2016/1135

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå 
ytterligare åtgärder för att nå målet att halvera utsläppen av växthusgaser 
mellan 1990 och 2020. Uppdraget preciserades med att åtgärder som 
minskar tillgängligheten till centrala Lund för något trafikslag eller 
äventyrar jobbsatsningarna på det nya förtätade Ideon eller Brunnshög 
inte ska ingå i förslaget.

Samarbete med kommunens förvaltningar och bolag har resulterat i en 
lista med 12 åtgärder, som tillsammans bedöms vara tillräckliga för att nå 
klimatmålet till 2020. Åtgärderna bedöms vara ekonomiskt och praktiskt 
genomförbara, och är i de flesta fall redan beslutade av respektive 
organisation.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2016 dnr KS 
2016/1135.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2014, § 149

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutar
att rekommendera kommunstyrelsen att överlämna redovisningen av 

de planerade åtgärderna för att nå klimatmålet till 
kommunfullmäktige

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-13 KS 2016/1069

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Plats och tid Sessionsalen stadshuset, 2016-12-13 klockan 16.00–17.25

Ledamöter Ulf Nymark (MP), Ordförande
Peter Fransson (S), Vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Hanna Gunnarsson (V)
Mia Honeth (L)

Ersättare Lena Fällström (S)

Övriga Jon Andersson, Enhetschef
Kristina Fontell, Nämndsekreterare
Anna-Karin Poussart, Miljöstrateg
Linda Birkedal, Miljöstrateg

Justerare Peter Fransson (S)

Paragrafer § 45-54

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Kristina Fontell

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Peter Fransson (S)
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-13 KS 2016/1069

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum 2016-12-13

Paragrafer § 45-54

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

Underskrift

Kristina Fontell
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (5)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-11-30 KS 2016/1135

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Linda Birkedal

046-356402

linda.birkedal@lund.se

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Nya åtgärder för att nå klimatmålet i LundaEko

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå 
ytterligare åtgärder för att nå målet att halvera utsläppen av växthusgaser 
mellan 1990 och 2020. Uppdraget preciserades med att åtgärder som 
minskar tillgängligheten till centrala Lund för något trafikslag eller 
äventyrar jobbsatsningarna på det nya förtätade Ideon eller Brunnshög 
inte ska ingå i förslaget.

Samarbete med kommunens förvaltningar och bolag har resulterat i en 
lista med 12 åtgärder, som tillsammans bedöms vara tillräckliga för att nå 
klimatmålet till 2020. Åtgärderna bedöms vara ekonomiskt och praktiskt 
genomförbara, och är i de flesta fall redan beslutade av respektive 
organisation.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2016 dnr KS 
2016/1135.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2014, § 149

Barnets bästa
Barn och unga berörs av ärendet, då de i högre grad än dagens vuxna 
kommer att påverkas av klimatförändringar. Barn, i synnerhet de yngsta, 
drabbas särskilt negativt av vissa av klimatförändringarnas konsekvenser, 
till exempel gäller det extrema värmeböljor. Fossil energianvändning ger 
också upphov till luftföroreningar, som är särskilt negativa för barn.

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå 
ytterligare åtgärder för att nå målet att halvera utsläppen av växthusgaser 
mellan 1990 och 2020. Uppdraget preciserades med att åtgärder som 
minskar tillgängligheten till centrala Lund för något trafikslag eller 
äventyrar jobbsatsningarna på det nya förtätade Ideon eller Brunnshög 
inte ska ingå i förslaget.
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Tjänsteskrivelse 2 (5)
Diarienummer

2016-11-30 KS 2016/1135

Utsläppsminskningarnas storlek
För att göra en redovisning av åtgärder som krävs för att nå klimatmålen 
behövs först en analys av utsläppsutvecklingen. Utsläppen har mellan 
1990 och 2014 minskat 47 procent enligt den senaste uppföljningen som 
illustreras i figur 1.  Erfarenheten visar att tillfälliga variationer gör att 
det är rimligt att räkna med en felmarginal på 5 procentenheter, vilket 
innebär att den verkliga utsläppsminskningen kan antas ligga mellan 42 
och 53 procent. Eftersom vintern 2014 var ovanligt varm är det rimligt att 
anta att utsläppen 2014 var något lägre än om det varit ett normalår.

1990 2012 2013 2014 Mål 2020
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Energi
Industriprocesser
Transporter
Arbetsmaskiner
Produktanv
Jordbruk
Avfall o avlopp
Mål

Figur 1: Utsläpp av ton koldioxidekvivalenter per år i Lunds kommun 
1990-2014.

Hur många ton behöver utsläppen minska?
För att halvera utsläppen behövs en ytterligare minskning med 12 600 
koldioxidekvivalenter jämfört med de redovisade utsläppen för 2014. 
Med hänsyn taget till den felmarginal som finns i statistiken kan det dock 
vara så att utsläppen istället behöver minska hela 34 000 ton, eller att vi 
redan 2014 var i mål. Eftersom klimatförändringarnas effekter är mycket 
allvarliga och åtgärderna som hittills presenterats globalt inte svarar mot 
målet att temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader finns 
anledning att ta fram åtgärder som kan minska utsläppen enligt den övre 
felmarginalen, 34 000 ton. Detta ligger också i linje med arbetet för att 
uppfylla kommunens mål om att utsläppen ska vara nära noll 2050.

Föreslagna åtgärder
Kommunkontorets ambition har varit att redovisa åtgärder som faktiskt 
genomförs, hellre än att presentera ett smörgåsbord av möjliga 
aktiviteter. Därför består förslagen i tabell 1 huvudsakligen av åtgärder 
som redan är beslutade eller påbörjade (efter 2014). Samarbete med 
kommunens förvaltningar och bolag har bidragit till att flera åtgärdsägare 
utöver kommunkontoret finns representerade på listan.  
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Tjänsteskrivelse 3 (5)
Diarienummer

2016-11-30 KS 2016/1135

Nr Åtgärd Ton 
CO2-
ekv/år

Ansvarig Ekonomi Kommentar

1 Förnybar el i 
fjärrvärmen

1 500 Kraftringen Kraftringens 
budget

Redan infört

2 Ingen torv i 
Örtoftaverket

8 000 Kraftringen Kraftringens 
budget

Senast 2020

3 Kraftvärme-
produktion utan 
naturgas

9 000 Kraftringen Kraftringens 
budget

Senast 2020

4 Solceller 3 750 Påbörjat av LKF
Kraftringen 
Parkeringsbolaget 
Servicenämnden

Budget för 
respektive 
nämnd och 
styrelse

För att undvika 
dubbelräkning 
mot åtgärd 2 och 
3 tas åtgärdens 
utsläpps-
minskning inte 
med i 
summeringen.

5 Biogas och 
fjärrvärme 
ersätter naturgas 
till privata hushåll

13 000 Kraftringen
LKF

Kraftringens
respektive LKFs 
budget + 
Klimatklivet

Start 2016 

6 Täckning av 
Rögledeponin

14 000 Renhållnings-
styrelsen

Renhållnings-
styrelsens 
budget

Minskat läckage 
av metan. Ingår 
inte i statistiken 
vi följer upp.

7 Utökad 
samverkan med 
företag

1 400
Ökande 

efter 2020

Kommunstyrelsen 200 000 kr söks 
från 
miljöanslaget

Extern med-
finansiering har 
beviljats av 
energi-
myndigheten 
och Region 
Skåne 

8 Handlingsplan för 
fossil-bränslefri 
kommun 
(transportdelen) 
och koldioxid-
avgift och 
klimatfond

2 000 Alla nämnder och 
styrelser 

Besparing Start 2016. För 
att undvika 
dubbelräkning 
mot åtgärd 1-4 
är endast 
transporter med 
i beräkningen.
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Tjänsteskrivelse 4 (5)
Diarienummer

2016-11-30 KS 2016/1135

9 Eldrivna 
transporter
- Spårväg
- Publika 

ladd-
möjligheter

- Ladd-
infrakarta

Svårt att 
beräkna, 

ökande 
nytta efter 

2020

Tekniska nämnden 
Byggnads-nämnden 
Kraftringen m.fl.

Huvuddelen av 
finansieringen 
klar. Staten, 
Region Skåne, 
tekniska 
nämndens 
budget bl. a. 

Flera 
delåtgärder 
påbörjade. 
Ytterligare 
medel kan sökas 
från t.ex. 
Klimatklivet.

10 Återanvändning 
och up-cycling av 
möbler

180 Kommunstyrelsen Besparing Redan infört. 
Minskade 
utsläpp vid 
produktion 
utanför Lund. 
Mäts inte i 
statistiken

11 Nya metoder och 
samarbeten för 
beteende-
förändring

Svårt att 
beräkna.
Ökande 

efter 2020

Kommunstyrelsen 45 000 kr söks 
från 
miljöanslaget

45 000 kr 
beviljade från 
Region Skåne

12 Energispar-
schema för 
kommunala 
datorer

Svårt att 
beräkna 

Kommunstyrelsen Besparing 2017. Sparar ca 
30 % av energin 
för datorerna.

Summa 34 900 Endast de 
utsläppsminskni
ngar som 
påverkar 
utsläpps-
statistiken är 
inräknade

Tabell 1. Tolv åtgärder för att uppfylla målet för fokusområdet Minsta 
möjliga klimatpåverkan i LundaEko redovisas i tabellen. För varje 
åtgärd redovisas en beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser, där 
så är möjligt. För de åtgärder som ger utsläppsminskningar som inte 
kommer att synas i uppföljningen av klimatmålet i LundaEko redovisas 
utsläppsminskningen i kursiv stil. I kolumnen Ansvarig redovisas vilken 
eller vilka delar av den kommunala organisationen som genomför och 
finansierar respektive åtgärd. 
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Tjänsteskrivelse 5 (5)
Diarienummer

2016-11-30 KS 2016/1135

Några av åtgärderna minskar utsläpp som inte mäts i uppföljningen av 
LundaEko. Dessa åtgärder är trots detta väsentliga för att minska 
klimatpåverkan från Lunds kommun och redovisas därför i 
sammanställningen. När utsläppsminskningarna från de redovisade 
åtgärder som kommer att ge avtryck i uppföljningen summeras framgår 
det att de är tillräckliga för att nå klimatmålet till 2020 även om den mest 
pessimistiska felmarginalen för 2014 års utsläpp används. Totalt 
beräknas åtgärderna leda till en minskning med 34 900 ton/år till 2020.
Utöver de åtgärder som redovisas i sammanställningen antas externa 
faktorer påverka möjligheten att uppfylla målet till 2020. Bland dessa 
finns både sådana som ger ökade och sådana som ger minskade utsläpp. 
Några exempel är befolkningstillväxt, som ger ökade utsläpp, och Lunds 
Universitets beslut att bli fossilbränslefria till 2020, som ger minskade 
utsläpp.

Ekonomi
De flesta åtgärderna är finansierade i respektive nämnds eller styrelses 
budget, enligt Tabell 1.

Åtgärd 6 och 10 har beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond 
som täcker en del av de budgeterade kostnaderna. Åtgärd 6 kommer även 
att finansieras med beviljat stöd från Energimyndigeten för utökad energi 
och klimatrådgivning (för 2017 totalt 963 000 kr) respektive coacher för 
energi och klimat (400 000 kr/år, 2017-2019). Resterande medel, 245 000 
kr, söks från miljöanslaget. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott föreslås 
besluta
att godkänna redovisningen av de planerade åtgärderna för att 
nå klimatmålet 

att rekommendera kommunstyrelsen att överlämna 
redovisningen av de planerade åtgärderna för att nå klimatmålet till 
kommunfullmäktige

Britt Steiner
Avdelningschef

Jon Andersson
Enhetschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige Protokoll 1 (77) 

 2014-08-28  
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunfullmäktige 
2014/90 

 
 

Plats och tid Sessionsalen i Stadshallen, 2014-08-28 kl 13:00-22:40 

 

Ledamöter Annika Annerby Jansson (M), ordförande  

Jörgen Forsberg (M), vice ordförande  

Lennart Prytz (S), 2:e vice ordförande 

Lars Johansson (M) 

Göran Wallén (M) §§ 146-168 kl.18:00-22:40 

Bo Alfredsson (M) 

Ronny Johannessen (M) 

Inga-Lisa Sjödin (M) §§ 136-145 kl.13:00-18:00 

Carl Von Friesendorff (M) 

Louise Rehn Winsborg (M) §§ 146-168 kl.18:00-22:40 

Mats Helmfrid (M) 

Christer Wallin (M) 

Astrid Rugsveen (M) 

Lotta Eldh Pålsson (M) 

Ann-Christine Larsson (M) 

Tove Klette (FP) 

Carolina Nordbeck (FP) 

Oskar Krantz (FP) 

Berit Kristensson (FP) §§ 136-145 kl.13:00-18:00 

Mette-Maaria Lundström (FP) 

Holger Radner (FP) 

Lars Hansson (FP) 

Lars Bergwall (C) §§ 146-168 kl.18:00-22:40 

Lars V Andersson (C) §§ 136-145 kl.13:00-18:00 

Börje Hansson (C) §§ 136-145 kl.13:00-18:00 

Torsten Czernyson (KD) §§ 146-168 kl.18:00-22:40 

Agneta Lindskog (KD) §§ 136-152 kl.13:00-21:10 

Mattias Olsson (S) §§ 146-168 kl 18:00-22:40 

Monica Molin (S) 

Joakim Friberg (S) 

Rune Granqvist (S) 

Tord Persson (S) 

Lena Fällström (S) 

Anders Almgren (S) 

Mats Nilsson (S) 

Björn Abelson (S) §§ 146-168 kl.18:00-22:40 

Jeanette Olsson (S) 

Akram Heidari (S) 
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Kommunfullmäktige Protokoll 2 (77) 

 2014-08-28  
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Mohsen Abtin (S) §§ 142-145 kl.15:30-18:00 

Petter Forkstam (MP) 

Christina Sjöström (MP) §§ 136-149 kl.13:00-20:40 

Anette Mårtensson (MP) §§ 146-168 kl.18:00-22:40 

Cecilia Emanuelsson (MP) §§ 136-149 kl.13:00-20:40 

Emma Berginger (MP) 

Anna Baumann (MP) 

Johan Mattsson Lambreus (MP) 

Nita Lorimer (V) 

Mats Olsson (V) 

Hanna Gunnarsson (V) §§ 141-168 kl.14:35-22:40 

Angelica Svensson (V) 

Hans-Olof Andersson (SD) 

Ted Ekeroth (SD) 

Bo Kjellberg (SD) 

Sven-Bertil Persson (DV)  

 

Tjänstgörande 
ersättare 

Jan B Tullberg (M), tjänstgör för Ulla Stålberg (M) §§ 136-145 kl.13:00-

18:00 

Lars Persson (M), tjänstgör för Inga-Lisa Sjödin (M) §§ 146-168 kl.18:00-

22:40 

Louise Burman (M), tjänstgör för Göran Wallén (M) §§ 136-145 samt Ulla 

Stålberg (M) §§ 146-168 

Rickard Anehus (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M) §§ 136-145 

Tamas Osvath (M), tjänstgör för Lars Leonardsson (M)  

Lars Dahlquist (M), tjänstgör för Erik Nordin (M) 

Maj-Britt Dahlquist (M), tjänstgör för Adrian Borin (M) 

Mia Honeth (FP), tjänstgör för Martin Klette (FP) 

Thomas Frennstedt (FP), tjänstgör för Bina Sjökvist (FP) 

Cecilia Barnes (FP), tjänstgör för Philip Sandberg (FP) 

Inger Rosenkvist Tolsved (FP), tjänstgör för Berit Kristensson (FP) §§ 146-

168 

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Lars Bergwall (C) §§ 136-145 samt 

Börje Hansson (C) §§146-168 

Bernt Bertilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C) §§ 146-168 

Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) §§ 136-145 

kl.13:00-18:00 

Mio Fric (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD) §§ 153-168 kl.20:15-

22:40 

Ronny Hansson (S), tjänstgör för Mohsen Abtin (S), §§ 146-168 kl.18:00-

22:40 

Solveig Ekström Persson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S) 

Inga-Lisa Ekdahl (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) §§ 136-145 kl.13:00-

18:00 

Ali Ismail (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 136-145 kl.13:00-

18:00 
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Kommunfullmäktige Protokoll 3 (77) 

 2014-08-28  
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Olof Nyman (S), tjänstgör för Mohsen Abtin §§ 136-141 samt Anna-Lena 

Hogerud §§ 146-168 

Helen Pender (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 136-145 

Erik Nordström (MP), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) §§ 150-168 

kl.16:30-22:40 

Peter Bergwall (MP), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) 

Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Rolf Englesson (MP)  

Esbjörn Hellström (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) §§ 136-145 

samt Cecilia Emanuelsson (MP) §§ 150-168 

Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 136-140 

 

 

Ersättare Edith Escobar (M) kl. 18:00-22:40 

Mats Jonsson (M) 

Anne Ekberg (MP) 

Cecilia Salemark (DV) 

Martin Stensson (DV) kl. 13:00-18:00 

 

 

 

  

 

 

 

Justerare Jörgen Forsberg (M)  

Lennart Prytz (S) 

 

 

Paragrafer §§ 136 - 168 

Tid och plats för justering: Kommunkontoret den 10 september 2014 kl. 10:00 

Underskrifter 
 

Sekreterare _____________________________________________       

Gunnar Jönsson §§ 136-145, Pernilla Ardhe §§146-168                     
 

Ordförande _____________________________________________ 

Annika Annerby Jansson (M) 
 

Justerare _____________________________________________ 

Lennart Prytz (S) 

__________________________________________ 

Jörgen Forsberg (M) 
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Kommunfullmäktige Protokoll 4 (77) 

 2014-08-28  
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

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

 

Organ:   Kommunfullmäktige  

 

Sammanträdesdatum:  28 augusti 2014 

 

Datum då anslaget sätts upp:   Datum då anslaget tas ned: 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret 

 

 

Underskrift:  _________________________________________ 

   Pernilla Ardhe 
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Kommunfullmäktige Protokoll 46 (77) 

 2014-08-28  
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149  
Klimatmålsprövning 2014 
Dnr KF 2008/0012  

   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2010 om målet att minska utsläppen av växthusgaser i det 

geografiska området Lunds kommun med 50 procent mellan 1990 och 2020. Samtidigt beslutade 

man att senast 2014 pröva om det är möjligt att skärpa utsläppsmålet.  

 

Kommunkontoret presenterar resultatet av den prövning som gjorts under mars-juni 2014 i en 

rapport. Rapporten innehåller en redovisning av hur utsläppen utvecklats sedan 1990, samt ett antal 

scenarier som beskriver hur utsläppen kan minska fram till 2020 beroende på vilka åtgärder som 

genomförs.  

 

Prövningen har lett fram till förslaget att Lunds kommun bör behålla målet att halvera utsläppen av 

växthusgaser mellan 1990 och 2020. Kommunen behöver fortsatt arbeta systematiskt, analytiskt och 

strukturerat för att definiera ytterligare strategier och åtgärder för att nå målet, eftersom beslutade 

åtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Klimatförändringarnas skadliga effekter kan vara ett motiv 

för en höjning av målet, men redan om Lunds kommun når en halvering kommer vi att fungera som 

ett gott exempel för omvärlden. Att uppfylla ett ambitiöst men realistiskt mål bör ha större nytta än 

att inte nå ett mycket ambitiöst mål. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-07-01 

Klimatmålsprövning 2014, kommunkontorets rapport 2014-06-30 

Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-26 § 173 

Kommunstyrelsens beslut den 13 augusti 2014, § 199. 

 

Anföranden 

Lars Bergwall (C), Cecilia Emanuelsson (MP), Björn Abelsson (S), Emma Berginger (MP), Sven-

Bertil Persson (DV), Hanna Gunnarsson (V), Carolina Nordbeck (FP), Ronny Johannessen (M), 

Mats Olsson (V), Anders Almgren (S), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) 

yttrar sig. 

 

Yrkanden 

Lars Bergwall (C), Carolina Nordbeck (FP), Ronny Johannessen (M), Torsten Czernyson (KD) och 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar 

att bibehålla klimatmålen med utsläppsminskningar av växthusgaser beräknat från 1990 till 2020 

med 50 % samt nära nollutsläpp för 2050 

att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå 2020-målet 

Åtgärdsförslagen ska inte innehålla åtgärder som minskar tillgängligheten till centrala Lund för 

något trafikslag eller äventyrar jobbsatsningarna på det nya förtätade Ideon eller Brunnshög. 

 

Cecilia Emanuelsson (MP) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar 

att behålla målet om att utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 

procent till 2020 jämfört med 1990  
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Kommunfullmäktige Protokoll 47 (77) 

 2014-08-28  
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

att nämnder och styrelser till kommunfullmäktige senast 1 april 2015 redovisa beslutade konkreta 

åtgärder för att minska växthusgasutsläppen samt åtgärdernas förväntade effekt på utsläppen av 

växthusgaser  

att nämnder och styrelser till kommunfullmäktige senast 1 april 2015 redovisa vilka ytterligare 

åtgärder som måste vidtas för att nå klimatmålet  

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en strategi för hur kommunen kan verka för att 

minska utsläpp som sker utanför kommunens gränser till följd av konsumtion av till kommunen 

”importerade” varor 

 

Björn Abelsson (S), Sven-Bertil Persson (DV), Hanna Gunnarsson (V) och Anders Almgren (S) 

instämmer i Cecilia Emanuelssons (MP) m.fl. yrkande samt yrkar därutöver att kommunfullmäktige 

beslutar 

att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera LundaEko II enligt följande:  

- att redovisa de åtgärder som fordras för att nå målen och tydliggöra vilka som ansvarar för 

åtgärdernas genomförande  

- att komplettera med mål som relaterar direkt till miljötillståndet i kommunen  

- att i åtgärderna tydliggöra hur kommuninvånarna, företag och verksamheter i kommunen konkret 

ska involveras i arbetet för programmets genomförande  

- att komplettera med miljöindikatorer  

att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera LundaMaTs II med en uppdatering av projekt och 

åtgärder utifrån LundaMaTs III för att nå upp till målsättningarna i LundaMaTs III  

att förslaget till uppdaterade projekt och åtgärder för att nå upp till målsättningarna i LundaMaTs III 

fastställs av kommunfullmäktige.   

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i huvudvoteringen ställer 

ordföranden proposition på dessa och finner att kommunfullmäktige beslutar att Björn Abelsons (S) 

m.fl. yrkande ska utgöra motförslag. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 

Ja för bifall till Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande 

Nej för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande 

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 48 (77) 

 2014-08-28  
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Klimatmålsprövning 2014 
Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Annika Annerby Jansson Ordf.             (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg 1:e vice                 (M)        Alla                                                X         
Lennart Prytz 2:e vice                   (S)        Alla                                                 X       
Oskar Krantz                             (FP)       Alla                                                X         
Berit Kristensson                        (FP)       Alla       Inger Tolsved 

Rosenkvist                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Börje  Hansson                           (C)        Alla       Inga-Kerstin Eriksson                    X         
Tove Klette                              (FP)       Alla                                                X         
Carl von Friesendorff                    (M)        Alla                                                X         
Holger Radner                            (FP)       Alla                                                X         
Lars  Bergwall                           (C)        Alla                                                X         
Inga-Lisa Sjödin                         (M)        Alla       Lars Persson                             X         
Bo  Alfredsson                           (M)        Alla                                                X         
Tord Persson                             (S)        Alla                                                 X       
Astrid Rugsveen                          (M)        Alla                                                X         
Lars V  Andersson                        (C)        Alla       Bernt Bertilsson                         X         
Agneta Lindskog                          (KD)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                 X       
Sven-Bertil Persson                      (DV)       Alla                                                 X       
Ulla Stålberg                            (M)        Alla       Louise  Burman                           X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Nita Lorimer                             (V)        Alla                                                 X       
Anders Ebbesson                          (MP)       Alla       Peter Bergwall                            X       
Lars Johansson                           (M)        Alla                                                X         
Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla       Solveig Ekström 

Persson                  
 X       

Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Mohsen Abtin                             (S)        Alla       Ronny Hansson                             X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                 X       
Lars Leonardsson                         (M)        Alla       Tamas Osvath                             X         
Rune Granqvist                           (S)        Alla                                                 X       
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                 X       
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                 X       
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                 X       
Mette-Maaria Lundström                   (FP)       Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                X         
Anna Baumann                             (MP)       Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                 X       
Lotta Eldh Pålsson                       (M)        Alla                                                X         
Ann-Christine Larsson                    (M)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (FP)       Alla                                                X         
Carolina Nordbeck                        (FP)       Alla                                                X         
Rolf Englesson                           (MP)       Alla       Erik Hammarström                          X       
Akram Heidari                            (S)        Alla                                                 X       
Mats Nilsson                             (S)        Alla                                                 X       
Martin Klette                            (FP)       Alla       Mia Honeth                               X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                 X       
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                 X       

Transport: 30 20 0 0 0 
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Kommunfullmäktige Protokoll 49 (77) 

 2014-08-28  
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Transport: 30 20 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                 X       
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                 X       
Erik Nordin                              (M)        Alla       Lars Dahlquist                           X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Maj-Britt Dahlquist                      X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Olof Nyman                                X       
Bina  Sjökvist                           (FP)       Alla       Thomas Frennstedt                        X         
Joakim Friberg                           (S)        Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla                                                X         
Philip Sandberg                          (FP)       Alla       Cecilia Barnes                           X         
Anette Mårtensson                        (MP)       Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                 X       
Petter Forkstam                          (MP)       Alla                                                 X       
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                 X       
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                 X       

SUMMA: 36 29 0 0 0 

 

Omröstningen utfaller med 36 ja-röster mot 29 nej-röster. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande.      

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bibehålla klimatmålen med utsläppsminskningar av växthusgaser beräknat från 1990 till 2020 

med 50 % samt nära nollutsläpp för 2050 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå 2020-målet 

 

Åtgärdsförslagen ska inte innehålla åtgärder som minskar tillgängligheten till centrala Lund för 

något trafikslag eller äventyrar jobbsatsningarna på det nya förtätade Ideon eller Brunnshög.   

 

Reservationer 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Demokratisk Vänster 

reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Samtliga nämnder och styrelser 

Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 111 Philip Sandberg (L) m.fl. motion
”Förbättra företagsklimatet och öka 
tillväxten”, (KF)

Dnr KS 2016/0722

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. föreslår i en motion att Lunds kommun, 
tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna, ska ta fram en 
strategi för att förbättra kommunens företagsklimat.

Liberalerna är bekymrade över att Lund faller i Svenskt Näringslivs 
ranking om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner och menar att 
näringslivet står för viktiga arbetstillfällen och bidrar till välfärden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 december 2016, § 111.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2016.
Miljönämndens presidieutskotts beslut den 1 november 2016, § 5.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016.
Byggnadsnämndens beslut den 20 oktober 2016, § 188.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2016.
Tekniska nämndens beslut 19 oktober 2016, § 183.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016.
Socialnämndens beslut den 12 oktober 2016, § 141.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016.
Motion från Philip Sandberg (L) m. fl. ”Förbättra företagsklimatet och 
öka tillväxten”, inkommen den 4 augusti 2016.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen 
ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Anders Almgren (S), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Ulf Nymark (MP), Peter Fransson (S) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

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

 

Omröstning begärs.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Peter 
Fransson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gustafsson (V), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL) och Hans-
Olof Andersson (SD) röstar Ja.

Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (L) röstar Nej.

Mats Helmfrid (M) avstår från att rösta.

 

Med 10 Ja-röster mot 2 Nej-röster och 1 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört.

Reservationer
Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (L) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. Följande skriftliga reservationer ges in. 
Prot.bil. § 111/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - näringslivsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-01 
 
Ang Philip Sandberg (L) m.fl. motion "Förbättra företagsklimatet 
och öka tillväxten (Dnr: KS 2016/0722) 
 
 
Näringslivsklimatet i Lunds kommun försämras stadigt sedan ett starkt och stabilt Alliansstyre 
lämnade över till ett svagt och skakigt rödgrönrosa styre. Svenskt Näringsliv presenterade den 
20 september 2016 sin årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. För andra 
året i rad sjunker Lunds kommun, nu med ett kraftigt fall från plats 72 till plats 134. Så lågt 
har vi aldrig varit förut. I kommunpolitikers attityder till företagande sjunker vi till plats 237, i 
service till företag till plats 210 och i skolans attityder till företagande till plats 99.  
 
Utan företagen har vi inte några pengar att fördela till skola, vård och omsorg. Därför är det 
en gåta att S och MP verkar så nöjda. Med alla de förutsättningar vi har i Lund borde vi kunna 
prestera betydligt bättre. Därför finns det all anledning att, i samarbete med organisationerna 
Svenskt näringsliv och Företagarna, ta fram en strategi för att förbättra kommunens 
företagsklimat. 
 
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
Philip Sandberg (L)  Christer Wallin (M) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (10)
Näringslivsavdelningen Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/0722

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00  Lund

Tove Möller Andersson

046357061

tove.mollerandersson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L) m.fl. 
"Förbättra företagsklimatet och öka tillväxten"

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 
Lunds kommun, tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna, 
ska ta fram en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat. 

Liberalerna är bekymrade över att Lund faller i Svenskt Näringslivs 
ranking om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner och menar att 
näringslivet står för viktiga arbetstillfällen och bidrar till välfärden.

Kommunkontoret har begärt in yttrande till Socialnämnden, Tekniska 
nämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt 
Miljönämnden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017
Byggnadsnämndens remissyttrande den 6 december 2016
Vård – och omsorgsnämndens remissyttrande den 12 december 2016
Miljönämndens presidieutskotts yttrande den 1 november 2016
Tekniska nämndens remissyttrande den 31 oktober 2016
Socialnämndens remissyttrande den 13 oktober 2016
Motion från Philip Sandberg (L) m. fl. ”Förbättra företagsklimatet och 
öka tillväxten”, inkommen den 4 augusti 2016

Barnets bästa
Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och är grunden i all välfärd. 
Barn gynnas positivt av att föräldrarna har arbete och av att samhället har 
resurser nog att fördela till den gemensamma välfärden. 

Ärendet
Philip Sandberg (L) m.fl. föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 
Lunds kommun ska ta fram en strategi för att förbättra kommunens 
företagsklimat, tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna.

Förslagsställarna är bekymrade över att Lund 2015 tappade sju 
placeringar till plats 72 i Svenskt Näringslivs ranking över 
företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Utan ett starkt växande 
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Tjänsteskrivelse 2 (10)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/0722

näringsliv skapas inte tillräckliga resurser att fördela till vård, skola och 
omsorg. 

En orsak bedöms vara den kraftiga försämringen i kategorin 
”Kommunpolitikers attityder till företagande” respektive ”Kommunala 
tjänstemäns attityder till företagande”. Därtill anförs att två 
välfungerande privata äldreboenden kommunaliserats.

Liberalerna är oroade över utvecklingen då konkurrensen om talanger, 
investeringar och spjutspetsteknologi hårdnar på lokal, nationell och 
internationell nivå samt att ”vänsterkrafter” i kommunen ser näringslivet 
som ett hot snarare än en möjlighet. 

Vidare vill Liberalerna vara en garant och blåslampa för att 
företagsklimatet förbättras, att fler entreprenörer får pröva sina vingar, att 
fler företag väljer att etablera sig och att fler vågar investera i Lunds 
kommun. Endast 34,8 % av företagen tycker att företagsklimatet är bra i 
Lund.

Yttranden
Yttranden har inhämtats från Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden. 
Miljönämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Socialförvaltningen.

Byggnadshämnden har anfört bl.a. följande:

En del av förutsättningarna för företagande i Lunds kommun relaterar till 
kommunens fysiska planering, både i närtid och på längre sikt. Lund 
utgör en regional motor och har ett högt etableringstryck. En allmän 
stadsutveckling pågår, med flera stora utvecklingsprojekt, som stärker 
förutsättningar för dagens och framtida näringsliv. Spårväg genom 
Kunskapsstråket, utveckling av Lund C och området kring stationen 
skapar en mer integrerad stad och förstärker också Lunds regionala, 
nationella och internationell förbindelser. Stadsutvecklingen lägger 
grunden för nya kontorsetableringar, service och bostäder med mera och 
understödjer därmed också en näringslivsutveckling. 

Stadsbyggnadskontoret har nu i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan 
för Lunds kommun. Pågående arbete illusterar en komplex bild av 
framtidens näringsliv med olika förutsättningar för olika branscher 
liksom för olika delar av Lunds kommun. Förändringstakten ökar och en 
stark digitalisering, automatisering och robotiseringstrend är en utmaning 
också för kommunens planering. Förutom plats att verka på och tillgång 
till goda kommunikationer ser vi tydliga kopplingar till Lunds 
attraktivitet som helhet och då t.ex. tillgång till spetskompetens, boende, 
bra skolor och fritidsutbud som viktiga parametrar i lokaliseringsbeslut. 
Också det regionala sammanhanget är av stor betydelse. 

För att förbättra och höja kvalitén i det långsiktiga planeringsarbetet 
avseende näringslivsfrågor avser Stadsbyggnadskontoret tillsammans 
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Tjänsteskrivelse 3 (10)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/0722

med Näringslivskontoret bjuda in till dialog inom ramen för pågående 
översiktsplanearbete. 

En strategi för kommunens näringslivsklimat kan bidra till kommunens 
fysiska planering avseende näringsliv. 

Tekniska nämnden har anfört bl.a. följande:

En fråga som kan ligga inom ramen för vad förvaltningen kan påverka är 
”Tjänstemäns attityder till företagande” där Lund har fallit markant och 
där man ligger långt under riket. Frågan är ganska öppet ställd. Utifrån 
förvaltningens verksamhetsområde kan en del av förklaringen vara att 
tillgången på verksamhetsmark inom Lunds tätort är väldigt begränsad. 
Frågor om förvärv av mark ställs dock primärt av företag som idag 
önskar etablera sig i Lund. Rankingresultatet för Lund baseras på de 
företag som finns i kommunen idag.

Sammanfattningsvis ser förvaltningen det som positivt att kommunen 
tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna tar fram en strategi 
för att förbättra kommunens företagsklimat och undersöka bakgrunden 
till resultatet. Ansvarig från kommunens sida bör vara representanter från 
Kommunkontoret/Näringslivskontoret som har näringslivsfrågorna som 
sitt ansvarsområde.

Miljönämnden har anfört bl.a. följande:

Miljönämnden är en viktig aktör i kontakten med kommunens näringsliv. 
Nämnden/förvaltningen träffar så gott som samtliga verksamhetsutövare 
genom sin tillsyn och är väl medvetna om att en god och professionell 
kontakt med respekt för varandras roller har en stor betydelse om 
kommunen skall betraktas som attraktiv för näringsidkare att etablera och 
bedriva sin verksamhet i. Nämnden har också i sina mål tagit höjd för att 
behålla och även höja sina resultat i bland annat Insikt, ”nöjd kund 
index”. 

Miljöförvaltningen ser inget hinder för att en strategi som syftar till att 
förbättra kommunens företagsklimat eventuellt tas fram, men 
miljönämnden bör med anledning av sitt tillsynsuppdrag inte aktivt delta 
i framtagandet. Förslagsvis bör ansvaret för framtagandet av strategin 
vara representanter från kommunkontoret/Näringslivskontoret som har 
näringslivsfrågorna som sitt ansvarsområde.

Vård- och omsorgsnämnden har anfört bl.a. följande:

I motionen hänvisas till att två privata äldreboenden kommunaliserats. 
Näringspolitik ligger inte inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde. Nämnden beslöt den 13 april 2016 att särskilt boende för 
äldre Nibblegården och Ärtan ska övergå från privat till vård- och 
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omsorgsnämndens regi. Det är en vårdideologisk fråga där det finns olika 
uppfattningar i Lunds kommun. Frågan är således av en annan karaktär.

Socialförvaltningen har anfört bl.a. följande:

Socialnämnden kommer i kontakt med företagarna i Lunds kommun 
främst inom tillståndsenhetens myndighetsutövning avseende bl. a. 
serveringstillstånd och handel med tobak, men även i frågor rörande 
praktikplatser, sommarpraktik för ungdomar, HVB-verksamhet och 
förebyggande arbete inom ANDT-området. 

Socialnämnden betraktar näringslivet som en viktig aktör i samhället och 
har ett öppet förhållningssätt till samverkan med lokala företagare i 
frågor av gemensamt intresse. Vidare anser Socialnämnden att det är 
prioriterat att även fortsättningsvis hålla en hög servicenivå i den del av 
verksamheten som har företagare som sin primära målgrupp

Om rankingen
Svenskt Näringsliv definierar näringslivsklimat som ”Summan av de 
institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i 
vardagen”. Syftet med Svenskt näringslivs enkätundersökning och 
rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring 
företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 

Rankingen baseras till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en 
tredjedel på statistiska faktorer. Det sammanfattande omdömet om 
företagsklimatet i kommunen utgör en tredjedel av rankingen. En 
tredjedel består av andra enkätsvar som i den totala rankingen väger en 
artondel var. Undantaget är fem frågor om attityder till företagande som 
tillsammans väger en artondel och två frågor om infrastruktur som 
tillsammans väger en artondel. Den sista tredjedelen består av statistiska 
faktorer som alla väger en artondel var i totalrankingen. 

En kommuns totala rankingplacering är beroende av hur kommunen 
placerat sig i rankingarna av de enskilda faktorerna. Detta innebär att en 
kommuns placering är beroende av hur alla de andra kommunerna 
presterat i de olika rankingfaktorerna. En kommun kan alltså få en sämre 
rankingplacering ett år jämfört med ett annat endast på grund av att andra 
kommuner fått bättre placeringar. 

I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag 
och i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. 
Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag 
och en tredjedel av företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. 
Aktuella för undersökningen är privata företag med huvudkontor i den 
aktuella kommunen. Arbetsställen med fler än 25 anställda men som inte 
har sitt huvudkontor i kommunen är också med i urvalet. De företag som 
saknar anställda är aktuella för enkätundersökningen om de har en 
årsomsättning på minst 300 tkr. Andelen egenföretagare ska inte 
överstiga tio procent av urvalet. 
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Från urvalsramen låter Svenskt Näringsliv SCB dra ett stratifierat 
slumpmässigt urval om 150, 200, 400, 600 eller 1 200 företag beroende 
på kommunens storlek. Företagen stratifierades på antal anställda i 
grupperna 0, 1-4, 5-9, 10-25, 26-200 respektive mer än 200 anställda.

Resultat Lund 2016

Den totala svarsfrekvensen i Lund är 146 företag av kommunens ca 
13 000 näringsidkare. Samtliga svarande har minst en anställd och är 
medlemmar i Svenskt Näringsliv. 

I undersökningen finns ett antal faktorer som är påverkbara och faktorer 
som är svårare att göra något åt. Lunds kommun har endast en marginell 
möjlighet att förändra allmänheten attityder till företagande och medias 
attityder till företagande. På dessa båda poster tappar Lund liksom 
Malmö stort i årets mätning.

Privata företag värderas högre än offentliga arbetsplatser i 
undersökningen. Lunds höga andel offentliga arbetsplatser påverkar 
därför placeringen i rankingen. Stora offentliga arbetsplatser som Lunds 
Universitet och Skånes Universitetssjukhus är viktiga för utvecklingen i 
Lund.

Sedan motionen överlämnats för beredning till Kommunkontoret har 
även 2016 års ranking offentliggjorts. Lund tappar ytterligare 64 
placeringar i rankingen och ligger idag sammanvägt på plats 134. 

Kommunpolitikers attityder till företagande får betyget 2.97 (jmf 3.44 
2015). Skalan går från 1-6 och positiv andel är betyget 4 eller högre. 

Kommunpolitikers attityder till företagande placerar Lund på plats 237 
av 290 i den totala rankinglistan över företagsklimatet i Sverige. Det är 
en försämring med 76 placeringar jämfört med 2015 (plats 161).
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Kommunala tjänstemäns attityder till företagande får betyget 2.99 (jmf 
3.27 2015). Skalan går från 1-6 och positiv andel är betyget 4 eller högre. 

Kommunala tjänstemäns attityder till företagande placerar Lund på plats 
218 av 290 i den totala rankinglistan över företagsklimatet i Sverige. Det 
är en försämring med 35 placeringar jämfört med 2015 (plats 183).

Kommunens service till företag får betyget 2.8 (jmf 3.2 2015). Skalan går 
från 1-6 och positiv andel är betyget 4 eller högre. 

Kommunens service till företagande placerar Lund på plats 210 av 290 i 
den totala rankinglistan över företagsklimatet i Sverige. Det är en 
försämring med 103 placeringar jämfört med 2015 (plats 107).
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Den vanligaste frågan i kontakten med Lunds kommun gäller tillstånd 
(drygt 60 %) följt av rådgivning (närmare 30 %) och kommunal 
upphandling (drygt 20 %). En företagare kan ha haft kontakt med 
kommunen flera olika ärenden.

Branschfördelning deltagande företag

Bransch 2013 2015 2016
Jord- och skogsbruk 2 % 1 % 3 %
Industri 12 % 13 % 14 %
Bygg 12 % 12 % 12 %
Handel 17 % 17 % 24 %
Transport 7 % 8 % 10 %
Besöksnäring 9 % 8 % 8 %
Information, IT 4 % 5 % 4 %
Fastigheter 1 % 1 % 5 %
Tjänster till företag 9 % 5 % 10 %
Skola, utbildning 4 % 4 % 2 %
Vård och omsorg 7 % 6 % 6 %
Personliga tjänster 2 % 1 % 1 %
Annat 15 % 19 % 0 %
Källa: Svenskt Näringsliv Pontus Lindberg

24 % av de tillfrågade i enkäten är handelsföretag, följt av industri 14 % 
och bygg 10 %. 
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Sammanfattande betyg per bransch och storlek

Bransch Lund
Jord- och skogsbruk  
Industri 3,4
Bygg 3,1
Handel 3,2
Transport 2,8
Besöksnäring 3,4
Information, inklusive IT  
Fastigheter  
Tjänster till företag 3,5
Skola, utbildning  
Vård och omsorg  
Personliga tjänster  
Annat  
  
  
Storlek  
0 anst 2,7
1-5 anst 3,1
6-25 anst 3,1
26-50 anst 3,1
51-100 anst 3,4
Fler än 100 anst 4,2

Källa: Pontus Lindström, Svenskt Näringsliv, Stockholm

Företag inom transportsektorn ger näringslivsklimatet i Lund sämst betyg 
(2,8), följt av bygg (3,1) och handel (3,2). 

I relation till företagets storlek ger egenföretagare sämst betyg (2,7) och 
storföretag med fler än 100 anställda bäst (4,2).

De branscher som har färre än 10 svar har utelämnats i grafen ovan, då 
resultatet inte är statistiskt säkerställt.
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Kommunkontorets kommentar

Motionsställaren drar slutsatsen att knappa 35 % av Lunds företag är 
nöjda med företagsklimatet i kommunen. Kommunkontoret menar att det 
är svårt att dra sådana generella slutsatser om företagsklimatet i Lund 
med en så låg svarsfrekvens som 1461 företag av kommunens totalt ca 
13 000 näringsidkare. Undersökningen visar enbart på vad medlemmar i 
Svenskt Näringsliv anser om företagsklimatet i Lund. 

Den vanligaste kontakten de svarande har haft med Lunds kommun 
gäller tillståndsfrågor. Enmansföretagare är mest missnöjda medan 
företag med över 100 anställda är mest nöjda med företagsklimatet i 
Lund.

Kommunkontoret bedömer att en bättre samordning av företagsservice 
och tillståndsfrågor skulle gynna näringsidkarna i Lund. Det är däremot 
inte säkert att ett sådant arbete förändrar Lunds placering i rankingen. 
Malmö stad inrättade en öppen företagslots i september 2012 med fem 
myndigheter samlade i en servicefunktion för näringsidkare. Trots detta 
har Malmö sedan dess stadigt tappat i rankingen. 

De tillfrågade remissinstanserna delar uppfattningen om vikten av god 
service till företagare och förordar att en näringslivsstrategi tas fram. 
Kommunkontoret menar att en sådan strategi redan finns, i form av 
Handbok för ett bättre lokalt företagsklimat (Svenskt Näringsliv).2

Kommunkontoret ser såväl berörda förvaltningar som näringslivet i Lund 
som viktiga samarbetspartners i arbetet med att förbättra 
företagsklimatet. Därtill värdesätter kommunkontoret Svenskt Näringsliv 
och andra näringslivsorganisationer som viktiga källor till kunskap. 
Analysen av INSIKT-mätningen ska också vägas in i bedömningen av 
företagsklimatet.

Ett av Näringslivsavdelningens fokusområden under 2017-2018 är frågan 
om företagsklimat. 

 Kommunkontoret rekryterar 2017 en näringslivsutvecklare vars 
fokus i huvudsak blir att arbeta med företagsklimatfrågan.  

 Arbetet bedrivs enligt Handbok för ett bättre lokalt företagsklimat 
med relevanta anpassningar till Lunds unika förutsättningar. 

1 Källa: Pontus Lindström, Svenskt Näringsliv, Stockholm
2 Handbok för ett bättre lokalt företagsklimat - http://www.e-
magin.se/paper/vp8scgpc/paper/1
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört

Anette Henriksson
Kommundirektör

Per Persson
Näringslivs- och turismchef

Beslut expedieras till:
Liberalerna
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialförvaltningen
Näringslivsavdelningen
Akten
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Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41

        221 00 LUND

Motion

Lund 2016-08-04

Förbättra företagsklimatet och öka tillväxten

Fler företag och fler jobb är grunden i all välfärd. Utan företag med kraft att växa och efterfråga 
kompetens skapas inte tillräckliga resurser att fördela till vård, skola och omsorg. Vi är övertygade om 
att det finns många sätt för en kommun att förbättra förutsättningarna för näringslivet och därmed 
stärka företagsklimatet. 

Det är därför bekymmersamt att Lunds kommun tappar sju placeringar till plats 72 i Svenskt 
Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. En stor del av detta kan förklaras 
med att vi tappar 43 placeringar på ”kommunpolitikernas attityder till företagande” efter att den nya 
rödgrönrosa majoriteten tillträtt i nämnderna från 1 januari 2015. Enligt rankingen ligger vi även 
mycket dåligt till när det gäller service till företag, konkurrensutsättning och tjänstemännens attityder 
till företagande. Sedan rankingen gjordes har dessutom de rödgrönrosa kommunaliserat två 
välfungerande privata äldreboenden. 

Lund ser idag allt hårdare konkurrens om att kunna behålla och attrahera talanger, investeringar och 
spjutsspetsteknologi inte bara från andra kommuner i närområdet utan från hela världen. Vi liberaler är 
bekymrade över utvecklingen och att vänsterkrafter i kommunen numera ser näringslivet som ett hot 
snarare än en möjlighet. Liberalerna kommer att vara en viktig garant och blåslampa för att 
företagsklimatet förbättras, att fler entreprenörer får prova sina vingar, att fler företag väljer att 
etablera sig i Lund och att fler vågar investera i vår kommun. Som kommun måste vi göra ännu mer. 
Det visar inte minst att endast 34,8% av företagarna svarar att de tycker att företagsklimatet är bra i vår 
kommun.  

Yrkande

Liberalerna föreslår mot bakgrund av ovanstående kommunfullmäktige besluta

Att tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna ta fram en strategi för att förbättra 
kommunens företagsklimat

Philip Sandberg (L) Mia Honeth (L) Karl Branzén (L)

421



Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-10-12

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 141 Remiss i ärende ”Motion från Philip 
Sandberg (L) m.fl ”Förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten”

Dnr SO 2016/0137

Sammanfattning
Från kommunstyrelsen har inkommit en remiss avseende motion från 
Philip Sandberg (L) m.fl med rubriken ”Förbättra företagsklimatet och 
öka tillväxten”. I motionen förklaras att Lunds kommun tappar sju 
placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i 
Sveriges 290 kommuner samt att Lunds kommun tappar 43 placeringar 
på ”kommunpolitikernas attityder till företagande”. I motionen anförs 
vidare att vi ligger mycket dåligt till när det gäller service till företag, 
konkurrensutsättning och tjänstemännens attityder till företagande.

Liberalerna föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska besluta att 
tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna ta fram en strategi 
för att förbättra kommunens företagsklimat.

Socialnämnden kommer i kontakt med företagarna i Lunds kommun 
främst inom tillståndsenhetens myndighetsutövning avseende bl. a. 
serveringstillstånd och handel med tobak, men även i frågor rörande 
praktikplatser, sommarpraktik för ungdomar, HVB-verksamhet och 
förebyggande arbete inom ANDT-området. Socialnämnden betraktar 
näringslivet som en viktig aktör i samhället och har ett öppet 
förhållningssätt till samverkan med lokala företagare i frågor av 
gemensamt intresse.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016.
Remiss ”Motion från Philip Sandberg (L) m.fl. ”förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     översända förvaltningens tjänsteskrivelse av den 3 oktober 2016 

som sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Socialnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-12 SO 2016/0160

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-10-12 klockan 16.30–18.30

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

Tjänstgörande ersättare Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)
Martin Stensson (V), ersätter Yumna Ramadan (FI)

Ersättare K Arne Blom (S)
Fredrik Persson (S)
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L)
Mark Collins (L)
David Liljedahl (C)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör
Robert Ekholm, tf verksamhetschef
Marie Olsson, verksamhetschef

Justerare Eva S Olsson (S)

Paragrafer § 138-152

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1, den 12 oktober kl 18:30

Underskrifter
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Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-12 SO 2016/0160

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Eva S Olsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-10-12

Paragrafer § 138-152

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-13 Datum då anslaget tas ned 2016-11-04

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson
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Tillståndsenheten Diarienummer

2016-10-03 SO 2016/0137

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 1255 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 52 55 socialforvaltningen@lund.se www.lund.se
221 05  LUND

Annika Landfors

046-35 55 05

annika.landfors@lund.se

Socialnämnden

Remissvar gällande ”Motion från Philip 
Sandberg (L) m.fl. Förbättra företagsklimatet 
och öka tillväxten”

Sammanfattning
Från kommunstyrelsen har inkommit en remiss avseende motion från 
Philip Sandberg (L) m.fl med rubriken ”Förbättra företagsklimatet och 
öka tillväxten”. I motionen förklaras att Lunds kommun tappar sju 
placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i 
Sveriges 290 kommuner samt att Lunds kommun tappar 43 placeringar 
på ”kommunpolitikernas attityder till företagande”. I motionen anförs 
vidare att vi ligger mycket dåligt till när det gäller service till företag, 
konkurrensutsättning och tjänstemännens attityder till företagande.

Liberalerna föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska besluta att 
tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna ta fram en strategi 
för att förbättra kommunens företagsklimat.

Socialnämnden kommer i kontakt med företagarna i Lunds kommun 
främst inom tillståndsenhetens myndighetsutövning avseende bl. a. 
serveringstillstånd och handel med tobak, men även i frågor rörande 
praktikplatser, sommarpraktik för ungdomar, HVB-verksamhet och 
förebyggande arbete inom ANDT-området. Socialnämnden betraktar 
näringslivet som en viktig aktör i samhället och har ett öppet 
förhållningssätt till samverkan med lokala företagare i frågor av 
gemensamt intresse. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016 (denna 
skrivelse)
Remiss ”Motion från Philip Sandberg (L) m.fl. ”förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten”

Barnets bästa
I de fall barn berörs av företagsklimatet i kommunen ska barnens 
rättigheter, liksom i andra fall, särskilt beaktas. Flera av socialnämndens 
verksamheter styrs av skyddslagstiftning med särskilt fokus på skydd för 
barn och unga och med den uttalade intentionen att skyddsintresset ska 
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prioriteras framför andra intressen. När det till exempel gäller 
åldersgränser för ungas alkoholkonsumtion finns det en samsyn mellan 
bransch och myndigheter kring värdet av regleringen och dessutom ett 
gemensamt praktiskt arbete utifrån metoden Ansvarsfull 
Alkoholservering. Vidare ska det framhållas att ett gott näringslivsklimat 
och en god samverkan med näringslivet även på andra sätt gynnar barn 
och unga, exempelvis genom möjligheter till ökade kunskaper via 
deltagande i sommarpraktik.

Ärendet
Motionen lyfter frågor om hur företagsklimatet i Lund ser ut och hur 
företagarna i Lund blir bemötta av kommunen. Socialnämndens uppdrag 
och socialförvaltningens verksamhet fokuserar i ganska liten grad på 
företagare som direkt målgrupp. I de fall verksamheten riktar sig till eller 
har beröringspunkter med näringslivet är erfarenheten dock att detta 
fungerar på ett bra sätt. 

När det gäller praktikplatser sker ett ömsesidigt utbyte genom vilket 
företagare kan få hjälp med vissa arbetsuppgifter samtidigt som en 
individ via förvaltningens arbets- och försörjningsenhet kan få hjälp att 
prova på ett arbete som praktikant. Även ifråga om sommarpraktik för 
unga sker samverkan med företagare. Socialförvaltningen har vidare ett 
samarbete med tekniska nämnden där olika uppdrag inom park, natur, 
verkstad och service utförs av socialförvaltningen genom att handledd 
praktik eller arbete erbjuds till personer med försörjningsstöd eller 
personer i anställningar med stöd från arbetsförmedlingen. Till följd av 
ett gott samarbete med leverantörer till verksamheten finns det flera 
exempel på att deltagare har fått reguljärt arbete hos dessa.

Inom ANDT-området är lokala företagare viktiga aktörer inom främst det 
brottsförebyggande arbetet. Samverkan med stadens krögare sker inom 
ramarna för Trygg Krog och Ansvarsfull Alkoholservering samt genom 
tät dialog mellan förvaltningens tillståndsenhet och Lunds hotell- och 
restaurangförening. När det gäller Trygg Krog är avsikten att resurserna 
ska satsas på de problem och utmaningar som identifieras av krögarna 
själva och att svårigheterna ska kunna lösas i samverkan mellan 
företagare och myndigheter. Ett gott dialogklimat och gemensamma mål 
tillhör grundförutsättningarna för ett framgångsrikt arbete inom detta 
område.

Vad gäller förvaltningens arbete med serveringstillstånd har 
tillståndsenheten ett tydligt uppdrag att hålla hög kvalitet och god 
rättsäkerhet i myndighetsutövningen samtidigt som enheten ska erbjuda 
en hög servicenivå i förhållande till de företag som ansöker om eller har 
beviljats ett serveringstillstånd. I servicekravet ingår god tillgänglighet 
och ett gott bemötande. I de undersökningar1 som hittills gjorts hos 
företagare med serveringstillstånd beträffande synen på kommunen som 

1 Hur upplevs tillståndsenhetens tillsynsbesök 2013-2014 samt Insikt 2015 Lunds 
kommun, SKL.
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2016-10-03 SO 2016/0137

tillståndsmyndighet har tillståndsverksamheten fått ett gott betyg över lag 
och även i specifika avsnitt rörande attityder och bemötande. 

Samverkan med näringslivet sker även i fråga om privata fastighetsägare 
som har tillhandahållit lokaler för såväl HVB-hem som bostäder för 
sociala ändamål.

Socialnämnden betraktar sammantaget näringslivet som en viktig 
samhällsaktör och nämnden har ett öppet förhållningssätt till samverkan 
med lokala företagare i frågor av gemensamt intresse. Vidare är det 
prioriterat att även fortsättningsvis hålla en hög servicenivå i den del av 
verksamheten som har företagare som sin primära målgrupp

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse av den 3 oktober 2016 

som sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Annika Pettersson
socialdirektör

Annika Landfors 
tillståndschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-10-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 183 Motion (L) - Förbättra företagsklimatet 
och öka tillväxten

Dnr TN 2016/0484

Sammanfattning
Liberalerna har inkommit med motion till kommunfullmäktige med 
yrkande att Kommunfullmäktige ska besluta att tillsammans med Svenskt 
Näringsliv och Företagarna ta fram en strategi för att förbättra
kommunens företagsklimat.

Kommunkontoret har översänt ärendet till tekniska nämnden för yttrande. 
Sammanfattningsvis ser förvaltningen det som positivt att kommunen 
tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna tar
fram en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat och 
undersöka bakgrunden till resultatet från enkäten avseende 
företagsklimatet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-03.
Skrivelse från Liberalerna 2016-08-04.
Enkätens frågor, utdrag från www.foretagsklimat.se, daterat 2016-10-03.

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande tillägg ”Tekniska nämnden tillstyrker därmed motionen”.

Jan O Carlsson (M), Lars-Göran Hansson (C) och Aleksander 
Mlynarczyk (KD) instämmer i Cecilia Barnes (L) yrkande.

Emma Berginger (MP) yrkar med instämmande av Lena Fällström (S), 
Mikael Thunberg (S) och Anders Jarfjord (V) bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Emma Bergingers (MP) med fleras 
yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut mot Cecilia Barnes 
(L) med fleras yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Emma 
Bergingers (MP) med fleras yrkande.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att      anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-10-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-19 TN 2016/0592

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-10-19 klockan 17.30–
20.40

Ajournering Klockan 18.45-19.10
Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande

Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), närvarande kl. 17.30-20.25 §§ 167-181
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Anders Jarfjord (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Ronny Hansson (S), tjänstgör för Margareta Kristensson kl. 20-25-
20.40 §§ 182-188

Ersättare Teresa Hankala-Janiec (S)
Felix Solberg (M)
Hanna Örnskär (MP)
Camilla Neptune (L)
Börje Hed (FNL), närvarar ej § 172 och § 179 på grund av jäv
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Sabina Lindell, nämndsekreterare
Pernilla von Strokirch, projektledare Spårvagnar i Skåne

Justerare Anders Jarfjord (V)

Paragrafer § 167-188

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 28 oktober 2016 kl. 09.30
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-19 TN 2016/0592

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Anders Jarfjord (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2016-10-19

Paragrafer § 167-188

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-01 Datum då anslaget tas ned 2016-11-23

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Sabina Lindell
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Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Mark- och exploateringskontoret  Diarienummer  

 2016-10-03 16/0484  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41, 221 00 Lund Brotorget 1 046-35 50 00   tekniska.forvaltningen@lund.se www.lund.se 
       

 

Joel Hall 

046-35 89 04 

Joel.hall@lund.se 

Tekniska nämnden 

 

Motion (L) – Förbättra företagsklimatet och 
öka tillväxten 

Sammanfattning 
Liberalerna har inkommit med motion till kommunfullmäktige med 

yrkande att Kommunfullmäktige ska besluta att tillsammans med Svenskt 

Näringsliv och Företagarna ta fram en strategi för att förbättra 

kommunens företagsklimat. 

 

Kommunkontoret har översänt ärendet till Tekniska nämnden för 

yttrande. Sammanfattningsvis ser förvaltningen det som positivt att 

kommunen tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna tar 

fram en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat och 

undersöka bakgrunden till resultatet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-03. 

Skrivelse från Liberalerna 2016-08-04 

Enkätens frågor, utdrag från www.foretagsklimat.se, daterat 2016-10-03 

 

Barnets bästa 
Ärendet påverkar inte barn direkt. Företagande är dock en viktig 

förutsättning för sysselsättning och försörjning inom familjer.   

 

Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning 
Ärendet har inga direkta konsekvenser för personer med 

funktionsnedsättning. 

Ärendet 
Liberalerna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att 

kommunen tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna ska ta 

fram en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat med 

hänvisning till att Lund har tappat 7 placeringar i Svenskt Näringslivs 

ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. De uttrycker en 

oro för företagsklimatets utveckling i Lund och vill att mer görs för att 

förbättra klimatet.  
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 Tjänsteskrivelse 2 (4) 

  Diarienummer  

 2016-10-03 16/0484  

    

 

 

 

Om rankingen: 
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala 

företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och 

officiell statistik. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta 

och driva företag. Rankingen bygger på enkätsvar från 31 400 företagare 

och genomförs under perioden januari till och med april respektive år av 

Demoskop på Svenskt Näringslivs uppdrag. (Utdrag från Svenskt 

Näringsliv sida www.foretagsklimat.se) 

 

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst 

vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om 

företagsklimatet i kommunen. Den frågan utgör en tredjedel av 

rankingen. De frågor som var och en utgör en artondel av rankingen är 

service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, 

konkurrens från kommunens verksamheter samt tillgång på arbetskraft 

med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör tillsammans 

en artondel och två infrastrukturfrågor utgör ytterligare en artondel. 

 

Rankingen skickas inte ut som en tryckt rapport och kan därför inte 

bifogas denna tjänsteskrivelse, men på Svenskt Näringsliv sida 

www.foretagsklimat.se kan materialet enkelt utläsas och anpassas efter 

vilka data man vill utläsa. 

 

Förvaltningens reflektioner i ärendet: 
Sedan ärendet översänts till förvaltningen för yttrande har även 2016 års 

ranking släppts. Lund tappar ytterligare placeringar i rankingen och 

ligger idag sammanvägt på plats 134. 

 

 
Diagram http://www.foretagsklimat.se/lund 
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 Tjänsteskrivelse 3 (4) 

  Diarienummer  

 2016-10-03 16/0484  

    

 

 

 

Statistiken bygger på flera olika enkätfrågor (bifogas). De flesta av 

frågorna ligger helt utanför påverkan från förvaltningen.  

 

Beträffande frågan som väger tyngst, ”Vilket sammanfattande omdöme 

vill du ge företagsklimatet i kommunen” redovisas ett stort tapp. Här kan 

noteras att man från att ha legat över riket, numera ligger en bra bit under 

värdet för riket.  

 

  
Diagram http://www.foretagsklimat.se/lund 

 

 

 

 

En fråga som möjligen kan ligga inom ramen för vad förvaltningen kan 

påverka är ”Tjänstemäns attityder till företagande” där Lund har fallit 

markant och där man ligger långt under riket. Frågan är ganska öppet 

ställd. Utifrån förvaltningens verksamhetsområde kan en del av 

förklaringen vara att tillgången på verksamhetsmark inom Lunds tätort är 

väldigt begränsad. Frågor om förvärv av mark ställs dock primärt av 

företag som idag önskar etablera sig i Lund. Rankingresultatet för Lund 

baseras på de företag som finns i kommunen idag. 
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  Diarienummer  

 2016-10-03 16/0484  

    

 

 

 
Diagram http://www.foretagsklimat.se/lund 

 

Sammanfattningsvis ser förvaltningen det som positivt att kommunen 

tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna tar fram en strategi 

för att förbättra kommunens företagsklimat och undersöka bakgrunden 

till resultatet. Ansvarig från kommunens sida bör vara representanter från 

Kommunkontoret/Näringslivskontoret som har näringslivsfrågorna som 

sitt ansvarsområde. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
anta  förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.  

 

 

 

Håkan Lockby 

Teknisk direktör 

Anita Wallin 

Exploateringschef 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Teknisk direktör 

Kommunstyrelsen 
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Miljönämndens presidieutskott Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 5 Yttrande över motion från Philip 
Sandberg (L) med flera - ”Förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten”

Dnr MN 2016/0078

Sammanfattning
Liberalerna föreslår i sin motion ”Förbättra företagsklimatet och öka 
tillväxten” kommunfullmäktige att besluta om att tillsammans med 
Svenskt Näringsliv och Företagarna ta fram en strategi för att förbättra 
kommunens företagsklimat.

Som bakgrund anges att Lunds kommun tappar sju placeringar i Svenskt 
näringslivs rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Som 
förklaring till nuvarande placering, plats 134, anges dels 
”kommunpolitikers attityder till företagande” men även tjänstemännens 
attityder nämns som en bidragande orsak till nuvarande placering.

Kommunfullmäktige har för yttrande remitterat ärendet till 
miljönämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt socialnämnden.

Miljöförvaltningen ser inget hinder för att en strategi som syftar till att 
förbättra kommunens företagsklimat eventuellt tas fram, men 
miljönämnden bör med anledning av sitt tillsynsuppdrag inte aktivt delta 
i framtagandet. Förslagsvis bör ansvaret för framtagandet av strategin 
vara representanter från kommunkontoret/Näringslivskontoret som har 
näringslivsfrågorna som sitt ansvarsområde.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-27, dnr MN 2016/0078.4 
och MR 2016.2204.2.
Motion från Philip Sandberg (L) med flera ”Förbättra företagsklimatet 
och öka tillväxten”, dnr MN 2016/0078.1 och MR 2016.2204.1.

Beslut

Miljönämndens presidieutskott beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Miljönämndens presidieutskott Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-11-01 MN 2016/0123

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämndens presidieutskott

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Flintan, 2016-11-01 klockan 08.00–09.00

Ledamöter Petter Forkstam (MP), Ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande

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

Justerare Lars V Andersson (C)

Paragrafer § 4-9

Plats och tid för justering 1 november 2016 kl. 09.00, Kristallen, Brotorget 1, 
sammanträdesrum Flintan

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Lars V Andersson (C)
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Miljönämndens presidieutskott Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-11-01 MN 2016/0123

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljönämndens presidieutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-01

Paragrafer § 4-9

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-03 Datum då anslaget tas ned 2016-11-25

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen Brotorget 1

Underskrift

Sabina Lindell
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Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ledningen Diarienummer

2016-10-27 MN 2016/0078.4 
MR 2016.2204.2

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Björn Berséus

046-35 52 60

björn.berseus@lund.se

Miljönämnden

Yttrande över motion från Philip Sandberg (L) 
med flera "Förbättra företagsklimatet och öka 
tillväxten"

Sammanfattning
Liberalerna föreslår i sin motion ”Förbättra företagsklimatet och öka 
tillväxten” kommunfullmäktige att besluta om att tillsammans med 
Svenskt Näringsliv och Företagarna ta fram en strategi för att förbättra 
kommunens företagsklimat.

Som bakgrund anges att Lunds kommun tappar sju placeringar i Svenskt 
näringslivs rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Som 
förklaring till nuvarande placering, plats 134, anges dels 
”kommunpolitikers attityder till företagande” men även tjänstemännens 
attityder nämns som en bidragande orsak till nuvarande placering.

Kommunfullmäktige har för yttrande remitterat ärendet till 
miljönämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt socialnämnden.

Miljöförvaltningen ser inget hinder för att en strategi som syftar till att 
förbättra kommunens företagsklimat eventuellt tas fram, men 
miljönämnden bör med anledning av sitt tillsynsuppdrag inte aktivt delta 
i framtagandet. Förslagsvis bör ansvaret för framtagandet av strategin 
vara representanter från kommunkontoret/Näringslivskontoret som har 
näringslivsfrågorna som sitt ansvarsområde.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-27, dnr MN 2016/0078.4 
och MR 2016.2204.2.
Motion från Philip Sandberg (L) med flera ”Förbättra företagsklimatet 
och öka tillväxten”, dnr MN 2016/0078.1 och MR 2016.2204.1.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-10-27 MN 2016/0078.4 
MR 2016.2204.2

Ärendet
Liberalerna föreslår i sin motion ”Förbättra företagsklimatet och öka 
tillväxten” kommunfullmäktige att besluta om att tillsammans med 
Svenskt Näringsliv och Företagarna ta fram en strategi för att förbättra 
kommunens företagsklimat.

Som bakgrund anges att Lunds kommun tappar sju placeringar i Svenskt 
näringslivs rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Som 
förklaring till nuvarande placering, plats 134, anges dels 
”kommunpolitikers attityder till företagande” men även tjänstemännens 
attityder nämns som en bidragande orsak till nuvarande placering.

Kommunfullmäktige har för yttrande remitterat ärendet till 
miljönämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt socialnämnden.

Svenskt Näringslivs rankning avseende företagsklimat 
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala 
företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och 
officiell statistik. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta 
och driva företag. Rankingen bygger på enkätsvar från 31 400 företagare 
och genomförs under perioden januari till och med april respektive år av 
Demoskop på Svenskt Näringslivs uppdrag. (Utdrag från Svenskt 
Näringsliv sida www.foretagsklimat.se)

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst 
vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen. Den frågan utgör en tredjedel av 
rankingen. De frågor som var och en utgör en artondel av rankingen är 
service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, 
konkurrens från kommunens verksamheter samt tillgång på arbetskraft 
med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör tillsammans 
en artondel och två infrastrukturfrågor utgör ytterligare en artondel.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljönämnden är en viktig aktör i kontakten med kommunens näringsliv. 
Nämnden/förvaltningen träffar så gott som samtliga verksamhetsutövare 
genom sin tillsyn och är väl medvetna om att en god och professionell 
kontakt med respekt för varandras roller har en stor betydelse om 
kommunen skall betraktas som attraktiv för näringsidkare att etablera och 
bedriva sin verksamhet i. Nämnden har också i sina mål tagit höjd för att 
behålla och även höja sina resultat i bland annat Insikt, ”nöjd kund 
index”. Detta kan göras genom att tillhandahålla kompetent personal, 
vara tillgängliga, effektiva och korrekta. Att veta att tillsynen och de 
eventuella krav som kan ställas är relevanta och enligt gällande regelverk 
samt lika för alla har betydelse för hur man uppfattar kommunen ur ett 
verksamhetsperspektiv. En hög servicenivå med bra och aktuell 
information om gällande förutsättningar är här också av vikt. 
Förvaltningens personal utbildas kontinuerligt, utöver i sina respektive 
ansvarsområden, i bemötande och hur man uppträder korrekt.  

440



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2016-10-27 MN 2016/0078.4 
MR 2016.2204.2

 
Miljöförvaltningen har i olika projekt och sammanhang samverkat med 
Svenskt Näringsliv för att skapa förståelse för varandras roller och 
förutsättningar och kommer även framgent att arbeta för en så god 
kontakt med näringslivet som möjligt utan att ge avkall på nämndens 
tillsynsuppdrag enligt lagstiftningen. Förvaltningen ser inget hinder för 
att en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat eventuellt tas 
fram, men miljönämnden bör med anledning av sitt tillsynsuppdrag inte 
aktivt delta i framtagandet. Förslagsvis bör ansvaret för framtagandet av 
strategin vara representanter från kommunkontoret/Näringslivskontoret 
som har näringslivsfrågorna som sitt ansvarsområde.

 Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

441



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-10-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 188 Remiss Motion från (L) Förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten

Dnr BN 2016/0310

Sammanfattning
Liberalerna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta om 
att kommunen i samarbete Svenskt Näringsliv och Företagarna ska ta 
fram en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-30
Motion ”Förbättra företagsklimatet och öka tillväxten”

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att byggnadsnämnden ska tillstyrka motionen. Klas 
Svanberg (M), Dimitrios Afentoulis (KD) och Bernt Bertilsson (C) 
instämmer i Mia Honeths (L) yrkande.

Ordföranden Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Helmut 
Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Björn Abelson (S) ställer Mia Honeths (L) m.fl. yrkande om 
att byggnadsnämnden ska tillstyrka motionen mot ordföranden Björn 
Abelsons (S) m.fl. yrkande om bifall till stadsbyggnadskontoret förslag 
och finner att byggnadsnämnden beslutat att bifalla 
stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

442



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-20 BN 2016/0210

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2016-10-20 klockan 
17.00–19.45

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf, ersattes av Alexander Wallin under 
§ 174
Akram Heidari (S)
Lena Gustafsson (M)
Mia Honeth (L), ersattes av Christoffer Karlsson (L) under § 176
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Mohsen Abtin (S), ersättare för Daniel Pettersson (S)
Alexander Wallin (M), ersättare för Klas Svanberg (M) under § 174
Johan Helgeson (MP), ersättare för Anna Hagerberg (MP)
Christoffer Karlsson (L), ersättare för Mia Honeth (L) under § 176

Ersättare Ebba Rodriguez Bristulf (S)
Mattias Brage (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Malin Sjögren, bygglovschef/stadsarkitekt
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Ole Kasimir, planchef
Birgitta Mitchell, biträdande stadsarkitekt
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Kent Ratcovich, planarkitekt
Lisa Ganestam, planarkitekt
Ulrika Thulin, planarkitekt
Karl Magnus Adielsson, landskapsarkitekt
Milma Danielsson, praktikant

Justerare Ulf Nymark (MP)
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-20 BN 2016/0210

Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer § 163-193

Plats och tid för justering Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, 
Kristallen, Brotorget 1, 2016-10-26  kl. 08.00

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-10-20

Paragrafer § 163-193

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-27 Datum då anslaget tas ned 2016-11-18

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

444



 

   
Stadsbyggnadskontoret Tjänsteskrivelse 

2016-09-30 
1(2) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  
Box 21 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se 
221 00  LUND     byggnadsnamnden@lund.se 
  

Carolina Lundberg 

046-35 58 04 

Carolina.lundberg@lund.se 

 
Byggnadsnämnden 
 

 
 

Remiss Motion från L ”Förbättra företagsklimatet 
och öka tillväxten” 
Dnr BN 2016/0310 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta om 
att kommunen i samarbete Svenskt Näringsliv och Företagarna ska ta 
fram en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat.  

Beslutsunderlag 
Motion ”Förbättra företagsklimatet och öka tillväxten” 

Barnens bästa 
Enligt UN Habitat ingår näringsliv som en grundläggande del av en 
hållbar stad, vilket kommer alla till del. Delar av kommunens näringsliv 
riktar sig särskilt till barn, t.ex. friskolor men också många andra delar av 
näringslivet berör barn såsom tillgång till vardagsnära service och 
fritidsutbud. Här har stadsplaneringen en viktig roll att tillgodose olika 
behov i staden och verka för invånarnas lika möjlighet att ta del av 
stadens utbud. 

Ärendet 

Bakgrund 
Liberalerna betonar vikten av företagande och jobb i Lunds kommun och 
genom motionen vill L sätta fokus på kommunens företagsklimat. Man 
bekymras över att Lund tappat sju placeringar, till plats 72, i Svenskt 
näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. En stor 
del av tappet menar man beror på att Lund tappar 43 placeringar i 
kategorin ”kommunpolitikernas attityder till företagande”. Enligt 
rankingen ligger Lund låg också avseende service till företag, 
konkurrensutsättning och tjänstemännens attityder till företagade. Av 
företagarna i Lunds kommun svarar 34,8 % att de tycker företagsklimatet 
är bra i kommunen. Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta om 
att kommunen i samarbete Svenskt Näringsliv och Företagarna ska ta 
fram en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat.     

Synpunkter 
En del av förutsättningarna för företagande i Lunds kommun relaterar till 
kommunens fysiska planering, både i närtid och på längre sikt. Lund 
utgör en regional motor och har ett högt etableringstryck. En allmän 
stadsutveckling pågår, med flera stora utvecklingsprojekt, som stärker 

445



   
 Tjänsteskrivelse 

2016-09-30 
2(2) 

 

 

förutsättningar för dagens och framtida näringsliv. Spårväg genom 
Kunskapsstråket, utveckling av Lund C och området kring stationen 
skapar en mer integrerad stad och förstärker också Lunds regionala, 
nationella och internationell förbindelser. Stadsutvecklingen lägger 
grunden för nya kontorsetableringar, service och bostäder med mera och 
understödjer därmed också en näringslivsutveckling. För närvarande 
pågår detaljplaneplanläggning bland annat i Hassalanda, Tornhill och 
Veberöd för verksamheter, för kontorslokaler längs Kunskapsstråket och 
i centrala delar av Lund samt planering för utveckling av forsknings-
anknutna faciliteter i Science Village.  
 
En konsekvens av att planlägga mer verksamhetsmark kring orterna är att 
åkermark tas i anspråk. Här måste en nyanserad avvägning göras. Vilket 
är det långsiktiga behovet? Pågående strukturomvandlingar inom 
näringslivet förväntas också förändra efterfrågan. 
 
Stadsbyggnadskontoret har nu i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan 
för Lunds kommun. Pågående arbete illusterar en komplex bild av 
framtidens näringsliv med olika förutsättningar för olika branscher 
liksom för olika delar av Lunds kommun. Förändringstakten ökar och en 
stark digitalisering, automatisering och robotiseringstrend är en utmaning 
också för kommunens planering. Förutom plats att verka på och tillgång 
till goda kommunikationer ser vi tydliga kopplingar till Lunds 
attraktivitet som helhet och då t.ex. tillgång till spetskompetens, boende, 
bra skolor och fritidsutbud som viktiga parametrar i lokaliseringsbeslut. 
Också det regionala sammanhanget är av stor betydelse.  
 
För att förbättra och höja kvalitén i det långsiktiga planeringsarbetet 
avseende näringslivsfrågor avser Stadsbyggnadskontoret tillsammans 
med Näringslivskontoret bjuda in till dialog inom ramen för pågående 
översiktsplanearbete.  
 

Ställningstagande 
En strategi för kommunens näringslivsklimat kan bidra till kommunens 
fysiska planering avseende näringsliv.  
 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 

STADSBYGGNADSKONTORET  
 
 
Cecilia Hansson Carolina Lundberg 
Översiktsplanechef Översiktsplanearkitekt 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 111 Yttrande över motion från Philip 
Sandberg (L) m.fl. Förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten

Dnr VOO 2016/0374

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med rubriken Förbättra företagsklimatet och öka 
tillväxten. I motionen föreslår Liberalerna att kommunfullmäktige 
beslutar att tillsammans med Svenskt näringsliv och företagarna ta fram 
en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat.

Vård- och omsorgsnämnden har fått motionen för yttrande.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-06, dnr 
2016/0374.
Motion Liberalerna Förbättra företagsklimatet och öka tillväxten, 2016-
08-04, KS 2016/0374

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) med instämmande av Tove Klette (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Dan Backman (KD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att följande yttrande läggs till 
nämndens yttrande: Liberalerna har i en motion daterad 2016-08-04 
föreslagit att kommunen, i samarbete med organisationerna Svenskt 
Näringsliv och Företagarna, ska ta fram en strategi för att förbättra 
företagsklimatet i kommunen. Även om det är kommunstyrelsen som 
ansvarar för Lunds kommuns näringslivsarbete, anser vård- och 
omsorgsnämnden att samarbete med näringslivet är väsentligt för 
nämndens verksamhet.

Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) 
och Karin Oscarsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och 
avslag på Fredrik Ljunghills (M) med flera tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först förslaget om bifall till förvaltningens förslag 
under proposition och finner detta bifallet.

 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ljunghills (M) med flera 
tilläggsyrkande mot sitt eget med flera avslagsyrkande och finner 
avslagsyrkandet bifallet. 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Justerare Utdragsbestyrkande

 

Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande 
voteringsordning:

Ja för bifall till Ann-Margreth Olssons (S) med flera yrkande.

Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med flera yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande: Ann-Margreth Olsson (S), Mira 
Melander (S), Mai Almén (S), Christina Sjöström (MP), Pjotr Szybek (S) 
och Karin Oscarsson (V) röstar ja.

 

Fredrik Ljunghill (M), Inga-Lisa Sjödin (M), Tove Klette (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Dan Backman (KD) röstar nej. 

 

Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i enlighet 
med Ann-Margreth Olssons (S) med flera yrkande. 

 

 

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2016-12-06.

Reservationer
Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L), Inga Kerstin Eriksson (C) och 
Dan Backman (KD) lämnar skriftlig reservation.

Protokollsanteckningar
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning:

Instämmer i Socialdemokraternas avslagsyrkande. Feministiskt initiativ 
står bakom förvaltningens förslag./ Cherry Batrapo. 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-14 VOO 2016/0471

Justerare Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Habo gård, Habovägen 6, Lomma, 2016-12-14 klockan 08.30–17.00

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande, from § 94
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Anette Mårtensson (MP), §§ 94-98
Tove Klette (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Dan Backman (KD)

Ersättare Mira Melander (S), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) §§ 91-93, 
tjänstgör för Henrik Månsson (S) from § 94
Piotr Szybek (S), tjänstgör för Henrik Månsson §§ 91-93, tjänstgör 
för Anette Mårtensson (S) §§ 100-115
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Linnea Förlie Carlsson (M)
Daniel Kronmann (L), §§ 91-93
Monika Lekander (L)
Karin Oscarsson (V), tjänstgör för Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) §§ 91-93

Övriga Seth Petersson, förvaltningschef
Lena Thosteman, myndighetschef
Bo Svensson, ekonomichef, §§ 91-114
Susanne Berg, kvalitetschef, §§ 91-114
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, §§ 91-114
Helena Falk, nämndsekreterare
Niclas Snygg, verksamhetschef, § 94-95
Emma Carnhede, enhetschef, § 94-95
Susanne Frennert, projektledare, §§ 95-114
Emma Magnusson, processledare, § 96
Lena Hansen, Kommunal, §§ 91-114
Lisa Åberg, kommunikatör, §§ 91-114

Justerare Karin Oscarsson (V)

Paragrafer § 91-115

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, den 20 december 
2016 kl. 14:00
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Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-14 VOO 2016/0471

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare

Karin Oscarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-12-14

Paragrafer § 91-115

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-23 Datum då anslaget tas ned 2017-01-16

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund 

Underskrift

Helena Falk
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RESERVATION
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-12-14

Ang  Yttrande över motion från Philip Sandberg (L) m.fl. Förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten  (Dnr: VOO 2016/0374)

Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag att lägga till följande till nämndens yttrande:

Liberalerna har i en motion daterad 2016-08-04 föreslagit att kommunen, i samarbete med 
organisationerna Svenskt näringsliv och Företagarna, ska ta fram en strategi för att förbättra 
företagsklimatet i kommunen. Även om det är kommunstyrelsen som ansvarar för Lunds 
kommuns näringslivsarbete, anser vård- och omsorgsnämnden att samarbete med näringslivet 
är väsentligt för nämndens verksamhet.

Fredrik Ljunghill (M) Tove Klette (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C) Dan Backman (KD)
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Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Gemensam administration Diarienummer

2016-12-06 VOO 2016/0374

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Bangatan 10 A 046-35 50 00 046-358201 vardochomsorg@lund.se www.lund.se
221 00 LUND

Helena Falk

046-355405

helena.falk@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över motion från Philip Sandberg (L) 
m.fl. Förbättra företagsklimatet och öka 
tillväxten, KS 2016/0722

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med rubriken Förbättra företagsklimatet och öka 
tillväxten. I motionen föreslår Liberalerna att kommunfullmäktige 
beslutar att tillsammans med Svenskt näringsliv och företagarna ta fram 
en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat.

Vård- och omsorgsnämnden har fått motionen för yttrande.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-06, dnr 
2016/0374.
Motion Liberalerna Förbättra företagsklimatet och öka tillväxten, 2016-
08-04, KS 2016/0374

Ärendet
Philip Sandberg (L) m.fl. har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med rubriken Förbättraföretagsklimatet och öka 
tillväxten. I motionen föreslår Liberalerna att kommunfullmäktige 
beslutar att tillsammans med Svenskt näringsliv och företagarna ta fram 
en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat. Vård- och 
omsorgsnämnden har fått motionen för yttrande

I motionen hänvisas till att två privata äldreboenden kommunaliserats. 
Näringspolitik ligger inte inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde. Nämnden beslöt den 13 april 2016 att särskilt boende för 
äldre Nibblegården och Ärtan ska övergå från privat till vård- och 
omsorgsnämndens regi. Det är en vårdideologisk fråga där det finns olika 
uppfattningar i Lunds kommun. Frågan är således av en annan karaktär.

Barnets bästa
Barnrättsperspektivet har inte bedömts relevant i det aktuella ärendet. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-12-06 VOO 2016/0374

Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning
Frågan har inte bedömts relevant i det aktuella ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2016-12-06.

Seth Pettersson
förvaltningschef

Helena Falk
nämndsekreterare
 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 112 Christer Wallin (M) motion ”Lund kan
mer! Förbättra Lunds kommuns 
näringslivsarbete”, (KF)

Dnr KS 2016/1062

Sammanfattning
Christer Wallin (M) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder som 
syftar till att förbättra kommunens näringslivsklimat. Som bakgrund 
anförs Lunds försämrade placering i Svenskt Näringslivs rankinglista 
över företagsklimatet i Sverige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017.
Motion från Christer Wallin (M) ”Lund kan mer” Förbättra Lunds 
kommuns näringslivsarbete”, inkommen den 18 november 2016.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L) och Mats Helmfrid (M) yrkar 
att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Anders Almgren (S), Torsten Czernyson (KD), Ulf Nymark (MP), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunkontoret i uppdrag att fram en handlingsplan för 
näringslivsfrågor för perioden 2018-2020,

att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört.

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 ge kommunkontoret i uppdrag att fram en handlingsplan för 

näringslivsfrågor för perioden 2018-2020,
att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Philip Sandberg (L) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Följande skriftliga 
reservationer ges in. Prot.bil. § 112/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - näringslivsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-01 
 
Ang Christer Wallin (M) motion "Lund kan mer! Förbättra Lunds 
kommuns näringslivsarbete (Dnr: KS 2016/1062) 
 
Lund kan mer och det gäller inte minst kommunens näringslivsarbete. En indikation på att allt 
inte står rätt till är Svenskt näringslivs ranking (år 2016) över de svenska kommunernas 
företagsklimat. I den får Lunds kommun sin sämsta placering hitintills, närmare bestämt plats 
134 (av landets 290 kommuner). Vad som är djupt oroväckande är rankingens obestridliga 
signal om att kommunpolitikernas attityd gentemot företagande har blivit markant sämre. 
Därför anser vi att det krävs rejäla krafttag från politiken och en vilja att reformera sättet 
Lunds kommun tar sig an näringslivsfrågor. Kommunens tjänstemän arbetar strävsamt utifrån 
de rådande förutsättningarna, men organisatoriska strukturen kan säkert bli ännu bättre. 
Därför föreslår motionen ett antal konkreta åtgärder som hade kunnat utveckla den service 
Lunds kommun har att erbjuda entreprenörer och företagare i kommunen. 
 
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (5)
Näringslivsavdelningen Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/1062

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00  Lund

Tove Möller Andersson

046357061

tove.mollerandersson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Christer Wallin (M) "Lund kan 
mer! Förbättra Lunds kommuns 
näringslivsarbete".

Sammanfattning
Moderaterna i Lund har lämnat in en motion med förslag på åtgärder som 
syftar till att förbättra kommunens näringslivsklimat. Som bakgrund 
anförs Lunds försämrade placering i Svenskt Näringslivs rankinglista 
över företagsklimatet i Sverige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017 dr 2016/1062
Kommunkontoret tjänsteskrivelse den 29 december 2016 dr KS 
2016/0722

Barnets bästa
Ett gott företagsklimat attraherar företag och skapar arbetstillfällen. Ett 
starkt näringsliv bidrar till finansiering av välfärden, vilket gynnar barn. 

Ärendet
Christer Wallin (M) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder för 
att förbättra företagsklimatet i Lund. I motionen skriver Moderaterna att 
Lunds kommun får sin sämsta placering någonsin i Svenskt Näringslivs 
rankingundersökning av företagsklimatet i Sverige 2016, plats 134 av 
290 (jmf plats 72, 2015).

Motionsställaren konstaterar att det är omöjligt för Lund att inta 
förstaplatsen på grund av alla stora offentliga arbetsgivare men att dessa 
är viktiga och positiva för Lunds utveckling. 

Moderaterna menar att det är djupt oroväckande är att 
kommunpolitikernas attityder till företagaren rasar 76 platser till plats 
237, vilket beskrivs som ett ”totalt sammanbrott”. ”De rödgröna 
partierna, med kommunstyrelsens ordförande i spetsen, måste visa ett 
större intresse och engagemang för kommunens näringslivsklimat och de 
lokala företagens villkor”, skriver Christer Wallin (M). ”Lund är i 
strängande behov av att vitalisera och förbättra sitt näringslivsarbete.”
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Christer Wallin föreslår en rad åtgärder för att förbättra 
näringslivsklimatet. En är att göra en enkätundersökning för att ta reda på 
hur vilka synpunkter som företagare i kommunen har. Svaren från denna 
kan utgöra ett underlag till fortsatta diskussioner i kommunstyrelsen om 
förbättringsområden. Ett annat alternativ som lyfts fram är att välja ut 
befintliga indikatorer från SCB eller Svenskt Näringsliv och följa dessa 
noggrant över tid.

Moderaterna föreslår också att Lunds kommun ska bjuda in aktiva 
näringsidkare i kommunen till att bli företagsambassadörer. Genom att ta 
vara på kunskapsresursen från 19 0001 registrerade företagare inom 
kommungränsen skapas ett bättre och stabilare näringslivsklimat i Lund. 
Till skillnad från befintligt näringslivsråd med ett antal utvalda ledamöter 
skulle denna konstruktion skapa en mer öppen dialog mellan kommunen 
och hela det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsens Näringslivs- och turismavdelning beskrivs som väl 
fungerande och inriktad på att stärka Lunds attraktions- och 
innovationskraft. Moderaterna föreslår att avdelningen kompletteras en 
renodlad företagslots som kan ge god service till Lunds företag och 
samordnat hantera frågor som berör flera myndigheter. ”Dagens 
näringslivsenhet behöver ha ordenliga förutsättningar att hjälpa företag 
av alla storlekar, både befintliga och de som önskar etablera sig i Lund”, 
skriver Christer Wallin.

Moderaterna yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med samtliga 
förvaltning, ta fram ett förslag på näringslivsprogram för Lunds 
kommun

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
verksamhetsplan med mätbara mål och budget för en renodlad och 
specialiserad företagslotsfunktion som komplement till nuvarande 
näringslivs- och turismavdelning

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en så kallad ”En väg in” 
för företag i form av en företagslots, som ska erbjuda 
ändamålsenlig service för näringsidkare 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa 
ett fysiskt, publikt och välkomnande näringslivskontor där den 
fysiska tjänsten företagslots ska finnas jämte samtliga andra 
funktioner och tjänstemän på näringslivskontoret

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en undersökning för 
att ta reda på vilka åsikter och synpunkter företagare i Lunds 
kommun har avseende det lokala företagsklimatet

1 13 974, källa SCB 2016-12-08, handläggarens anm.
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att omorganisera kommunstyrelsens 
näringslivsverksamhet i syfte att renodla de funktioner som riktar 
sig till företag och företagare, samt

att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att enligt motionens intentioner, 
bjuda in och utse företagsambassadörer 

Kommunkontorets kommentar

Ett gott näringslivsklimat i Lund är viktigt för att Lunds kommun ska 
kunna attrahera och behålla företag i kommunen. Kommentar till Svenskt 
Näringslivs undersökning om företagsklimatet och resultatet för Lund 
2016 redovisas i kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 december 
2016 dr KS 2016/0722 som svar på Liberalernas motion ”Förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten”. 

Ett av Näringslivsavdelningens fokusområden de kommande åren är 
företagsklimatfrågan. Den näringslivsutvecklare som rekryteras under 
våren 2017 får i huvudsak uppgiften att arbeta med frågor som rör 
företagsklimat. Detta arbete ska bedrivas enligt Svenskt Näringslivs 
strategi som återfinns i Handbok för ett bättre lokalt företagsklimat 2, 
med relevanta anpassningar till Lunds unika förutsättningar. 

Kommunkontoret anser att det underlag som mätningar från Svenskt 
Näringsliv och INSIKT ger är tillräckligt för att, som motionsställaren 
föreslår, ta reda på vilka åsikter och synpunkter företagare i Lunds 
kommun har avseende det lokala företagsklimatet.

Motionsställare förordar att en särskild och centralt placerad företagslots 
inrättas i egen lokal med generösa öppettider. Erfarenheter från Malmö 
visar på vikten av placering med närhet till experter inom de olika 
förvaltningarna som hanterar företagsfrågor.

Flertalet av de förvaltningar som hanterar tillstånd och tillsyn av företag 
är placerade i Kristallen. Kommunens gemensamma medborgarservice är 
också lokaliserad dit. 

För ett effektivt utnyttjande av resurser anser Kommunkontoret att 
företagslotsfrågor bör hanteras i den befintliga infrastrukturen. En 
lösning skulle kunna vara att fortbilda medarbetare vid Medborgarcenter 
och utvidga Medborgarcenters uppdrag till att omfatta även 
företagsservice. Detta ser Kommunkontoret som en resurssmart lösning - 
inte minst med tanke på lokaliseringen av Medborgarcenter i Kristallen, 
där berörda förvaltningar och expertis också finns.

Vidare anser Kommunkontoret att Lunds kommun bör kunna 
tillhandahålla 24-timmarsservice genom utveckling av digitala tjänster 
för företagare. Här finns redan ett arbete gjort av Sveriges kommuner och 
landsting som Lunds kommun bör titta närmare på och dra nytta av.

2 Handbok för ett bättre lokalt företagsklimat, Svenskt näringsliv
 - http://www.e-magin.se/paper/vp8scgpc/paper/1

461



Tjänsteskrivelse 4 (5)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/1062

Utveckling och anpassning av digitala företagstjänster, liksom utbildning 
av personal vid Medborgarcenter medför kostnader. Kommunkontoret 
anser därför att specifikation av uppdraget, med tillhörande budget, bör 
tas fram.

Moderaterna föreslår att företagsambassadörer utses i Lund. 
Kommunkontoret anser att det inte bör inrättas ett ambassadörsprogram 
med företagare förrän Lunds kommun har säkerställt att de nya 
förväntningar och krav som härigenom väcks kan mötas och hanteras i 
organisationen. 

I stället för att skapa ett nytt nätverk av företagsambassadörer föreslår 
Kommunkontoret en översyn och utveckling av dialogskapande åtgärder 
inom befintliga koncept såsom God morgon Lund, Lund Grand Prix. 
Därtill ska digitala nyhetsbrev till företagare utvecklas och ges ut med 
regelbundenhet samt företag och företagsgrupper fortsatt besökas.

Motionsställaren anser att ett näringslivskontor ska vara välkomnande, 
publikt och fysiskt. Kommunkontoret instämmer i detta och anser det 
vara viktigt att Näringslivs- och turismavdelningens olika enheter även 
fortsättningsvis sitter centralt, öppet för besökare och i möjligaste mån 
samordnat. 

Motionsställaren föreslår att näringslivsarbetet inom Lunds kommun ska 
renodlas. Kommunkontorets uppfattning är att all verksamhet som 
bedrivs inom Näringslivs- och turismavdelningen (Lunds Turistbyrå, 
Lund Convention Bureau, International Citizen Hub Lund, Future by 
Lund, Näringslivsavdelningen samt platsvarumärket Lund) gemensamt 
syftar till att utveckla näringslivet i Lund. En delning av verksamheten 
skulle innebära att kunskapsöverföring och samordningseffekt inom 
avdelningen går förlorad, varför kommunkontoret förordar att nuvarande 
organisation behålls.

Näringslivsprogram för 2010-2013 antogs i Kommunstyrelsen 2009, (KS 
2010-09-01 § 295). Sedan dess ingår näringslivsfrågorna som en del i 
kommunkontorets gemensamma verksamhetsplan. 

Kommunkontoret föreslår att en handlingsplan för näringslivsfrågor 
upprättas för perioden 2018-2020. Handlingsplanen ska vara 
lättillgänglig och anpassningsbar med hänsyn till den snabba teknik- och 
samhällsutvecklingen. Den ska även stämmas av mot aktuellt 
visionsprogram för Lunds kommun. 
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att ge kommunkontoret i uppdrag att fram en handlingsplan för 

näringslivsfrågor för perioden 2018-2020.
att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört

Anette Henriksson
Kommundirektör

Per Persson
Näringslivs- och turismchef

Beslut expedieras till:
Akten
Moderaterna i Lund
Näringslivs- och turismavdelningen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 113 Anders Jarfjord (V) motion ”Starta upp
ett verktygsbibliotek!”, (KF)

Dnr KS 2016/1127

Sammanfattning
Anders Jarfjord (V) förslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra år kultur- och fritidsnämnden att som test starta upp minst ett 
verktygsbibliotek i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 15.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2017.
Anders Jarfjords (V) motion den 24 november 2016.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till Renhållningsstyrelsen, och i andra hand att 
kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att att bifalla motionen.

Ulf Nymark (MP), Anders Almgren (S) och Elin Gustafsson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att besvara motionen med vad som framgår av kommunkontorets 
tjänsteskrivelse.

Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson 
(SD), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och Anne Landin 
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska förslå att kommunfullmäktige 
beslutar

att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hanna Gunnarssons (V) 
förstahandsyrkande om remiss mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på övriga yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

 

Omröstning begärs.

 

För att avgöra vilket förslag som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden Hanna Gunnarssons (V) 
andrahandsyrkande mot Christer Wallins (M) m.fl. yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att Christer Wallins (M) m.fl. yrkande ska 
utgöra motförslag.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Ulf Nymarks (MP) 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) och Ulf Nymark (MP) röstar Ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.

Hanna Gunnarsson (V) avstår från att rösta.

 

Med 5 Ja-röster mot 7 Nej-röster och 1 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): FI instämmer i V:s yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-09 KS 2016/1127

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Anders Jarfjord (V) "Starta upp ett 
verktygsbibliotek!"

Sammanfattning
Anders Jarfjord (V) förslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra år kultur- och fritidsnämnden att som test starta upp minst ett 
verktygsbibliotek i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 15.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2017.
Anders Jarfjords (V) motion den 24 november 2016.

Barnets bästa
Kultur och fritidsförvaltningen har gjort bedömningen att beslutet inte 
påverkar barn. 

Ärendet
Anders Jarfjord (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att som test starta upp minst ett 
verktygsbibliotek i Lunds kommun.

I motionen framförs bl.a. följande. De flesta medborgare i samhället är i 
behov av vissa typer av verktyg vid olika tillfällen. Att alla har en egen 
uppsättning verktyg som inte används särskilt ofta är inte en bra lösning 
varken på ett privatekonomiskt plan eller ur klimatmässigt hänseende. 
Problematiken kan hanteras genom uppstart av verktygsbibliotek med en 
uppsättning av verktyg som medborgarna vid behov kan låna. 

Kultur- och fritidsnämnden
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande som 
framfört följande.

Nämnden ställer sig positiv till tanken på att låna ut verktyg till 
allmänheten. Idén klingar väl i tiden med att hushålla med resurser och 
att samutnyttja varor. Utlåningen skulle sannolikt uppskattas av 
kommuninvånarna och nyttjas flitigt. Frågan om vilken verksamhet, som 
är bäst lämpad för utlåningstjänsten bör diskuteras. Förslagsställaren 
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föreslår biblioteket, då detta har annan utlåningsverksamhet. Biblioteket 
saknar dock kompetens vad gäller att hantera och bedöma verktyg. En 
annan aspekt är så kallat konkurrensbegränsande beteende, vilket innebär 
att konkurrenstrycket kan öka eller minska till följd av en offentlig aktörs 
beteende.

Sammantaget ställer sig nämnden positiv till Anders Jarfjords (V) motion 
om att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds kommun, men gör 
bedömningen att förslaget inte kan genomföras i nuläget.

Kommunkontorets kommentarer
Kultur- och fritidsnämnden har gjort bedömningen att förslaget inte kan 
genomföras i nuläget. Kommunkontoret delar denna bedömning, särskilt 
mot bakgrund av det kommunalrättsligt tveksamma i förslaget.

I sammanhanget kan nämnas att inom renhållningsverkets verksamhet 
”Fixa till” på Linero finns möjlighet att låna verktyg att använda på plats.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med vad som framgår av kommunkontorets 

tjänsteskrivelse.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 15 Yttrande över motion från Anders 
Jarfjord (V) om att starta upp ett 
verktygsbibliotek i Lunds kommun
Dnr KU 2016/1121

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Anders Jarfjord (V) om 
att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ställer sig positiv till tanken på att låna ut verktyg till 
allmänheten. Idén klingar väl i tiden med att hushålla med resurser och 
att samutnyttja varor. Utlåningen skulle sannolikt uppskattas av 
kommuninvånarna och nyttjas flitigt. Frågan om vilken verksamhet som 
är bäst lämpad för utlåningstjänsten bör diskuteras. Frågeställaren 
föreslår biblioteket då denna har annan utlåningsverksamhet. Biblioteket 
saknar dock kompetens vad gäller att hantera och bedöma verktyg. En 
annan aspekt är så kallat konkurrensbegränsande beteende, vilket innebär 
att konkurrenstrycket kan öka eller minska till följd av en offentlig aktörs 
beteende.

Sammantaget ställer sig kultur- och fritidsförvaltningen positiv till 
Anders Jarfjords (V) motion om att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds 
kommun, men gör bedömningen att förslaget inte kan genomföras i 
nuläget.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2017
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 6 december 2016
Motion från Anders Jarfjord (V) ”Starta upp ett verktygsbibliotek i Lunds 
kommun”, daterad den 8 december 2016 

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska rekommendera 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Peter Bergwall (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Elin 
Gustafssons (S) yrkande.

Louise Burman (M), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner 
(KD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande.
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger, yrkande från 
Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag samt yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden 
ska rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordföranden ställer därefter proposition på de två yrkandena och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) 
med flera om att bifalla förvaltningens förslag.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande över motion från Anders Jarfjord (V) 

om att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds kommun samt 
översända yttrandet till kommunstyrelsen för fastställande i 
kommunfullmäktige

Reservationer
Louise Burman (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) 
och Zoltán G Wagner (KD) reserverar sig mot det fattade beslutet till 
förmån för eget yrkande och inkommer med skriftlig reservation, 
se bilaga 4.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-19 KU 2017/0012

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen, 
2017-01-19, klockan 17.30–20.10

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Louise Burman (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Emma Fager Malmström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare Lars Westerberg (S)
Elvira Mehic (S)
Börje Anehamre (M)
David Tinglöv (M)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Göran Fries (V)
Erik Dahlén (C)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg

Justerare Saima Jönsson Fahoum (V)

Paragrafer §§ 4-18

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-01-26
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-19 KU 2017/0012

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Saima Jönsson Fahoum (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-01-19

Paragrafer §§ 4-18

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-27 Datum då anslaget tas ned 2017-02-20

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Stab Diarienummer

2017-01-17 KU 2016/1121

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 111 St. Petri Kyrkogata 6 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Karin Bergendorff

046-35 58 45

karin.bergendorff@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Anders Jarfjord (V) 
om att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds 
kommun

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Anders Jarfjord (V) om 
att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds kommun. Tanken med att 
tillhandahålla verktyg för utlåning är tilltalande. Frågan är vilken 
förvaltning som är bäst lämpad att tillhandahålla denna service.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 1 februari 2017.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2017 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 6 december 2016
Motion från Anders Jarfjord (V) ”Starta upp ett verktygsbibliotek i Lunds 
kommun”, daterad den 8 december 2016 

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn. 

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till tanken på att låna ut 
verktyg till allmänheten. Idén klingar väl i tiden med att hushålla med 
resurser och att samutnyttja varor. Utlåningen skulle sannolikt uppskattas 
av kommuninvånarna och nyttjas flitigt.

Frågan om vilken verksamhet, som är bäst lämpad för utlåningstjänsten 
bör diskuteras. Frågeställaren föreslår biblioteket, då detta har annan 
utlåningsverksamhet. Biblioteket saknar dock kompetens vad gäller att 
hantera och bedöma verktyg. 

En annan aspekt är så kallat konkurrensbegränsande beteende, vilket 
innebär att konkurrenstrycket kan öka eller minska till följd av en 
offentlig aktörs beteende.
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2)
Stab Diarienummer

2017-01-17 KU 2016/1121

Sammantaget ställer sig kultur- och fritidsförvaltningen positiv till 
Anders Jarfjords (V) motion om att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds 
kommun, men gör bedömningen att förslaget inte kan genomföras i 
nuläget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättat yttrande över motion från Anders Jarfjord (V) 

om att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds kommun samt 
översända yttrandet till kommunstyrelsen för fastställande i 
kommunfullmäktige

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Bergendorff
Bibliotekschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 114 Philip Sandberg (L) m.fl. motion ”Tidig
samhällsorientering viktig”, (KF)

Dnr KS 2016/0382

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn får tillgång till samhällsorientering och 
att ideella organisationer, civilsamhället m.fl. involveras. 
Kommunkontoret föreslås få i uppdrag att utreda kostnader och 
finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2017, § 65.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2016.
Integrationsrådets yttrande den 22 november 2016, § 3.
Yttrande från integrationsrådets föreningar - Motion tidig 
samhällsorientering, den 14 november 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 260.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-01, § 65.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Philip Sandbergs (L) m.fl. motion den 7 april 2016.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen 
ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Peter Fransson (S), Torsten Czernyson (KD), Emma Berginger (MP) och 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad i enlighet med vad kommunkontoret anfört.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

För att avgöra vilket förslag som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande 
mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande ska 
utgöra motförslag.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Peter 
Fransson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) röstar Ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Philip Sandberg (L) röstar 
Nej.

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

 

Med 9 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 1 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad i enlighet med vad kommunkontoret 

anfört.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M) 
och Mats Helmfrid (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 114/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-01 
 
Ang Philip Sandberg (L) m.fl motion "Tidig samhällsorientering 
viktig (Dnr: KS 2016/0382) 
 
Antalet ensamkommande barn och unga till Sverige och Lunds kommun är betydande. På 
grund av långa handläggningstider befinner sig också många asylsökande i landet utan besked 
om de kommer få uppehållstillstånd eller inte. Som det är idag får en asylsökande ingen 
etableringsplan, med tillhörande insatser för att få ett fotfäste i samhället och inte minst på 
arbetsmarknaden, förrän efter det att uppehållstillstånd är beviljat. Resultatet är att de som blir 
beviljade uppehållstillstånd har gått månader och kanske till och med år utan meningsfulla 
integrationsfrämjande insatser. Det säger sig självt att den nuvarande situationen lämnar en 
hel del att önska och vi menar att det vore önskvärt att Lunds kommun tog initiativ till att 
fylla detta tomrum med insatser, gärna i samarbete med civilsamhällets goda krafter. När 
ärendet skickades ut på remiss till kommunens integrationsråd och var de föreningar som 
svarade på remissen positiva till motionen. Det är därför bara att beklaga att kommunstyrelsen 
inte väljer att tillvarata det stora engagemang som finns för att främja bättre integration. 
 
 
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
Philip Sandberg (L)  Christer Wallin (M) 
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 mars 2017, 
ärende 34 ”Philip Sandberg (L) m.fl motion ”Tidig 
samhällsorientering viktig” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande.  
Redan när motionen var uppe i KS 7 september 2016 konstaterade 
socialförvaltningen att asylsökande ensamkommande barn inte omfattas av 
lagen när det gäller tillgång till samhällsorientering. På det mötet 
remitterades motionen till integrationsrådet, och den har alltså nu 
återkommit till KS. Vi Sverigedemokrater vill inte att kommunen ska driva 
denna verksamhet över huvudtaget.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-03-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-02-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 65 Philip Sandberg (L) m.fl. motion ”Tidig 
samhällsorientering viktig”

Dnr KS 2016/0382

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn får tillgång till samhällsorientering och 
att ideella organisationer, civilsamhället m.fl. involveras. 
Kommunkontoret föreslås få i uppdrag att utreda kostnader och 
finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2016.
Integrationsrådets yttrande den 22 november 2016, § 3.
Yttrande från integrationsrådets föreningar - Motion tidig 
samhällsorientering, den 14 november 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 260.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Philip Sandbergs (L) m.fl. motion den 7 april 2016.

Yrkanden
Christer Wallin (M) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen 
ska besluta

att bordlägga ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

488



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-01 KS 2016/0992

Justerare Utdragsbestyrkande

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) §§ 54-
80

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
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-01 KS 2016/0992

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-01-16 KS 2016/0382

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 046-35 50 00 046-35 50 13 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-35 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L) m.fl "Tidig 
samhällsorientering viktig"

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m. fl har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn och asylsökande utan uppehållstillstånd 
får tillgång till samhällsorientering och att ideella organisationer, 
civilsamhället m fl. involveras. Kommunkontoret föreslås få i uppdrag att 
utreda kostnader och finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2017 dnr KS 
2016/0382.
Integrationsrådets yttrande den 22 november 2016, § 3
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 260.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016 dnr KS 2016/0382.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Motion från Folkpartiet liberalerna den 7 april 2016.

Barnets bästa
Kommunen har ansvar för att ta emot och utreda barnens behov av 
omvårdnad och stöd samt att ge barnen möjlighet till att utvecklas till 
trygga självständiga individer.  Att barnen får en god kunskap om hur 
samhället fungerar, demokratiska värderingar, rättigheter och 
skyldigheter är en förutsättning för en god skolgång och omvårdnad.

Ärendet
Kommunkontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse den 7 juli 2016 att 
motionen ska avslås utifrån bedömningen att det inte finns något behov 
av någon särskild insats av samhällsorientering till ensamkommande 
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barn. Den ses som en naturlig del av den omvårdnad som ges till varje 
barn och som en del i skolans verksamhet samt genom att ideella 
organisationer, civilsamhället m fl. involveras på olika sätt i barnens 
fritidsaktiviteter. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 september att 
remittera ärendet till integrationsrådet för yttrande.

Integrationsrådets yttrande
Frågan har tagits upp i integrationsrådet och föreningarna har getts 
möjlighet att yttra sig över motionen. Fyra föreningar har lämnat 
yttrande: Lunds Karateklubb, Eritreansk Civic Förening för Rättvisa och 
Demokrati. Taman och International Chain of Lund. Föreningarna tar i 
sina yttranden inte ställning till motionens olika förslag. Föreningarna 
uttrycker på olika sätt sitt stöd för motionen.

Kommunkontorets kommentar
Föreningarnas yttrande förändrar inte kommunkontorets 
ställningstagande att inga ytterligare insatser behöver göras utöver det 
pågående arbetet i dessa frågor. Kommunkontoret ger nedan 
kompletterande information om det aktuella läget avseende tidiga 
insatser för asylsökande och exempel på pågående aktiviteter mellan 
Lunds kommun och civilsamhället.

Relativt få asylsökande i Lunds kommun
Ansvaret för personer i asylprocessen är primärt ett statligt ansvar, med 
undantag för ensamkommande barn och ungdomar som vid ankomst blir 
direkt placerade i en kommun. Kommunens fokus i det 
integrationsfrämjande arbetet läggs därmed på personer med 
uppehållstillstånd, med undantag för asylsökande barn och ungdomar. 

Antalet asylsökande i Lund, utöver de ensamkommande, är relativt få 
eftersom Migrationsverket endast har några enstaka lägenheter för 
asylsökande inom Lunds kommuns geografiska område. Vid årsskiftet 
201672017 fanns ca 360 asylsökande inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem som var boende i Lund, varav ca 130 var över 20 år 
och bor i eget boende eller hos Migrationsverket (ABO). Resterande ca 
230 är främst ensamkommande barn och ungdomar som finns i 
kommunens verksamhet framför allt i HVB eller i familjehem. De 
omfattas därmed av den verksamhet som redan bedrivs.

Tidiga insatser för asylsökande 
Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att under hösten 2016 
förbereda arbetet med att bygga upp verksamhet för att från 2017 
samordna insatser för asylsökande och personer med uppehållstillstånd i 
anläggningsboende (ABO). Syftet med insatserna är att främja kunskaper 
i svenska och andra etableringsfrämjande åtgärder för att på så sätt 
påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som 
uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.  
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Länsstyrelsen i Skåne län har dialog med exempelvis Studieförbunden, 
kommunerna och Arbetsförmedlingen om hur insatserna kan 
intensifieras.

Exempel på pågående arbete i Lunds kommun
Kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och 
socialförvaltningen arbetar tillsammans för att strukturera samarbetet 
med civilsamhället i den riktning som motionen efterlyser. Det handlar 
både om att identifiera behov hos målgruppen och att forma hållbara 
samarbetsformer med de föreningar m fl som vill och kan delta i de olika 
aktiviteterna. Det kan dels ske genom deras ordinarie verksamhet och 
dels genom speciella insatser. Kommunen kan exempelvis bidra med att 
skapa mötesplatser där föreningarna kan mötas och diskutera samarbeten 
eller där de kan möta målgruppen för att nå ut med sina aktiviteter. 
Dialog pågår exempelvis med EOS-basket om att utveckla en mötesplats, 
en Integrationsmässa, där föreningar och nyanlända kan mötas på 
regelbunden basis.

Verksamheten på kommunens HVB-hem är inne i en fas för att skapa 
stabilitet och rutiner. Ett centralt behov av detta arbete ör att organisera 
jämställdhetsarbete och att införliva ett tydligt genus- och normkritiskt 
perspektiv i verksamheten. Lunds kommun har inför 2017 erhållit 
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att införa detta arbetssätt. Detta 
ska ske i samarbete med föreningen Taman som bl a ska samordna 
fokusgrupper kring ett studiematerial i mänskliga rättigheter (MR-spelet) 
vars deltagare är ungdomar i boendena, och för att rekrytera ett ökat antal 
volontärer som kan verka som coacher i fokusgrupperna och läxhjälpare.

Socialförvaltningen arbetar även med att utveckla det tidigare 
Integrationsanslaget till att bli IOP, Idéburet offentligt partnerskap, 
mellan kommunen och föreningar för att öka integration och inkludering. 
IOP är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna 
sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 
samhällsutmaning. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som 
ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill 
medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser 
respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla och andra 
särskilda förutsättningar. 

I väntan på formeringen av IOP har samarbetsavtal exempelvis slutits 
mellan kommunen och Kompis Sverige, en organisation som matchar 
etablerade svenskar med nyanlända för att skapa ”kompisrelationer” för 
att ge möjlighet att öva svenska och göra saker tillsammans. Föreningen 
RådRum ger, genom ett FINSAM-projekt, varje vecka 
samhällsinformation på Stadsbiblioteket med hjälp av volontärer som är 
både etablerade svenskar och nyanlända. 
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Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i enlighet med vad kommunkontoret 

anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten
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Yttrande från integrationsrådets föreningar - Motion 
tidig samhällsorientering KS 2016/0382  
 

 

Yttrande Lunds Karateklubb  
Vi inom idrottsrörelsen och speciellt karateklubbar har en stor potential 

för att göra Sverige till ett mer jämställt, integrerat och tryggare samhälle.  

  

Inom karaten betonas även hur man ska vara som människa med värde-

ord som etik, moral och respekt och gör att barn/ungdomar som tränar får 

en inblick i hur samhället kan är genom idrottsrörelsen. Moderna idrotts-

föreningar har även genomfört värdegrundsarbete. 

  

Riksidrottsförbundets anvisningar för barn och ungdomsidrott utgår från 

”Idrotten vill” och Lunds Karateklubbs ledord är ”Livsnjutning - Ökad 

livsglädje - Gemenskap” 

  

Idrotten ger ungdomar bättre kondition, social samvaro och gör att 

barn/ungdomar får kompisar som även det utvecklar barnen/ungdomarna. 

Värderingar och normer förmedlas och befästs. Många gånger är det po-

sitiva normer. Ledare och kompisarna i klubben är förebilder och lotsar 

ungdomarna mot vuxenlivet.  

Idrotten blir då ett viktigt skyddsnät. 

  

Detta gör att vi tycker att vi inom idrottsrörelsen har en stor potential och 

kan engagera barn/ungdomar samt genom träningen och samvaron hjälpa 

till att utveckla barnen/ungdomarna. 

  

Vi önskar också att det kontinuerligt sker en dialog mellan föreningarna 

och kommunen, det kan ske genom speciella utsedda kontaktpersoner 

eller genom att kommun skapar en funktion som vi föreningar kan vända 

oss till. Vi tror att på det sättet kan man få en positiv samverkan mellan 

föreningar och kommunen som hjälper till att stärka ensamkommande 

barns möjligheter att integreras i samhället.  

  

Vi tycker att motionen är viktig och bör bifallas. 

 

Yttrande Eritreansk Civic Förening för Rättvisa och Demokrati 

Vi vet hur viktigt det är för alla invandrargrupper oavsett åldersgrupp att 

få så tidigt som möjligt samhällsorientering så att integrationsprocessen 

till svenska samhället blir effektiv och smidig.  

  

Ensamkommande barn är en särskild invandrargrupp som har varit ut-

satta under sin resa till Sverige. Det är ytterst viktigt att dessa barn får så 

495



   

 Yttrande över motion 
2016-11-14 

2(3) 

 

 

tidigt som möjligt samhällsorientering för att komma till rätta och inte-

grera i svenska samhället. Ensamkommande barn brukar vända sig till 

vuxna landsmän för att få information och man ska inte underskatta hur 

lätt det är att påverka och manipulera dessa barn för olika syfte. Får man 

felaktig information från början är risken stor att barnen hamnar i utan-

förskap och kriminalitet.  

  

Vi är öppna att ha dialog med kommunen för att hitta en bra lösning hur 

vi kan samarbeta och hjälpa varandra hur ensamkommande barn får en 

bra vägledning i svenska samhället och integreras så tidigt som möjligt.       

  

Vi på Eritreansk Civic förening för rättvisa och demokrati stödjer mot-

ionen från Phillip Sandberg och bör bifallas. 

  

Yttrande Tamam 

Tamam håller med om att det är viktigt att barn och unga så snabbt som 

möjligt får en tillvaro präglad av trygghet och sammanhang. Vi ser dock 

inget behov av någon ytterligare utbildning kring samhällsorientering och 

inte behov av någon utbildning i värderingar. Vi tycker det är positivt att 

barn får lära sig om och stärks i sina rättigheter men upplever inte att 

detta förslag utgår från vad ensamkommande barn i Lund idag efterfrågar 

och har störst behov av. Tamam tror att unga bäst kan lära känna sam-

hället, språket och människor genom att ha tillgång till ett sociala sam-

manhang och en aktiv fritid. 

 

Vi ställer oss helt bakom punkten att Lunds föreningsliv, ideella sektor, 

studieförbund mm involveras i arbetet för en aktiv väntan på asyl. Utifrån 

detta tycker vi det är oerhört konstigt och allvarligt att Lunds kommun 

valt att ta bort integrationsanslaget och ersätta det med ett IOP (Idéburet 

offentlig partnerskap). Detta får mycket stora konsekvenser för oss i 

Tamam liksom för flera andra föreningar och projekt som arbetar med 

integration. Att Lunds kommun väljer att ta bort integrationsanslaget när 

det finns ett stort behov av ett aktivt och självständigt föreningsliv som 

skapar allt från mötesplatser och språkstöd till rådgivning och fritidsakti-

viteter anser vi vara mycket allvarligt. Vi i Tamam vill vara tydliga med 

att föreningsstöd genom IOP (Idéburet offentlig partnerskap) inte kan 

vara ett sätt att stötta föreningars grundverksamhet och är en form av stöd 

som inte skapar bra förutsättningar för Tamams och liknande föreningars 

verksamhet. Vi hoppas att ni tänker om kring integrationsanslagets fram-

tid och tar till er kunskap om hur det civila samhället fungerar och hur en 

kommun kan arbeta för att främja integrationsarbete inom föreningslivet.  

 

Vi förklarar gärna mer om varför vi och många andra föreningar är kri-

tiska till IOP och beslutet att ta bort integrationsanslaget. Hör bara av er!  

 

Kul att ni vänder er till integrationsrådet och tack för att vi fick skicka 

med våra tankar! 
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Yttrande International Chain of Lund 

Vi på International Chain of Lund förstår hur viktigt det är för nya med-

borgare i en stad eller ett land att känna sig inte bara välkomna men 

också medvetna om hur samhället fungerar. Ingen i styrelsen kommer 

från Sverige, men vi har lärt oss mycket om myndigheterna, kulturen, 

normer, och rättigheter genom att vi har haft turen att kunna vara en del 

av olika sammanhang. Men det har i de flesta fall tagit tid och, oftast, -

interaktion- med samhället på något sätt. Vi vill att det skall vara lättare 

för alla invandrare som kommer till Lund att nå samhället enkelt och 

snabbt, men det är särskilt viktigt för en grupp som ensamkommande 

barn eller asylsökande utan uppehållstillstånd. De borde ha en chans att 

komma i kontakt med folk i deras ny samhälle, känna sig trygga, och få 

stärkt självkänsla. Att vara medveten om vad som händer i det lokala 

samhället, kommunen, är otroligt viktigt om man vill uppnå integration. 

Vi stödjer därför motionen från Philip Sandberg (L) och anser att mot-

ionen bör bifallas. 

 

497



498



499



500



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 260 Philip Sandberg (L) m.fl. motion ”Tidig 
samhällsorientering viktig”

Dnr KS 2016/0382

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter.

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn får tillgång till samhällsorientering och 
att ideella organisationer, civilsamhället m fl. involveras.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Philip Sandberg (L) m.fl. motion den 7 april 2016.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V), Peter Fransson (S), Mats 
Helmfrid (M), Mattias Horrdin (C) och Yanira Difonis (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta

att remittera ärendet till integrationsrådet för yttrande.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     remittera ärendet till integrationsrådet för yttrande.
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Sammanträdesdatum

2016-09-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
Följande skriftliga reservationer ges in: Prot.bil. § 260/01.

Beslut expedieras till:
Integrationsrådet
Socialnämnden
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 september 
2016, ärende 28, ”Philip Sandberg (L) m.fl. motion Tidig 
samhällsorientering viktig” 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet om remittering 
till integrationsrådet, till förmån för vårt eget avslagsyrkande.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2016-09-07 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-07 KS 2016/0259

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-09-07 klockan 15.00–21.30

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf, 15.00-19.55, §§ 231-249
Elin Gustafsson (S), §§ 231-237, 239-269
Björn Abelson (S), 15.00-20.50, §§ 231-257
Hanna Gunnarsson (V), 16.00-21.30, §§ 237-269
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S), § 238 och för 
Ulf Nymark (MP), §§ 250-269
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S), §§ 258-269
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 231-236, 
15.00-21.00
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), 15.00-17.25
Ronny Johannessen (M), 17.20-21.30
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr. kommundirektör, 15.00-19.20
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15.00-18.15
Marita Ekdahl, Kommunjurist, 15.00-17.40
Maria Nyström, Kommunjurist, 15.00-16.50
Elin Frisk, Praktikant, 15.00-17.00

Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer § 231-269

Plats och tid för justering Rådhuset, den 13 september 2016, kl. 14.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-07 KS 2016/0259

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-07

Paragrafer § 231-269

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-13 Datum då anslaget tas ned 2016-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-07-07 KS 2016/0382

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 046-35 50 00 046-35 50 13 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-35 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L) m.fl "Tidig 
samhällsorientering viktig"

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m. fl har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn får tillgång till samhällsorientering och 
att ideella organisationer, civilsamhället m fl. involveras. 
Kommunkontoret föreslås få i uppdrag att utreda kostnader och 
finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016 dnr KS 2016/0382.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Motion från Folkpartiet liberalerna den 7 april 2016.

Barnets bästa
Kommunen har ansvar för att ta emot och utreda barnens behov av 
omvårdnad och stöd samt att ge barnen möjlighet till att utvecklas till 
trygga självständiga individer.  Att barnen får en god kunskap om hur 
samhället fungerar, demokratiska värderingar, rättigheter och 
skyldigheter är en förutsättning för en god skolgång och omvårdnad.

Ärendet

Mottagandet av ensamkommande barn
Motionen har beretts av socialnämnden som anför följande:

Information och dialog om det svenska samhället, demokratiska 
värderingar, rättigheter och skyldigheter ges i det dagliga arbetet med 
barnen. Alla ensamkommande barn går i skolan där samhällsorientering 
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är en naturlig del i undervisningen. I varje barns vårdplan ingår att barnet 
ska utvecklas till en självständig individ som har god kunskap om det 
svenska samhället, normer och värderingar.

Motsvarande den samhällsorientering som enligt lag ges till vuxna 
personer ska inrymmas som en naturlig del i det arbete som görs med 
barnen på varje HVB hem. Om barnet är placerat i ett familjehem eller 
som en släktplacering ska detta även där vara en naturlig del i 
omvårdnaden.  Barnen börjar snabbt skolan och planering görs för 
fritidsaktiviteter utifrån varje barns behov och intresse.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det inte finns något behov av 
någon särskild insats av samhällsorientering till ensamkommande barn 
utan att det får ses som en naturlig del av den omvårdnad som ges till 
varje barn och som en del i skolans verksamhet.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret instämmer i socialnämndens bedömning att det inte 
finns något behov av någon särskild insats av samhällsorientering till 
ensamkommande barn utan att det får ses som en naturlig del av den 
omvårdnad som ges till varje barn och som en del i skolans verksamhet.

Ideella organisationer, civilsamhället m fl. involveras på olika sätt i 
barnens fritidsaktiviteter. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att  avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten
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Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-06-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 92 Motion från Philip Sandberg (L) m.fl 
”Tidig samhällsorientering viktig”

Dnr SO 2016/0081

Sammanfattning
Folkpartiet liberalerna har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter.

Ensamkommande barn omfattas idag inte av gällande lag om att alla 
nyanlända ska ges möjlighet att få samhällsorientering 60 timmar på 
respektive hemspråk.

Folkpartiet Liberalerna föreslår att socialnämnden ges ett särskilt 
uppdrag om att tillse att ensamkommande barn får tillgång till 
samhällsorientering och att ideella organisationer, civilsamhället m fl. 
involveras.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Motion från Folkpartiet liberalerna 2016-04-07.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     låta tjänsteskrivelse den 1 juni 2016 utgöra socialnämndens svar på 

Folkpartiet liberalernas motion till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Socialnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-06-08 SO 2016/0107

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-06-08 klockan 16.30–18.30

Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Jenny Sjöö (MP)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L)
Yumna Ramadan (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Ersättare K Arne Blom (S)
Fredrik Persson (S)
Layla Khairallah (MP)
Ola Borre (L)
Mark Collins (L)
Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C), ersätter Mattis Horrdin (C)
Kellemoa Kebede (KD)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Martin Karlsson, nämndsekreterare
Robert Ekholm, tf verksamhetschef
Johan Larsson Boström, enhetschef
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör
Tommy Persson, enhetschef
Anna Nilsson, facklig företrädare Vision

Justerare Eva S Olsson (S)

Paragrafer § 90-101

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1 den 13 juni 2016 kl 16:30

Underskrifter
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Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-06-08 SO 2016/0107

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Martin Karlsson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Eva S Olsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-08

Paragrafer § 90-101

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-14 Datum då anslaget tas ned 2016-07-06

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Martin Karlsson
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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse
2016-06-01

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box 1255 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se socialforvaltningen@lund.se
221 05 LUND

Marie Olsson

046-356465

Marie.olsson@lund.se
Socialnämnden 

Svar på motion från Folkpartiet Liberalerna – 
tidig samhällsorientering viktig.
Dnr SO 2016/0081

Sammanfattning
Folkpartiet liberalerna har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

Ensamkommande barn omfattas idag inte av gällande lag om att alla 
nyanlända ska ges möjlighet att få samhällsorientering 60 timmar på 
respektive hemspråk.

Folkpartiet Liberalerna föreslår att socialnämnden ges ett särskilt 
uppdrag om att tillse att ensamkommande barn får tillgång till 
samhällsorientering och att ideella organisationer, civilsamhället m fl. 
involveras. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Motion från Folkpartiet liberalerna 2016-04-07.

Barnets bästa 
Kommunen har ansvar för att ta emot och utreda barnens behov av 
omvårdnad och stöd samt att ge barnen möjlighet till att utvecklas till 
trygga självständiga individer.  Att barnen får en god kunskap om hur 
samhället fungerar, demokratiska värderingar, rättigheter och 
skyldigheter är en förutsättning för en god skolgång och omvårdnad.

Ärendet
Folkpartiet Liberalerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

att socialnämnden ges i uppdrag att tillse att ensamkommande 
barn och asylsökande utan uppehållstillstånd i kommunen 
erbjuds samhällsinformation med särskilt fokus på 
demokratiska värderingar, individens rättigheter och 
skyldigheter inklusive jämställdhetsfrågor.  
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Tjänsteskrivelse
2016-06-01

2(2)

att Lunds kommun involverar det civila samhället- föreningar, 
kyrkor och studieförbund i arbetet med att skapa en aktivare 
vänta på asylbeslut.

att uppdra åt Kommunkontoret att i samverkan med berörda 
förvaltningar utreda vilka kostnader olika insatser skulle 
medföra samt undersöka möjligheterna till ekonomiskt stöd 
från statlig och regional nivå. 

Mottagandet av ensamkommande barn
Information och dialog om det svenska samhället, demokratiska 
värderingar, rättigheter och skyldigheter ges i det dagliga arbetet med 
barnen. Alla ensamkommande barn går i skolan där samhällsorientering 
är en naturlig del i undervisningen. I varje barns vårdplan ingår att barnet 
ska utvecklas till en självständig individ som har god kunskap om det 
svenska samhället, normer och värderingar.

Motsvarande den samhällsorientering som enligt lag ges till vuxna 
personer ska inrymmas som en naturlig del i det arbete som görs med 
barnen på varje HVB hem. Om barnet är placerat i ett familjehem eller 
som en släktplacering ska detta även där vara en naturlig del i 
omvårdnaden.  Barnen börjar snabbt skolan och planering görs för 
fritidsaktiviteter utifrån varje barns behov och intresse.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det inte finns något behov av 
någon särskild insats av samhällsorientering till ensamkommande barn 
utan att det får ses som en naturlig del av den omvårdnad som ges till 
varje barn och som en del i skolans verksamhet.

Förslag till beslut

att låta tjänsteskrivelse den 1 juni 2016 utgöra socialnämndens svar på 
Folkpartiet liberalernas motion till kommunfullmäktige.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annika Pettersson Marie Olsson
socialdirektör verksamhetschef 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND

Lund 2016-04-07

Motion

Tidig samhällsorientering viktig 

Antalet ensamkommande barn och unga till Sverige och Lunds kommun har under hösten 
ökat markant. På grund av långa handläggningstider befinner sig också många asylsökande i 
landet utan besked om de kommer få uppehållstillstånd eller inte.

För oss liberaler är det är av stor vikt att dessa barn och unga så snabbt som möjligt får en 
tillvaro präglad av trygghet och sammanhang. Barnen och ungdomarna ska få en snabb 
kontakt med skolan och även möjlighet till fritidsaktiviteter.

Vuxna och ensamkommande barn behöver också tidigt få kunskap om sina rättigheter och 
skyldigheter och om det land det befinner sig i. Idag omfattas inte ensamkommande barn av 
gällande regler om samhällsorientering men det finns behov av att se till att alla tidigt får 
samhällsinformation. 

Samhällsinformation och utbildning är viktigt utifrån flera perspektiv. Det handlar om att 
utbilda om demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat men för 
barn och unga handlar det framförallt om att ge kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och kvinnors rättigheter. 
Det är av stor vikt att informationen också ges till barn/unga som placeras hos anhöriga.

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige besluta:

att socialnämnden ges i uppdrag att tillse att ensamkommande barn och 
asylsökande utan uppehållstillstånd i kommunen erbjuds samhällsinformation 
med särskilt fokus på demokratiska värderingar, individens rättigheter och 
skyldigheter inklusive jämställdhetsfrågor.  

att Lunds kommun involverar det civila samhället- föreningar, kyrkor och 
studieförbund i arbetet med att skapa en aktivare vänta på asylbeslut. 
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att uppdra åt Kommunkontoret att i samverkan med berörda förvaltningar utreda 
vilka kostnader olika insatser skulle medföra samt undersöka möjligheterna till 
ekonomiskt stöd från statlig och regional nivå. 

Philip Sandberg (L) Ulf Nilsson (L) Mia Honeth (L)
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 115 Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. om
införande av mångkulturellt bokslut, 
(KF)

Dnr KS 2016/1256

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. har lämnat en motion i vilken han yrkar 
att Lunds kommun årligen ska upprätta ett mångkulturellt bokslut, vilket 
innebär att ett dokument ska upprättas och läggas fram för 
kommunfullmäktige, där intäkter, utgifter, och ekonomiska och sociala 
konsekvenser av den förda mottagningen av asylinvandrare ska 
redovisas. Även kostnader för kommunens integrations- och 
mångfaldsarbete ska ingå, inklusive stöd för sådant till externa parter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2017.
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. motion den 19 december 2016.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska 
besluta

att motionen återremitteras till kommunkontoret med uppdraget att 
motionen ges en ordentlig beredning, med yttrande från socialnämnden 
och andra nämnder som berörs av motionen, och i andra hand att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Peter Fransson (S), Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S), Hanna 
Gunnarsson (V), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Christer 
Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anne Landin (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta

att avslå yrkandet om remiss, och att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) 
yrkande om återremiss mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) 
andrahandsyrkande mot Peter Franssons (S) m.fl. yrkande om avslag på 
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Peter 
Franssons (S) m.fl. yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) 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), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) röstar Ja.

Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.

 

Med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag. 
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 115/01.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): FI instämmer i S yrkande. Omsorg om utsatta 
människor ska aldrig ske av lönsamhetsskäl.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 mars 2017, 
ärende 35: ”Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. om införande av 
mångkulturellt bokslut”. 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
våra egna yrkanden enligt följande:  
 
Sverigedemokraterna yrkar i första hand 
 
att motionen återremitteras med uppdraget att motionen ges en ordentlig 
beredning, med yttrande från socialnämnden och andra nämnder som 
berörs av motionen.  
 
Sverigedemokraterna yrkar i andra hand 
 
att motionen bifalles. 
 
 
I detta ärende yrkade vi först återremiss för att få en ordentlig beredning av 
motionen; när det inte gick igenom yrkade vi bifall, som inte heller gick 
igenom.  
Det första som kan konstateras är att tjänstemannabehandlingen av 
motionen är minst sagt summarisk. Inga nämnder har fått yttra sig, inte 
flyktingenheten, inte ens flyktingsamordnaren. Trots ämnets tyngd har 
kommunkontoret inte ansett sig behöva någon experthjälp. 
Det är tråkigt, för om sakkunniga hade kopplats in kanske arbetet hade 
blivit bättre utfört. ”Kommunkontorets kommentar” börjar illavarslande, 
med en ren spekulation hur ordet mångkultur ska tolkas. Jag citerar:  
 
”Om man med mångkultur menar att människor i befolkningen har olika 
födelseländer, olika medborgarskap och bakgrund, så är Lund, och har 
länge varit, en mångkulturell stad” 
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Detta är en mycket svag spekulation om ordet mångkulturs betydelse. 
Naturligvis är det inte förekomst av migration i sig som automatiskt 
innebär att samhället bli mångkulturellt, grundkonceptet för mångkultur i 
Sverige är ju att integration, istället för assimilation, tillämpas.  
Lite längre ner i texten kan man läsa:  
 
”Mottagande av flyktingar, liksom omsorg om andra utsatta grupper i 
samhället, sker i första hand inte av lönsamhetsskäl” 
 
Inte någonstans i motionen hävdas att flyktingmottagningen i Lund 
genomförs av lönsamhetsskäl. Varför polemiserar kommunkontoret mot 
argument som motionen inte framför? Naturligvis är det lika viktigt att ha 
kunskap över en verksamhets ekonomi oavsett om den avses gå med vinst, 
gå jämnt ut, eller förväntas dra en nettokostnad.  
 
Mot slutet av texten hävdar kommunkontoret att för att förverkliga 
motionen skulle behöva upprättas ”sammanställningar i register som 
omfattar etnicitet eller kulturtillhörighet”.  
Detta är naturligtvis nonsens. Inte någonstans i motionen föreslås en sådan 
uppdelning. Den kategoriindelning efter ursprungsland som görs redan när 
personer flyttar till Sverige är fullt tillräcklig. Det är den förda politiken 
som ska analyseras, och för detta finns redan mycket statistik tillgänglig, 
när det gäller sådant som kostnader för mottagning, sysselsättningsgrad, 
inkomst, socialt utanförskap, med mera.  
 
För argument för själva motionen hänvisas till motionstexten.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-03-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-01-20 KS 2016/1256

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. 
om införande av mångkulturellt bokslut

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD)har lämnat en motion till kommunfullmäktige 
i vilken ha yrkar att Lunds kommun årligen ska upprätta ett 
mångkulturellt bokslut, vilket innebär att ett dokument ska upprättas och 
läggas fram för kommunfullmäktige, där intäkter, utgifter, och 
ekonomiska och sociala konsekvenser av den förda mottagningen av 
asylinvandrare ska redovisas. Även kostnader för kommunens 
integrations- och mångfaldsarbete ska ingå, inklusive stöd för sådant till 
externa parter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2017
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. motion den19 december 2016

Barnets bästa

Ärendet bedöms inte beröra barn.

Ärendet
Motionen 
Hans-Olof Andersson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige 
i vilken han yrkar att Lunds kommun årligen ska upprätta ett 
mångkulturellt bokslut, vilket innebär att ett dokument ska upprättas och 
läggas fram för kommunfullmäktige, där intäkter, utgifter, och 
ekonomiska och sociala konsekvenser av den förda mottagningen av 
asylinvandrare ska redovisas. Även kostnader för kommunens 
integrations- och mångfaldsarbete ska ingå, inklusive stöd för sådant till 
externa parter.

Sverigedemokrater anser att kommunen behöver införa en tydlig 
redovisning av ekonomiska, sociala, och kulturella konsekvenser som 
den förda mångkulturalistiska politiken medför. Det handlar om 
ekonomin för den kommunala administrationen, för bostäder, utbildning, 
integrationsåtgärder, och så kallat mångfaldsarbete. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-01-20 KS 2016/1256

Sverigedemokraterna anser att det är mycket möjligt att ett sådant 
mångkulturellt bokslut inte är nog för att tydliggöra ansvar och 
konsekvenser av den förda politiken. Visar det sig nödvändigt, bör 
kommunen i stället överväga att införa en särskild invandringsnämnd.

Kommunkontorets kommentar
Om man med mångkultur menar att människor i befolkningen har olika 
födelseländer, olika medborgarskap och bakgrund, så är Lund, och har 
länge varit, en mångkulturell stad. Lunds historia och utveckling 
kännetecknas ekonomiskt, socialt och kulturellt av ett omfattande 
ömsesidigt utbyte med människor i och från andra länder, vilket syns 
bland annat i det lokala näringslivets och Universitetets verksamhet. Det 
är en tillgång för kommunen, vars effekter inte kan särredovisas. 

Mottagande av flyktingar, liksom omsorg om andra utsatta grupper i 
samhället, sker i första hand inte av lönsamhetsskäl. FN:s 
flyktingkonvention från 1958, som Sverige och ett stort antal andra 
länder har undertecknat, innebär ett ansvar att ta emot personer i behov 
av skydd. Den mottagande staten har ett ansvar för att säkerställa att de 
grundläggande behoven, såsom boende, arbete, utbildning och hälso- och 
sjukvård uppfylls. Det uppfylls av Lunds kommun genom mottagandet 
av nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och kommunplacerats i 
kommunen. 

För att upprätta ett bokslut av det slag som föreslås i motionen skulle 
bokföringen av olika intäkts- och utgiftsposter behöva göras utifrån 
grupptillhörighet. Det förutsätter gruppindelning på individnivå och 
sammanställningar i register som innefattar etnicitet eller 
kulturtillhörighet. Kommunkontorets bedömning är att sådana register 
inte är lagligt utifrån svensk lagstiftning. Kommunkontoret föreslår att 
motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, Hans-Olof Andersson (SD)

523



 

 

Lund 2016-12-19 

 

Motion om införande av mångkulturellt bokslut 

Ställd till Lunds kommunfullmäktige 

Sedan Sverige genom ett riksdagbeslut 1975 officiellt blev ett mångkulturellt 

land, har mottagningen av invandrare varierat både i omfattning och karaktär. 

Efter att tidigare har varit baserad på konceptet assimilation, gick man nu över 

till integration. Det mångkulturella samhällets idé är att en stat ska kunna ha 

många olika kulturer, och att dessa ska kunna samexistera. Vi ska här inte gå in 

på den omfattande kritik av detta koncept som har framförts, utan kort 

konstatera att det mångkulturella projektet nu har kommit mycket långt. Hur har 

det då gått? Har den förda invandrings- och integrationspolitiken varit lyckad?  

Det finns förvånansvärt lite forskning om detta. För landet som helhet finns en 

del att läsa, Migrationsverket (tidigare Invandrarverket, Integrationsverket) har 

publicerat en del rapporter, men dessa ifrågasätter sällan grundkonceptet, utan 

tar upp sådant som sysselsättningsgrad och allmänhetens attityder till 

invandring. När det gäller den kommunala nivån vet vi väldigt lite om 

ekonomiska, sociala, och andra konsekvenser, och om en annan politik på 

området kanske hade kunnat fungera bättre.  

Det är välkänt att kommuner som under lång tid har haft stor asylinvandring har 

drabbats av ekonomiska och sociala problem. Det kommunala 

skatteutjämningssystemet utjämnar en hel del av de ekonomiska 

konsekvenserna, men situationen är ändå svår i många av de kommuner som har 

satsat allra mest på mångkultur och massinvandring. Kommuner som kan 

nämnas är Malmö, Landskrona, Södertälje, Eskilstuna, med flera. 

Arbetslösheten bland invandrargrupper är mycket högre än bland inrikes födda, 

och antalet utanförskapsområden stort.  
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Lunds kommun är ett perfekt exempel på att man på kommunal nivå inte har 

något sätt att följa upp och förstå vad införandet av det mångkulturella samhället 

innebär. Det är uppenbart att sedan nu Lund sedan ungefär ett år tillbaka har 

utökat sin mottagning av nyanlända från tidigare cirka 150 om året, till (enligt 

kommunens egna prognoser) nu cirka 600 till 700 om året, så är anledningarna 

att noga följa upp och utvärdera denna politik ännu större än innan. Det är inte 

bara en fråga om ekonomin under introduktionsåren (då statligt stöd erhålls), 

utan minst lika viktigt att följa upp invandringen med ett mycket mer långsiktigt 

perspektiv än så.  

Kommunen behöver införa en tydlig redovisning av ekonomiska, sociala, och 

kulturella konsekvenser som den förda mångkulturalistiska politiken medför. 

Det handlar om ekonomin för den kommunala administrationen, för bostäder, 

utbildning, integrationsåtgärder, och så kallat mångfaldsarbete. Det handlar om 

sociala konsekvenser som blir ett resultat när integrationen misslyckas och 

utanförskapsområden uppstår, vilket vi anser måste betraktas som ett 

huvudscenario för Lund med kraftigt ökade invandringsmottagning. 

Under många år har politiker i Lund förnekat att asylinvandringen medför 

nettokostnader för kommunen, men i och med den kraftiga ökningen av 

invandringen under det senaste året, har det blivit omöjligt att dölja att det 

faktiskt finns nettokostnader. Ett exempel är den helårsprognos som 

socialnämnden nyligen presenterade för sin verksamhet, som visar på ett 

prognosticerat underskott på 59 miljoner, där försämringen sedan mars, 31 

miljoner, helt hänförs till kostnader för flyktingmottagningen.  

När det gäller utetalningen av det statliga stödet, så ligger staten långt efter med 

utbetalningarna till kommunerna, inte minst Lund. Även om dessa är fordringar 

med låg risk, innebär de i praktiken en ekonomisk förlust genom att kommunen 

har en kapitalkostnad av okänd storlek för dessa fordringar.  

Vi Sverigedemokrater anser att kommunen årligen bör presentera vad vi kallar 

ett mångkulturellt bokslut, vilket innebär att samtliga kostnader och intäkter för 

asylinvandringen ska redovisas, liksom sociala konsekvenser, och annat som är 

relevant för att ge en helhetsbild av hur den förda mångkulturalistiska politiken 

faller ut. Ekonomin runt alla kommunala integrations- och mångfaldsprojekt, 

liksom externa sådana som erhåller kommunalt stöd, ska redovisas.  

Det är mycket möjligt att ett sådant mångkulturellt bokslut inte är nog för att 

tydliggöra ansvar och konsekvenser av den förda politiken. Visar det sig 
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nödvändigt, bör kommunen i stället överväga att införa en särskild 

invandringsnämnd. Det är visserligen sant att kommunen redan nu har många 

nämnder, men det är ju redan på gång en sammanslagning av de båda 

skolnämnderna, och det bör övervägas om inte det finns fler som kan slås ihop. 

Men vi vill alltså först prova om det går att vinna gehör för upprättande av ett 

mångkulturellt bokslut. 

 

Sverigedemokraterna yrkar  

att Lunds kommun årligen ska upprätta ett mångkulturellt bokslut, vilket 

innebär att ett dokument ska upprättas och läggas fram för kommunfullmäktige, 

där intäkter, utgifter, och ekonomiska och sociala konsekvenser av den förda 

mottagningen av asylinvandrare ska redovisas. Även kostnader för kommunens 

integrations- och mångfaldsarbete ska ingå, inklusive stöd för sådant till externa 

parter. 

 

_______________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 

 

________________________ 

Ted Ekeroth 

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 

 

_______________________ 

Dragan Brankovic 

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 

 

____________________ 

Bo Kjellberg 

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 

 

_________________________ 

Christoffer Brinkåker 

ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 

 

526



527

Bilaga 63



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 116 Medborgarförslag ”Gör Lilla
Fiskaregatan till gågata utan 
cykeltrafik”, (KF)

Dnr KS 2016/1085

Sammanfattning
Göran Martelius föreslår i ett medborgarförslag att Lilla Fiskaregatan ska 
göras till gågata, utan cykeltrafik.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2017.
Tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017, § 16, jämte bilaga.
Göran Martelius medborgarförslag, inkommet den 18 november 2016.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Mats Helmfrid (M), Hanna Gunnarsson (V), 
Hans-Olof Andersson (SD) och Anders Almgren (S) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar

att bifalla medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Emma Bergingers (MP) m.fl. 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-08 KS 2016/1085

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag "Gör Lilla Fiskaregatan till 
gågata utan cykeltrafik".

Sammanfattning
Göran Martelius föreslår att Lilla Fiskaregatan ska göras till gågata, utan 
cykeltrafik.

Beslutsunderlag
Göran Martelius medborgarförslag inkommet den 18 november 2016
Tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017, § 16, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2017

Barnets bästa
Vid eventuella förändringar i trafikföring eller infrastruktur påverkas 
barn.

Ärendet
Ärendet har remitterats till tekniska nämnden som anser att Lilla 
Fiskaregatan även fortsättningsvis ska vara upplåten för cykeltrafik.

Nämnden anför därutöver följande:

Bakgrund 

Lilla Fiskaregatans trafikfunktion lades fast i samband med en 
centrumutredning på 1980-talet, då beslutades att gatan skulle stängas för 
motorfordonstrafik, men vara tillgänglig för cykeltrafik, gångtrafik och 
behörig trafik till verksamheter och fastigheter. Före ombyggnaderna kunde 
man köra bil från Trollebergsvägen via Lilla Fiskaregatan och fram till 
Stortorget. Sedan ombyggnaden i slutet på 80-talet har endast smärre 
justeringar gjorts på Lilla Fiskaregatan. Belysningsstolpar har ersatts med 
linhängd gatubelysning, cykelställ har placerats på ett antal platser liksom 
nya bänkar. Betongplattor med cykelsymboler har lagts för att 
uppmärksamma gående om att det är tillåtet att cykla mitt i gatan.
Som det har berättats ansågs det mycket viktigt att behålla Lilla 
Fiskaregatans kantstenslinje ur stadsantikvariskt perspektiv. Vilket kan ses 
som en förklaring till den begränsade bredden för gångtrafiken. 
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-02-08 KS 2016/1085

Cykeltrafik 

Cykelvägnätet i Lund är uppbyggt av fem huvudcykelstråk som passerar 
genom stadskärnan, och likt en stjärna knyter de samman regionala 
målpunkter med Lunds stadsdelar och stadskärna. Många av målpunkterna i 
centrum har en nära koppling till befintliga cykelstråk. Navet i cykelvägnätet 
kan sägas ligga i vid Stortorget. För längre cykelresor utgör vägen genom 
centrum en del av hela resan, och i det sammanhanget kan kvaliteter som 
framkomlighet, genhet och komfort spela en mer betydande roll för 
cyklisterna. För cykelresor med målpunkter i centrum spelar tillgängligheten 
en betydande roll, d v s möjligheten att komma fram till och angöra 
målpunkten per cykel och kunna parkera fordonet på ett bra sätt. År 2015 
cyklade cirka 6500 personer längs Lilla Fiskaregatan dagligen, gatan är ett 
av stadens mest trafikerade cykelstråk. Varje dag passerar cirka 50 000 
cyklister stadskärnans gräns. 

Gångtrafik 

Lilla Fiskaregatan spelar en viktig roll för gångtrafik och handel i 
stadskärnan. Stora flöden cirka 13 000 personer promenerar längs gatan 
varje dag. Gatan är en länk i gångstråken mellan stadskärnans östra delar, 
Mårtenstorget, Botulfsplatsen samt Stortorget, och Lunds C och 
Clemenstorget. Inom arbetet med Centrumlyftet har handels- och 
stadslivsanalyser gjorts, bl a av Reteam våren 2016. Dessa pekar på Lilla 
Fiskargatans betydelse för stadskärnan som handelsplats. Samtidigt som de 
pekar på konflikten med cykeltrafiken. 

Trafiksäkerhet och trygghet 

På Lilla Fiskaregatan har under femårsperioden 2011-2015 bara 1 
fotgängare skadats i kollision med en cyklist, 2 cyklister skadats i kollision 
med fotgängare, samt 5 personer skadats i kollisioner mellan cyklister. 
Dessutom har 22 skadats i singelolyckor, antingen cyklade man omkull eller 
föll man vid promenad. Med tanke på den stora mängden gångtrafikanter 
och cyklister är trafiksäkerhetsläget här att betrakta som mycket gott. 

Även om trafiksäkerheten är god, upplever många Lilla Fiskaregatan som 
otrygg. Man är rädd för att kollidera med fotgängare och cyklister. Mängden 
av människor i rörelse påverkar hastigheten man cyklar i. Mycket folk ger 
trängsel och långsammare cykeltrafik, lite folk i gaturummet ger god 
framkomlighet för cykeltrafiken. 

Trafiksystemet i ett större perspektiv 

Stadskärnans medeltida gatunät ger charm och förutsättningar för ett 
attraktivt stadsliv, men utgör också en begränsning i att skapa gena 
kopplingar i öst-västlig riktning och nord-sydlig riktning för gångtrafik, 
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-02-08 KS 2016/1085

cykeltrafik och kollektivtrafik. Alternativen är få. I öst-västlig riktning utgör 
Lilla Fiskaregatan den enda gena kopplingen för cykeltrafiken, se den blå 
linjen i kartan. Det finns alternativ som innebär omvägar och flera 90-
graders svängar. Ett exempel är Stora Fiskaregatan, Grönegatan, Kattesund 
och Stora Södergatan, den röda linjen i kartan. Ett annat är Bangatan, Sankt 
Petri Kyrkogatan, och Kyrkogatan, markerad med grön linje i kartan. 

Klostergatan är enkelriktad mellan Bytaregatan och Stora Gråbrödersgatan, 
och utgör inget alternativ som cykelstråk i båda riktningar. Enkelriktning har 
införts med anledning av att gatan är smal och utgör kollektivtrafikens enda 
körväg i östlig riktning mellan Lund C och Botulfsplatsen. På den 
enkelriktade delen finns inte plats för möte mellan buss och cyklist. 
Lilla Fiskaregatan är en mycket viktigt länk i cykelvägnätet, och att ta bort 
möjligheten att cykla längs gatan anser tekniska förvaltningen vara 
orealistisk eftersom alternativen är för svåra. Det är dock viktigt att arbeta 
för ett väl utvecklat cykelvägnät utanför stadskärnan, och som är så pass 
attraktivt att cykling genom stadskärnan enligt kartan nedan väljs bort av de 
som inte har sina målpunkter där.
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Diarienummer

2017-02-08 KS 2016/1085

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Kommunkontoret instämmer i tekniska nämndens synpunkter men vill 
ytterligare lyfta fram den analys av Lunds handelsstråk och bild av staden 
som genomförts under 2016. Analysen och inventeringen gjordes inom 
ramen för Centrumlyftet och visar bl a att trafikmiljön behöver utvecklas så 
att gatorna blir trivsammare. Undersökningen pekar på såväl Lilla 
Fiskargatans betydelse för stadskärnan som handelsplats samtidigt som den 
pekar på konflikten med cykeltrafiken. I det fortsatta arbetet med utveckling 
av stadskärnan bör detta finnas med som underlag.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till vad som framgår av kommunkontorets 

tjänsteskrivelse, avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Att: Lunds kommun. 

Medborgarförslag: 

gör Lilla Fiskaregatan till gågata utan cykeltrafik 

Lund kallas cykelstad och cykeln är ett utmärkt färdmedel. Men Lunds stad borde 
vara till för alla. Inte bara för cyklister utan även för gående, på gåendes villkor. 

Åtskilliga Lundabor föredrar att promenera i centrum. Men då cykeltrafik blandas med 
gångtrafik är risken för gående att kollidera med en cyklist ständigt närvarande i hela centrala 
stan. 

Även om cyklister kan vara hänsynsfulla får gående i blandtrafik alltid vara på pass för att 
inte rammas av framrusande cyklist. Den risken gäller särskilt för äldre, syn- och 
hörselskadade, rörelsehindrade, småbarnsföräldrar. 

Lund borde därför modernisera delar av stadskärnan för att i starten göra åtminstone 
en gata, Lilla Fiskaregatan, till gågata utan cykeltrafik. 

Sådana gågator finns sedan decennier i de flesta städer i Europa. 
Danska Holstebro blev för tjugo år sedan berömd för att separera gång- och cykeltrafik. 
I Helsingborg introducerades den första gågatan Kullagatan redan 1961. 

På Lilla Fiskaregatan erbjuds gående några remsor utmed husväggen medan cykeltrafik går 
däremellan. Att korsa gatan medför stora kollisionsrisker för fotgängare, som till det tvingas 
ut i cykelstråket då rader av parkerade cyklar och annat hindrar framfart på vissa delar av 
gångremsan. 

Affärsområdet Nova har blivit räddningen för den som vill strosa bland butiker i Lund utan 
cykeltrafikens hets. Men med mer enkelriktning och minskad biltrafik i stan kan även Lunds 
centrum ge plats åt gångstråk utan cykeltrafik och mer utrymme för fler parkeringsplatser för 
cyklar. 

Med vänlig hälsning, 

R:2rt�� 
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 16 Medborgarförslag - Gör Lilla 
Fiskaregatan till gågata utan 
cykeltrafik

Dnr TN 2016/0674

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att göra Lilla Fiskaregatan till gågata utan 
cykeltrafik har översänts till tekniska nämnden för yttrande.

Lilla Fiskaregatan är en mycket viktigt länk i cykelvägnätet och att ta 
bort möjligheten att cykla längs gatan anser tekniska förvaltningen vara 
orealistisk eftersom alternativen är för svåra. Det är viktigt att arbeta för 
ett väl utvecklat cykelvägnät utanför stadskärnan, och som görs så pass 
attraktivt att cykling genom stadskärnan väljs bort av de som inte har sina 
målpunkter där. Det finns möjligheter att se över utformningen av Lilla 
Fiskaregatan på sikt inom ramen för arbetet med utvecklingen av Lunds 
centrum.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 januari 2017
Medborgaförslag – Gör Lilla Fiskaregatan till gågata utan cykeltrafik

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag.

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att Lilla Fiskaregatan även i fortsättningen ska vara upplåten för 

cykeltrafik samt
 
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-18 TN 2017/0054

Justerare Utdragsbestyrkande

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

537



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-18 TN 2017/0054

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle
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Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4) 
Gatu- och trafikkontoret  Diarienummer  

 2017-01-05 TN 2016/0674  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41, 221 00 Lund Brotorget 1 046-35 50 00   tekniska.forvaltningen@lund.se www.lund.se 
       

 

Anna Karlsson 

  

E-postadress anna.karlsson@lund.se 

Tekniska nämnden 

 

Medborgarförslag - Gör Lilla Fiskaregatan till 
gågata utan cykeltrafik 

Sammanfattning 
Beslutet om yttrande över medborgarförslaget ”Gör Lilla Fiskaregatan 
till gågata utan cykeltrafik”, innehåller följande. Lilla Fiskaregatan är en 
mycket viktigt länk i cykelvägnätet, och att ta bort möjligheten att cykla 
längs gatan anser tekniska förvaltningen vara orealistisk eftersom 
alternativen är för svåra. Det är viktigt att arbeta för ett väl utvecklat 
cykelvägnät utanför stadskärnan, och som görs så pass attraktivt att 
cykling genom stadskärnan väljs bort av de som inte har sina målpunkter 
där. Det finns möjligheter att se över utformningen av Lilla Fiskaregatan 
på sikt inom ramen för arbetet med utvecklingen av Lunds centrum.  
Lilla Fiskaregatan ska även i fortsättningen vara upplåten för cykeltrafik. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 januari 2017  
Medborgaförslag – Gör Lilla Fiskaregatan till gågata utan cykeltrafik 

Barnets bästa  
Beslutet påverkar barn och unga varken positivt eller negativ. På sikt vid 
eventuella förändringar i trafikföring eller infrastruktur påverkas de.   

Ärendet 
Tekniska nämnden ges möjliget att yttra sig över medborgarförslaget 
”Gör Lilla Fiskaregatan till gågata utan cykeltrafik”.  

Bakgrund 
Lilla Fiskaregatans trafikfunktion lades fast i samband med en 
centrumutredning på 1980-talet, då beslutades att gatan skulle stängas för 
motorfordonstrafik, men vara tillgänglig för cykeltrafik, gångtrafik och 
behörig trafik till verksamheter och fastigheter. Före ombyggnaderna 
kunde man köra bil från Trollebergsvägen via Lilla Fiskaregatan och 
fram till Stortorget. Sedan ombyggnaden i slutet på 80-talet har endast 
smärre justeringar gjorts på Lilla Fiskaregatan. Belysningsstolpar har 
ersatts med linhängd gatubelysning, cykelställ har placerats på ett antal 
platser liksom nya bänkar. Betongplattor med cykelsymboler har lagts för 
att uppmärksamma gående om att det är tillåtet att cykla mitt i gatan. 
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 Tjänsteskrivelse 2 (4) 
  Diarienummer  

 2017-01-05 TN 2016/0674  
    

 

 

Som det har berättats ansågs det mycket viktigt att behålla Lilla 
Fiskaregatans kantstenslinje ur stadsantikvariskt perspektiv. Vilket kan 
ses som en förklaring till den begränsade bredden för gångtrafiken.    

Cykeltrafik 
Cykelvägnätet i Lund är uppbyggt av fem huvudcykelstråk som passerar 
genom stadskärnan, och likt en stjärna knyter de samman regionala 
målpunkter med Lunds stadsdelar och stadskärna. Många av 
målpunkterna i centrum har en nära koppling till befintliga cykelstråk. 
Navet i cykelvägnätet kan sägas ligga i vid Stortorget. För längre 
cykelresor utgör vägen genom centrum en del av hela resan, och i det 
sammanhanget kan kvaliteter som framkomlighet, genhet och komfort 
spela en mer betydande roll för cyklisterna. För cykelresor med 
målpunkter i centrum spelar tillgängligheten en betydande roll, d v s 
möjligheten att komma fram till och angöra målpunkten per cykel och 
kunna parkera fordonet på ett bra sätt. År 2015 cyklade cirka 6500 
personer längs Lilla Fiskaregatan dagligen, gatan är ett av stadens mest 
trafikerade cykelstråk. Varje dag passerar cirka 50 000 cyklister 
stadskärnans gräns.  

Gångtrafik 
Lilla Fiskaregatan spelar en viktig roll för gångtrafik och handel i 
stadskärnan. Stora flöden cirka 13 000 personer promenerar längs gatan 
varje dag. Gatan är en länk i gångstråken mellan stadskärnans östra delar, 
Mårtenstorget, Botulfsplatsen samt Stortorget, och Lunds C och 
Clemenstorget. Inom arbetet med Centrumlyftet har handels- och 
stadslivsanalyser gjorts, bl a av Reteam våren 2016. Dessa pekar på Lilla 
Fiskargatans betydelse för stadskärnan som handelsplats. Samtidigt som 
de pekar på konflikten med cykeltrafiken. 

Trafiksäkerhet och trygghet 
På Lilla Fiskaregatan har under femårsperioden 2011-2015 bara 1 
fotgängare skadats i kollision med en cyklist, 2 cyklister skadats i 
kollision med fotgängare, samt 5 personer skadats i kollisioner mellan 
cyklister. Dessutom har 22 skadades i singelolyckor, antingen cyklade 
man omkull eller föll man vid promenad. Med tanke på den stora 
mängden gångtrafikanter och cyklister är trafiksäkerhetsläget här att 
betrakta som mycket gott.  
 
Även om trafiksäkerheten är god, upplever många Lilla Fiskaregatan som 
otrygg. Man är rädd för att kollidera med fotgängare och cyklister. 
Mängden av människor i rörelse påverkar hastigheten man cyklar i. 
Mycket folk ger trängsel och långsammare cykeltrafik, lite folk i 
gaturummet ger god framkomlighet för cykeltrafiken.    

Trafiksystemet i ett större perspektiv 
Stadskärnans medeltida gatunät ger charm och förutsättningar för ett 
attraktivt stadsliv, men utgör också en begränsning i att skapa gena 
kopplingar i öst-västlig riktning och nord-sydlig riktning för gångtrafik, 
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cykeltrafik och kollektivtrafik. Alternativen är få. I öst-västlig riktning 
utgör Lilla Fiskaregatan den enda gena kopplingen för cykeltrafiken, se 
den blå linjen i kartan. Det finns alternativ som innebär omvägar och 
flera 90-graders svängar. Ett exempel är Stora Fiskaregatan, Grönegatan, 
Kattesund och Stora Södergatan, den röda linjen i kartan. Ett annat är 
Bangatan, Sankt Petri Kyrkogatan, och Kyrkogatan, markerad med grön 
linje i kartan.  
 

 
 
Klostergatan är enkelriktad mellan Bytaregatan och Stora 
Gråbrödersgatan, och utgör inget alternativ som cykelstråk i båda 
riktningar. Enkelriktning har införts med anledning av att gatan är smal 
och utgör kollektivtrafikens enda körväg i östlig riktning mellan Lund C 
och Botulfsplatsen. På den enkelriktade delen finns inte plats för möte 
mellan buss och cyklist.   
 
Lilla Fiskaregatan är en mycket viktigt länk i cykelvägnätet, och att ta 
bort möjligheten att cykla längs gatan anser tekniska förvaltningen vara 
orealistisk eftersom alternativen är för svåra. Det är dock viktigt att 
arbeta för ett väl utvecklat cykelvägnät utanför stadskärnan, och som är 
så pass attraktivt att cykling genom stadskärnan enligt kartan nedan väljs 
bort av de som inte har sina målpunkter där.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
att Lilla Fiskaregatan även i fortsättningen ska vara upplåten för 

cykeltrafik, 
 
att  anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 
 
 
 
 
Håkan Lockby 
Teknisk direktör 

Per Eneroth 
Gatuchef 

 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 117 Medborgarförslag avseende inköp av
svenska äpplen till kommunala 
verksamheter, (KF)

Dnr KS 2016/1083

Sammanfattning
Marie Westerberg föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun 
under säsong borde använda svenska äpplen i kommunal verksamhet. 
Servicenämnden har yttrat sig i ärendet. Kommunkontoret har konstaterat 
att krav på att produkten ska vara ”närodlad” eller ”lokalproducerad” är 
diskriminerande och handelshindrande, och därmed inte tillåtet vid 
offentlig upphandling, och föreslår att medborgarförslaget ska anses 
besvarat, med hänvisning till vad servicenämnden och kommunkontoret 
anfört.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2017.
Servicenämndens beslut den 11 januari 2017, § 7.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 december 2016.
Medborgarförslag inkommet den 17 november 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till vad 

servicenämnden och kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-02-08 KS 2016/1083

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Rådhuset 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00  Lund

Gunnel Dymling

046-355367

gunnel.dymling@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag avseende inköp av svenska 
äpplen till kommunala verksamheter

Sammanfattning
Marie Westerberg föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun 
under säsong borde använda svenska äpplen i kommunal verksamhet. 
Servicenämnden har yttrat sig i ärendet. Kommunkontoret har konstaterat 
att krav på att produkten ska vara ”närodlad” eller ”lokalproducerad” är 
diskriminerande och handelshindrande, och därmed inte tillåtet vid 
offentlig upphandling, och föreslår att medborgarförslaget ska anses 
besvarat, med hänvisning till vad servicenämnden och kommunkontoret 
anfört.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2017-02-08
Servicenämndens yttrande 2017-01-11
Medborgarförslag svenska äpplen, Marie Westerberg

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i beredningen av 
detta ärende.

Ärendet
Marie Westerberg föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun 
under säsong borde använda svenska äpplen i kommunal verksamhet. 
Kommunkontoret har remitterat förslaget till servicenämnden. 
Servicenämnden har i sitt yttrande bl a framfört att från och med den 1 
februari 2017 har kommunen ett nytt avtal gällande frukt- och grönsaker. 
Genom detta avtal ställs högre krav än tidigare på bl a efterskörds-
behandling. Det innebär att kommunen så långt som möjligt ska sträva 
efter att köpa frukt där kemiska växtskyddsmedel inte använts för att till 
exempel förlänga hållbarheten. Om detta kommer att påverka inköpen av 
äpplen när det gäller i vilket land de har producerats, är för tidigt att säga.  

Kommunkontorets upphandlingsenhet konstaterar vidare att krav på att 
produkten ska vara ”närodlad” eller ”lokalproducerad” är som regel 
diskriminerande och handelshindrande, och därmed inte tillåtet vid 
offentlig upphandling. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-02-08 KS 2016/1083

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat med 
vad servicenämnden och kommunkontoret anfört ovan.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 
att medborgarförslaget ska anses besvarat, med hänvisning till vad 

servicenämnden och kommunkontoret anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Marie Westerberg
Akten
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Medborgarförslag svenska äpplen 

Det borde vara en självklarhet i kommunala verksamheter att man under säsong har svenska äpplen 

och inte importerade. Jag arbetar själv i kommunhuset Kristallen och har flera gånger påpekat detta 

för inköpsansvariga vilket resulterade i att det köptes in svenska äpplen under en vecka varpå man 

återgick till importerade. Jag har inte startat någon namninsamling med en muntlig undersökning 

indikerar att majoriteten instämmer i att kommunala verksamheter borde ha svensk frukt vid säsong. 

Det finns gott om andra exempel på andra kommuner som visat framfötterna i dessa frågor, till 

exempel Strängnäs kommun som ett år startade en insamling av äpplen från medborgarna som man 

sedan gjorde äppelmos och serverade i kommunala kök. En del kommuner samlar in fallfrukt för att 

använda som biogas. Åtminstone borde Lunds kommun, som håller hållbarhetsfrågor högt på 

agendan, att sluta köpa importfrukt när det finns lokalt producerad. Det finns svenska krav-märkta 

äpplen, vi fick ju dem på prov en vecka på Kristallen. 

Skrivet av: 

Marie Westerberg 

Lund
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-11

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 7 Medborgarförslag avseende inköp av 
svenska äpplen till kommunala 
verksamheter

Dnr SN 2016/0214

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att under säsong använda 
svenska äpplen i kommunal verksamhet. Förslaget är nu föremål för 
remiss.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, mottaget av serviceförvaltningen 2016-11-22
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-09.

Beslut

Servicenämnden beslutar
 
att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag gällande svenska 

äpplen överlämna serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-
09.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-11 SN 2016/0228

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Meteoriten, Kristallen plan7, 2017-01-11 klockan 17.00–21.05

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Per Olsson (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Klara Strandberg (S)
Lars Leonardsson (M), kl. 17.15-21.05,  §§ 2-11
Pontus Kjellström (v)
Gert Andersson (C), kl. 17.00-18.15, §§ 1-5
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Lars Leonardsson 
(M) § 1 samt för Gert Andersson (C) §§ 6-11

Ersättare Barbro Törnqvist (S)
Staffan Sölve (MP), kl. 17.00 -19.45

Övriga Daniella Ivkovic, Sekreterare
Pål Svensson, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Fastighetsjurist, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling,  Markentreprenad  chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Anne Pivén, utvecklingsstrateg

Justerare Klara Strandberg (S)

Paragrafer § 1-11

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1 den 18 januari 2017 kl.16.30

Underskrifter
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-11 SN 2016/0228

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Klara Strandberg (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-01-11

Paragrafer § 1-11

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-18 Datum då anslaget tas ned 2017-02-09

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Serviceförvaltningen
Måltidsservice

Tjänsteskrivelse
2016-12-09

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se
22100 Lund

Yttrande över medborgarförslag angående inköp av 
svenska äpplen till kommunala verksamheter
Dnr SN 2016/0214

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att under säsong använda 
svenska äpplen i kommunal verksamhet. Förslaget är nu föremål för 
remiss. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, mottaget av serviceförvaltningen 2016-11-22
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-09 (denna skrivelse).

Barnens bästa
Kommunen strävar i sina livsmedelsupphandlingar efter att nå högt 
ställda miljömål, vilket är positivt för barn och unga. 

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att under säsong använda 
svenska äpplen i kommunal verksamhet. Förslaget är nu föremål för 
remiss. Serviceförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att 
kommunen ska arbeta för att nå hållbarhetsmålen. När det gäller inköp av 
livsmedel är dock frågan komplex att hantera.

När kommunen upphandlar livsmedel (även frukt och grönsaker) sker det 
genom centrala upphandlingar. Vid dessa upphandlingar läggs alltid ett 
stort fokus på miljöaspekterna, men man måste samtidigt iaktta de regler 
som finns gällande fri konkurrens på lika villkor. Mycket möda läggs på 
att klara denna balansgång. 

Tillgången på ekologiskt odlade äpplen (som i stor utsträckning kommer 
från Skåne) är begränsad. Det betyder i praktiken att vid vissa tillfällen 
går det att beställa sådan frukt, vid andra tillfällen finns ingen sådan frukt 
att köpa. Detta kan skifta från en dag till en annan. Att frångå de 
upphandlade avtalen är inte möjligt; bästa sättet att påverka tillgången på 
ekologiskt odlad frukt är att efterfråga sådan frukt, vilket kommunen gör. 
Det är sådan efterfrågan som har gjort att tillgången idag är väsentligt 
större än den var för några år sedan. 
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Tjänsteskrivelse
2016-12-09

2(2)

Från och med den 1 februari 2017 har kommunen ett nytt avtal gällande 
frukt- och grönsaker. Vid upphandlingen av detta avtal har högre krav än 
tidigare ställts gällande efterskördsbehandling. Enkelt uttryckt innebär 
det att kommunen så långt som möjligt strävar efter att köpa frukt där 
kemiska växtskyddsmedel inte använts för att till exempel förlänga 
hållbarheten. Om detta kommer att påverka inköpen av äpplen när det 
gäller i vilket land de har producerats, är för tidigt att säga.  

Förslagsställaren refererar även till att Strängnäs kommun tillvaratar 
äpplen som skänks till kommunen på höstarna. Serviceförvaltningen vill 
därför i sammanhanget påminna om att Liberalerna i ett förslag hösten 
2016 har rest frågan om något liknande skulle kunna införas i Lund. 
Servicenämnden har ställt sig positiv till detta, under förutsättning att det 
är praktiskt genomförbart, vilket man ännu inte hunnit undersöka. 

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar

att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag gällande svenska 
äpplen överlämna serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-09.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson Jennie Andersson
Förvaltningschef Måltidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 118 Medborgarförslag avseende
införskaffande av bildskärm på 
Stortorget, (KF)

Dnr KS 2015/0053

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärende om uppdrag åt 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden att 
komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, som utgår från det 
medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 3 februari 2017.
Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016, § 148.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016.
Byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2016, § 14.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2016.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 116.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015, § 50.
Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2015, § 80.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 februari 2015.
Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet den 16 januari 2015.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S) och 
Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunkontoret i uppdrag att införa en app med alla evenemang i 
Lund, till en kostnad av 25 tkr samt 70 tkr per år.

Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att införa en app med alla 

evenemang i Lund, till en kostnad av 25 tkr samt 70 tkr per år.

Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunkontorets förslag, finansiera förslaget genom disposition 
av under reserverade medel avsatta medel till kommunstyrelsens 
förfogande samt i EVP för 2018-2020 beakta driftskostnaden för 
föreslagen app.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut. Följande skriftliga reservationer ges in. 
Prot.bil. § 118/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - kommunikationsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 mars 2017, 
ärende 38, ”Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm 
på Stortorget” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt bifallsyrkande till medborgarförslaget.  
Vi yrkade även bifall när medborgarförslaget var uppe till behandling den 
första gången, 6 april 2016. Det går att sätta upp en storbildsskärm på 
stadshallens fasad, förslagsvis på den stora tegelyta som är ovanför 
ingången till turistbyrån. Där kan visas information om kommunala 
evenemang och annat som är av allmänintresse. Finansieringen kan ske 
genom att man säljer en del av tiden, förslagvis i första hand till reklam för 
andra evenemang som äger rum i kommunen.  
Stadshallen är enligt vår uppfattning utformad så att en skärm på fasaden 
på denna plats inte skulle störa byggnadens estetik.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-03-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Kommunikation och medborgarkontakt Diarienummer

2017-02-03 KS 2015/0053

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 gårdshus B 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Karin Lilja

046-35 59 78

karin.lilja@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag avseende införskaffande av 
bildskärm på Stortorget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärende om uppdrag åt 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden att 
komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, som utgår från det 
medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2017-02-03, denna skrivelse
Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016, § 148
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016.
Byggnadsnämndes beslut den 27 januari 2016, § 14.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 116.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015, § 50.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 februari 2015.
Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet den 16 januari 2015.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-02-03 KS 2015/0053

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört ett idéarbete och inhämtat 
offert för utförande av exteriöra digitala skyltar till stadshallen. Offerten 
presenterade fyra olika förslag varav två innebär fasadmonterad digital 
skärm och två av dem avser digital banner monterad mot skärmtakskant. 
Förslagen var kostnadsberäknade från 219-565 tkr beroende på 
utförande. Kultur- och fritidsförvaltningen har härefter kontaktat 
Stadsbyggnadskontoret för att diskutera lämplighet och möjlighet till 
digitala skyltar.

Byggnadsnämnden har i sitt yttrande avrått från placering av digitala 
skyltar på Stadshallens fasad. De argument som framfördes är att skyltar 
ska finnas på samma plats som den annonserade verksamheten, 
stadshallens arkitektoniska värde gör att en digital skylt inte passar på 
fasaden samt att det i Lunds kommuns skyltprogram anges att skyltar 
med rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt så 
dominanta att de stör gatubilden.

Kultur- och fritidsnämnden menade att bedömningen av en digital skylt 
på Stadshallens fasad måste ansluta till existerande skyltprogram. 
Byggnadsnämndens slutsats vad gäller medborgarförslaget anser 
nämnden är vägledande. Kultur- och fritidsnämnden valde därför att 
överlämna insamlat arbetsmaterial och offert till Kommunstyrelsen, 
samtidigt som nämnden valde att ge rådet att inte placera en digital skylt 
på Stadshallens fasad.

Förnyat förslag
Återremissen har lett till vidare samtal och fördjupningar i samarbetet 
mellan turistbyrå, arrangemangsenhet och avdelningen för 
kommunikation och medborgarkontakt. För att informationen ska nå 
medborgare och besökare så effektivt som möjligt, bör den finnas där de 
finns. Förslagsställarens ursprungliga syfte med förslaget var – hur får 
man fler att upptäcka Lunds rika evenemangsutbud? Oavsett vilket 
alternativ man väljer att gå vidare med så kommer våra webblösningar 
för eventinfo att ses över. 

Följande konkreta förslag har studerats som alternativ till skylt på 
Stadshallen:

 Många medborgare, pendlare och andra besökare rör sig i 
området runt Lund C. En eller flera, mindre digitala 
informationsskyltar skulle kunna planeras och placeras in på ett 
sätt, anpassat efter Lunds kommuns nya skyltprogram. Sådana 
skyltar kan komma på plats först i samband med att Lund C 
byggs om och innebär också en investering.

 Infartsskyltar är ett annat alternativ. Vi har benchmarkat mot 
Malmö stad vars infartsskyltar, som har en liknande funktion som 
i medborgarförslaget, är en miljoninvestering. Tillkommer 
driftskostnad. Fördelen är att staden äger skyltarna och hela 
hanteringen själva. Övriga, billigare/gratis skyltlösningar är 
kommersiella och annonsfinansierade med liten möjlighet att 
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-02-03 KS 2015/0053

påverka innehållet, vilket kan vara tveksamt för kommunal 
information.

 Touch-screens har undersökts som ett alternativ, men i och med 
smartmobilernas etablering synes de i stort sett ha spelat ut sin 
roll.

 Ett förslag är att göra ett pilotprojekt där vi undersöker effekterna 
av att annonsera om event och kulturhändelser på stadsbussarna, 
regionbussar och pågatåg på ett samordnat vis över 
förvaltningsgränserna. Projektorganisationen finns resurssatt 
inom gängse linjeorganisation, men för att kunna genomföra 
testannonsering krävs i så fall 100 tkr i annonspengar för helåret 
2017. 

 Ställa i ordning den bildskärm som finns på turistbyrån ut mot 
Botulfsgatan, kostnad 10-15 tkr samt utveckla lösning för hur 
nuvarande evenemangskalendern kan kopplas till denna och vem 
som ansvarar för innehållet. Kräver mycket handpåläggning  samt 
osäkerhet kring hur länge turistbyråer som fysisk plats kommer 
att finnas.

 Utveckla en app med alla evenemang i Lund. Då kan användarna 
dela evenemang och på det sättet lättare sprida vidare i sociala 
medier och även ladda ner sin egen kalender. En sådan lösning 
kostar ca 25 tkr i investeringskostnad och ca 70 tkr per år i 
driftskostnad. Den kan startas upp 2018.

Sammanfattningsvis finns olika vägar att gå men utgångspunkten för 
vilket alternativ man väljer bör vara att informationen ska finnas där 
medborgarna och besökarna är, de skall inte behöva leta upp oss. Tanken 
bakom medborgarförslaget och det som, enligt turistbyrån, också 
efterfrågas från lundabor, är en plattform där man kan ta del av allt som 
händer i staden, inte bara kommunens egna evenemang.

För evenemang som kommunen står för kan alternativet med 
stadsbussarna vara bra medan utveckling av en app täcker alla 
evenemang.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med 

annonsering i kollektivtrafik till en kostnad av 100 tkr,
Att    ge kommunkontoret i uppdrag att införa en app med alla 

evenemang i Lund, till en kostnad av 25 tkr samt 70 tkr per år.

Kommunstyrelsen beslutar:
Att    under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunkontorets förslag, finansiera förslaget genom disposition 
av under ”Reserverade medel” avsatta medel till kommunstyrelsens 
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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-02-03 KS 2015/0053

förfogande samt i EVP för 2018-2020 beakta driftskostnaden för 
föreslagen app.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Eva Johannesson
Kommunikationschef

Beslut expedieras till:
kommunkontoret

562



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 148 Medborgarförslag avseende 
införskaffande av bildskärm på 
Stortorget, (KF)

Dnr KS 2015/0053

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016.
Byggnadsnämndes beslut den 27 januari 2016, § 14.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 116.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015, § 50.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 februari 2015.
Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet den 16 januari 2015.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att bifalla medborgarförslaget.

 

Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då finansiering 
saknas avslå medborgarförslaget.

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då 

finansiering saknas avslå medborgarförslaget.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 148/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - kommunikation och medborgarkontakter
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

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

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 6 april 2016, 

ärende 39. ”Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm 

på Stortorget” 
 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för 

vårt eget bifallyrkande till medborgarförslaget. Kultur och 

fritidsförvaltningen har anfört att det inte kommer att se bra ut med en 

bildskärm på stadshallen. Det finns många byggnader på vilka en 

bildskärm på fasaden skulle se fruktansvärt ut. Men Stadshallen är byggd 

för att inte ståta med sin estetik, utan tvärtom nästan gömma sig bakom 

Rådhuset, stortorgets självklara blickpunkt. Det är vår uppfattning att 

Stadshallens estetik är så blygsam att det går alldeles utmärkt att sätta upp 

en digital bildskärm någonstans på fasaden.  

 

För Sverigedemokraterna 2016-04-06 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Kommunikation och medborgarkontakter Diarienummer

2016-02-10 KS 2015/0053

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 gårdshus B 046-35 50 00 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Karin Lilja

046-35 59 78

karin.lilja@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag avseende införskaffande av 
bildskärm på Stortorget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-10
Byggnadsnämndes beslut 2016-01-27 § 14
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-22, § 116 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 50
KS tjänsteskrivelse 2015-02-15 
Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet 2015-01-16

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig.

Ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren genomfört ett idéarbete 
samt inhämtat offert för utförande av exteriöra digitala skyltar till 
stadshallen. Offerten presenterar fyra olika förslag varav två innebär 
fasadmonterad digital skärm och två av dem avser digital banner 
monterad mot skärmtakskant. Förslagen är kostnadsberäknade från 219-
565 tkr beroende på utförande. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
härefter kontaktat Stadsbyggnadskontoret för att diskutera lämplighet och 
möjlighet till digitala skyltar.

Byggnadsnämnden avråder i sitt yttrande från placering av digitala 
skyltar på Stadshallens fasad. De argument som framförs är att skyltar 
ska finnas på samma plats som den annonserade verksamheten, 
stadshallens arkitektoniska värde gör att en digital skylt inte passar på 
fasaden samt att det i Lunds kommuns skyltprogram anges att skyltar 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-02-10 KS 2015/0053

med rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt så 
dominanta att de stör gatubilden.
Kultur- och fritidsnämnden menar att bedömningen av en digital skylt på 
Stadshallens fasad måste ansluta till existerande skyltprogram. 
Byggnadsnämndens slutsats vad gäller medborgarförslaget anser nämnden 
är vägledande. Kultur- och fritidsnämnden väljer därför att överlämna 
insamlat arbetsmaterial och offert till Kommunstyrelsen, samtidigt som 
nämnden väljer att ge rådet att inte placera en digital skylt på Stadshallens 
fasad.

Kommunkontorets kommentarer
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar att inte placera en digital skylt 
på Stadshallens fasad. Bakgrunden är att byggnadsnämnden med hänvisning 
till Lunds Stadshalls värdefulla formspråk och kommunens skyltprogram 
avstyrkt en sådan lösning. Förslag om annan placering på Stortorget har inte 
framförts. Kostnaden för antingen en fasadmonterad digital skärm eller en 
digital banner monterad mot skärmtakskant har offererats till mellan 219-
565 tkr. Kostnaden bedöms inte inrymmas i kultur- och fritidsnämndens 
budget.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då 

finansiering saknas avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Eva Johannesson
Kommunikationschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Inger Ridbäck 
Akten
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-01-27

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 14 Remiss Medborgarförslag avseende 
införskaffande av bildskärm på 
Stortorget

Dnr BN 2015/0149

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats till Lunds kommun avseende 
införskaffande av en bildskärm på Stortorget, förslagsvis på stadshallens 
fasad.

Kommunkontoret har remitterat förslaget till kultur- och fritidsnämnden 
och byggnadsnämnden för yttrande.

En beklaglig miss i kommunikationen har gjort att stadsbyggnads-
kontoret överlämnat ett tjänstemannayttrande till Kultur- och 
fritidsförvaltningen inför ärendets behandling i kultur- och 
fritidsnämnden. Yttrandet skulle istället lyfts till behandling i 
byggnadsnämnden för att därefter översändas till kommunkontoret. 

Byggnadsnämnden bereds nu möjlighet att ta ställning till 
stadsbyggnadskontorets yttrande.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Medborgarförslag från Inger Ridbäck Lund” 2014-01-14 (aktbilaga 11a)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-03-26 (aktbilaga 4)
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-08 (aktbilaga 5)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09 (aktbil 11b)
Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-22, 
(aktbilaga 11c)

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets 
förslag.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att som svar på kommunkontorets remiss avseende medborgarförslag 

om införskaffande av bildskärm på Stortorget (KS 2015-0053) 
överlämna denna tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

570



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-01-27 BN 2015/0507

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Porfyren 1 och 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 
2016-01-27 klockan 17.00–19.40

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf.
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf.
Daniel Pettersson (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Helen Pender (S)

Ersättare Mohsen Abtin (S)
Ebba Rodriguez Bristulf (S)
Alexander Wallin (M)
Johan Helgeson (MP)
Christoffer Karlsson (L)
Mattias Brage (L)
Jan Annerstedt (FNL)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Inga Hallén, stadsbyggnadschef
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Birgitta Rydberg Mitchell, bitr. stadsarkitekt
Pia Laike, bitr. stadsarkitekt
Lotta Wallin, bitr. planchef
Jenny, praktikant

Justerare Bernt Bertilsson (C)

Paragrafer § 1-19

Plats och tid för justering Byggnadsnämndens kansli, plan 5, Kristallen, Brotorget 1, 
2016-02-01, kl. 11.00
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-01-27 BN 2015/0507

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Bernt Bertilsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-01-27

Paragrafer § 1-19

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-02 Datum då anslaget tas ned 2016-02-24

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, plan 5, Kristallen, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

  
     

Postadress Box 41, 221 00  LUND Telefon vx 046-35 50 00 E-post byggnadsnamnden@lund.se 
Besöksadress Bangatan 10 A Telefax 046-14 60 51  stadsarkitektkontoret@lund.se  
    Internet www.lund.se 

 

 
  2016-01-11 

  

 

  

 Byggnadsnämnden 

  

  

 

 

Medborgarförslag avseende införskaffande av 
bildskärm på Stortorget 
BN 2015/0149 

 

Sammanfattning 
 

Ett medborgarförslag har inlämnats till Lunds kommun avseende 
införskaffande av en bildskärm på Stortorget, förslagsvis på 
stadshallens fasad. 
Kommunkontoret har remitterat förslaget till kultur- och 
fritidsnämnden och byggnadsnämnden för yttrande.  
En beklaglig miss i kommunikationen har gjort att 
stadsbyggnadskontoret överlämnat ett tjänstemannayttrande till 
Kultur- och fritidsförvaltningen inför ärendets behandling i 
kultur- och fritidsnämnden. Yttrandet skulle istället lyfts till 
behandling i byggnadsnämnden för att därefter översändas till 
kommunkontoret. Byggnadsnämnden bereds nu möjlighet att ta 
ställning till stadsbyggnadskontorets yttrande. 

 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Inger Ridbäck Lund” 2014-01-14 (aktbilaga 
11a) 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-03-26 (aktbilaga 4) 
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-08 (aktbilaga 5) 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09 
(aktbilaga 11b) 
Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-22, 
(aktbilaga 11c) 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11 (denna handling) 
 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet 
 

 

Ärendet 
Inger Ridbäck föreslår i ett medborgarförslag att en bildskärm sätts 
upp på Stortorget för att marknadsföra kulturarrangemang och annan 
samhällsinformation. Föreslagen placering är på stadshallens fasad. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) 

 
Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har efter beslut i 
kommunfullmäktige fått medborgarförslaget på remiss. 
 
Beklagligt nog har ett misstag skett i kommunikationen och 
stadsbyggnadskontoret skickade ett tjänstemannayttrande i ärendet 
direkt till kultur- och fritidsförvaltningen inför deras 
nämndsbehandling av ärendet. Yttrandet ingick som underlag när 
kultur- och fritidsnämnden fattade beslut i ärendet 2015-10-22. 
Yttrandet skulle istället skrivits fram för ställningstagande i 
Byggnadsnämnden för att därefter översändas till kommunkontoret. 
 
Stadsbyggnadskontorets synpunkter framgår således av yttrandet som 
översändes till kultur- och fritidsförvaltningen 2015-10-08 (aktbilaga 
5): 
 
”Lunds Stadshall ritades av den väl kände och hyllade 
arkitekten Klas Anshelm och uppfördes 1968. Den 
modernistiska byggnaden i gult tegel med skrapad fog 
och sockel i smågatsten är uppförd i tre våningsplan 
och internationellt uppmärksammad för sitt formspråk. 
Byggnaden utgör idag med sina knappa 50 år på 
platsen ett värdefullt islag i den kulturhistoriska 
stadskärnan och representerar en särskilt intressant 
epok i Lunds arkitekturhistoria.  
 
Byggnadsens roll och funktion som kommunal 
evenemangs- och konserlokal och dess exponerade 
plats i stadskärnan har lett till att fasaden mot 
Stortorget med vepor och banderoller har utnyttjats 
som en skyltplats för olika begivenheter inom 
kommunen. Det finns nu ett förslag på att platsen ska 
utnyttjas för en digital anslagstavla för dessa olika 
typer av evenemang.  
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att 
byggnaden på grund av sitt arkitektoniska värde, trots 
sin funktion, inte utgör en lämplig plats för en större 
anslagstavla med rörlig och växlande information. 
Detta kan också uttolkas ur kommunens skyltprogram, 
som håller på att uppdateras med förslag på följande 
innehåll:  
 
”Alla skyltar ska utformas och placeras med omdöme 
och omsorg. De utgör ett naturligt inslag i den urbana 
miljön, men ska underordna sig den historiska 
stadskärnans byggnader och gatumiljöer för att inte 
dominera. […] 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) 

 
Krav på utformning och anpassning till stadskärnans 
känsliga miljö eller specifika omständigheter ska ställas 
på samtliga skyltar. En lokal anpassning av en 
standardskylt kan göras, utan att vare sig skyltens 
verkan eller gatumiljön behöver äventyras. En 
förankring i platsen höjer snarare kvaliteten och 
intrycket av skylten. […] 
Innehållet i skylten bör vara stationärt. Skyltar med 
rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför 
lätt så dominanta att de stör gatubilden.“ 
 
Det ska också påpekas att skyltprogrammet tydligt 
klargör att skyltar ska finnas på samma plats som det 
annonserade verksamheten. En informationstavla som 
kommunen ansvarar för och som annonserar 
aktiviteter på annan plats måste ha ett alldeles särskilt 
berättigande, varför platsen också ur 
kommuninvånarnas perspektiv ska upplevas som väl 
vald. Information om pågående och planerade 
evenemang skulle förslagsvis kunna exponeras digitalt 
i något av turistbyråns skyltfönster.”  

 
 

Byggnadsnämnden föreslås nu ställa sig bakom detta yttrande och 
som svar på medborgarförslaget översända denna tjänsteskrivelse till 
kommunkontoret. 

 

 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

 
Byggnadsnämnden beslutar 
 
att som svar på kommunkontorets remiss avseende 
medborgarförslag om införskaffande av bildskärm på Stortorget  
(KS 2015-0053) överlämna denna tjänsteskrivelse. 
 
 
STADSARKITEKTKONTORET I LUND 
 
 

 
 
Malin Sjögren 
stadsarkitekt  
 
  
Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2015-10-22 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 116  
Medborgarförslag om införskaffande av bildskärm på 
Stortorget. 
Dnr KU 2015/0223   

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 

byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, som 

utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 

 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2015-02-15 Medborgarförslag angående 

bildskärm på Stortorget 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, §80, Dnr KS 2015/0053 

Offert digitala skyltar utomhus 2015-02-09, inkommen till kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Förslag digital skylt Stadshallens fasad, 2015-05-15, förslag (arbetsmaterial) 

från tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen 

Yttrande avseende förslag om digital skylt på Stadshallens fasad från 

Stadsbyggnadskontoret, 2015-10-08 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att         nämnden godkänner denna tjänsteskrivelse inklusive bilagor som sitt 

svar på kommunstyrelsens uppdrag. 

 

Protokollsanteckning 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: ” Feministiskt 

initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut. ” 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Inger Ridbäck 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur 

Tjänsteskrivelse 
2015-10-09 

1(2) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  

Box XXX Gata nummer 046-35 50 00  www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se 

Postnr ORT 

Chris Schenlaer 

046-355167 

chris.schenlaer@lund.se 

 

 

 

 

 

 

Medborgarförslag bildskärm på Stortorget 
Dnr KU 2015/0223 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 

byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 

som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 

Beslutsunderlag 
KS tjänsteskrivelse 2015-02-15 Medborgarförslag angående bildskärm 

på Stortorget 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, §80, Dnr KS 2015/0053  

Offert digitala skyltar utomhus 2015-02-09, inkommen till kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Förslag digital skylt Stadshallens fasad, 2015-05-15, förslag 

(arbetsmaterial) från tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen  

Yttrande avseende förslag om digital skylt på Stadshallens fasad från 

Stadsbyggnadskontoret, 2015-10-08 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 

byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 

som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde ett grundläggande idéarbete 

under våren 2015. En offert med kostnadsförslag begärdes in. Idéarbetet 

presenterades för kulturchefen i maj 2015. Kulturchefen kontaktade 

Stadsbyggnadskontoret för att diskutera lämplighet och möjlighet till 

digitala skyltar, efter att förslaget om digitala skyltar tagits fram som 

arbetsmaterial.  

 

Stadsbyggnadskontoret avråder i sitt yttrande från placering av digitala 

skyltar på Stadshallens fasad av flera skäl:  

- Skyltar ska finnas på samma plats som den annonserade 

verksamheten 

- Stadshallens arkitektoniska värde gör att en digital skylt inte 

passar på fasaden 
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 Tjänsteskrivelse 
2015-10-09 

2(2) 

 

 

- I enlighet med arbetet med ett uppdaterad kommunal 

skyltprogram menar man också att ”skyltar med rörligt, blinkande 

eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt så dominanta att de stör 

gatubilden”.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen menar att bedömningen av en digital 

skylt på Stadshallens fasad måste ansluta till existerande skyltprogram. 

Stadsbyggnadskontorets slutsats vad gäller medborgarförslaget anser 

förvaltningen är vägledande. Kultur- och fritidsförvaltningen väljer 

därför att överlämna insamlat arbetsmaterial och offert till 

Kommunstyrelsen, samtidigt som förvaltningen väljer att ge rådet att inte 

placera en digital skylt på Stadshallens fasad.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
att nämnden godkänner denna tjänsteskrivelse inklusive bilagor som 

sitt svar på Kommunstyrelsens uppdrag 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
 

 

 

Urban Olsson Chris Schenlaer 

Kultur- och fritidsdirektör Kulturchef 

 

Beslut expedieras till: 

Inger Ridbäck 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2015-03-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 80
Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm 
på Stortorget
Dnr KS 2015/0053  

Sammanfattning
Inger Ridbäck föreslår att en bildskärm sätts upp på Stortorget för att
marknadsföra kulturarrangemang och annan samhällsinfo. Förslag på
placering är Stadshallens vägg.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet den 16 januari 2015.
Kommunkontorets skrivelse den 5 februari 2015

Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden i 
uppdrag att
komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, hur den skulle
kunna se ut och fungera, samt en kostnadsberäkning av förslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunkontoret
Avdelningen för kommunikation och 
medborgarkontakt

Tjänsteskrivelse
2015-02-05

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box XXX Gata nummer 046-35 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se
Postnr ORT

Karin Lilja

046-35 59 78

Karin.lilja@lund.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag angående bildskärm på 
Stortorget
Dnr  KS 2015/0053

Sammanfattning
Inger Ridbäck föreslår att en bildskärm sätts upp på Stortorget för att 
marknadsföra kulturarrangemang och annan samhällsinfo. Förslag på 
placering är Stadshallens vägg.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet den 16 januari 2015.
Kommunkontorets skrivelse den 5 februari 2015 (denna skrivelse).

Barnkonsekvensanalys
Tydlig och lättfattlig skyltning kan vara bra för många. Barn kan kanske i 
det långa loppet komma att intresseras för kultur och samhällsfrågor.

Ärendet
Inger Ridbäck föreslår att en bildskärm sätts upp på Stortorget för att 
marknadsföra kulturarrangemang och annan samhällsinfo. Förslag på 
placering är Stadshallens vägg. Hon anför att bildskärmen ska 
marknadsföra kommande kulturevenemang, som teaterföreställningar, 
utställningar, samhälls- och kommuninformation och en del av allt som 
händer i Lund. Att sätta upp affischer fungerar dåligt och är inte up-to-
date. Det finns grupper som inte använder sig av sociala medier eller 
söker information på anslagstavlor. Anslagstavlor är dessutom en 
bristvara i kommunen. Det är angeläget att så många som möjligt kan få 
information och har möjlighet att ta del av utbudet. En motvikt till den 
kommersiella marknadsföringen skulle ses mycket positivt i en stad som 
Lund som har kulturellt aktiva medborgare och är en stad med kulturell 
profil.

Kommunkontoret
Lund är känt för sina många kulturevenemang av stor bredd, från en rik 
amatörkultur till världsnamn. 

Kultur är en viktig faktor för en attraktiv stad. Det stärker platsens 
identitet, dels genom den kulturella infrastrukturen (museer, konsthallar, 
teatrar och andra scener med mera), dels genom eventen i sig. 
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Tjänsteskrivelse
2015-02-05

2(2)

Det ger också fler platser där vi kan mötas som medborgare. Lund tar 
varje år emot många nya Lundabor. För en del är det svenska samhället 
en ny bekantskap. Kulturevenemang kan bidra till att visa på vägar in i 
det svenska samhället. De internationella forskare som lockas hit genom 
Lunds universitet, universitetssjukhuset, MAX IV och ESS kan också 
mötas genom de kulturevenemang som genomförs i Lund.

Därför är det viktigt att många känner till de kulturevenemang som 
pågår.  

Redan i dag finns det information om evenemang på visitlund.se, och 
Turistbyrån är också behjälplig med att informera om det som händer i 
kommunen. Det finns även ytor för affischering. 

Digitala skyltar för evenemangsinformation vore en bra komplettering. 

Man skulle också kunna tänka sig att ytterligare information integrerades 
i skärmen, som vad klockan är, karta med turistinformation och var 
närmaste kollektivtrafikhållplats är. Antalet skyltar och placering av dem 
samt utformningen bör utredas. Vidare bör kostnadsberäkning göras.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunkontoret föreslag kommunfullmäktige besluta:

att ge avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt 
tillsammans med Turistbyrån, IT-avdelningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, hur den skulle 
kunna se ut och fungera, samt en kostnadsberäkning av förslaget.

KOMMUNKONTORET

Anette Henriksson Eva Johannesson
Kommundirektör Kommunikationschef
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Medborgarfdrslag till Lunds kommun. 

Jag vill att Lunds kommun utreder möjligheten av att införskaffa och installera 

en stor Bildskärm på Stortorget, förslagsvis på Stadshallens vägg till höger om 

balkongen. 

En bildskärm för att marknadsföra kommande kulturevenemang, som 

teaterföreställningar, utställningar, samhälls- och kommuninformation, en del av 

allt som händer i Lund. 

Att sätta upp affischer fungerar dåligt och är inte up-to-date. Det har visat sig 

vara mycket svårt att nå ut till nya grupper och inte lätt att hitta anslags

möjligheter annat är på de kommunala biblioteken och turistbyrån. Affischering 

på annonspelare, t ex den på Stortorget, fungerar inte i Lund. Dagen efter är 

dessa affischer övertäckta av nya. 

Bildmediet är den viktigaste informationskanalen idag. 

Det finns grupper som inte använder sig av sociala medier och det finns andra 

som inte söker information på anslagstavlor. Anslagstavlor som dessutom är en 

bristvara i kommunen. 

Som medlem av Lunds Teaterförenings styrelse ser jag detta med marknads

föring av kommande teater- och andra kulturprogram som ett problem. 

Verksamheten fungerar med visst ekonomiskt stöd från kommunen. Det är 

därför angeläget att så många som möjligt kan få information och ha möjlighet 

att ta del av utbudet. 

Det finns mindre kommuner än Lund som har installerat Bildskärm för sådan 

information som jag har beskrivit ovan, vilket är ett mycket trevligt inslag i 

stadsbilden. 

Den kommersiella marknadsföringen har andra resurser och dominerar 

stadsbilden i Lund. Så en motvikt skulle ses mycket positivt i en stad som Lund 

som har kulturellt aktiva medborgare och är en stad med en kulturell profil. 

Lund 2014-01-14 

(� !ll'&J:-
lnger Ridbäck
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 119 Medborgarförslag om att
dagcentralens personal ges tillfälle att 
överta en del av hemvårdens 
arbetsuppgifter, (KF)

Dnr KS 2017/0135

Sammanfattning
Göran Johansson har i medborgarförslag föreslagit att dagcentralens 
personal på Sunnanvägen 14 L, i den lokal som används till daglig 
verksamhet, ges tillfälle att överta en del av hemvårdens arbetsuppgifter. 
Så slipper de ha långtråkigt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-13 KS 2017/0135

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046 -15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00  Lund

Maria Nyström

046 -35 93 893

maria.nystrom@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att dagcentralens 
personal ges tillfälle att överta en del av 
hemvårdens arbetsuppgifter

Sammanfattning
Göran Johansson har i medborgarförslag föreslagit att dagcentralens 
personal på Sunnanvägen 14 L, i den lokal som används till daglig 
verksamhet, ges tillfälle att överta en del av hemvårdens arbetsuppgifter. 
Så slipper de ha långtråkigt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet. 

Ärendet
Göran Johansson har i inkommet medborgarförslag föreslagit att 
dagcentralens personal på Sunnanvägen 14 L, i den lokal som används 
till daglig verksamhet, ges tillfälle att överta del av hemvårdens 
arbetsuppgifter. Så slipper de ha långtråkigt. 

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-02-13 KS 2017/0135

Beslut expedieras till:
Göran Johansson
Akten 

588



KOMMUNSTYRELSEN
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2016 -10- 1 4

Medborgarförslag 104 

Jag har ju i vissa av mina tidigare medborgarförslag tagit upp problem kring daglig 
verksamhet för oss som deltar enligt LS S. 

Vid ett tillfälle laddade ett par i personalen ner en film. Varpå de tyckte det var dags 
för rast. Jag menar att de tog rast efter att ha laddat ner film för privat bruk. 

Fallet visar att personalen behöver mer sysselsättning. Och den enhet där jag vistas 
om dagarna finns i ett bostadsområde med många pensionärer. Därför ser jag ibland 
hemvårdens personal promenera förbi utanför. Exempelvis hjälper hemvården 
pensionärer med tvätt. Om dagcentralens personal tvättar åt pensionärer så slipper de 
ha så långtråkigt att de laddar ner film på arbetstid. 

Följaktligen föreslår jag att dagcentralens personal på Sunnanvägen 14 L, i den lokal 
som används till daglig verksamhet, ges tillfälle att överta en del av hemvårdens 
arbetsuppgifter. Så att de slipper ha långtråkigt .. 

Göran J ohansso 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 120 Medborgarförslag om sträckningen av
Lundaprides demonstrationståg, (KF)

Dnr KS 2017/0141

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att Lundaprides 
demonstrationståg får sådan sträckning att så många anhängare till visst 
parti som möjligt kan bekanta sig med deltagarna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-09 KS 2017/0141

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om sträckningen av 
Lundaprides demonstrationståg.

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att Lundaprides demonstrationståg får sådan 
sträckning att så många anhängare till visst parti som möjligt kan bekanta 
sig med deltagarna.

Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är inte relevant i ärendet.

Ärendet
Göran Johansson föreslår att Lundaprides demonstrationståg får sådan 
sträckning att så många anhängare till visst parti som möjligt kan bekanta 
sig med deltagarna.

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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SD gillar inte gemensamma omklädningsrum. Samtidigt är det tack vare HBTQ
rörelsen som det finns gemensamma omklädningsrum på Högevallsbadet. 

Följaktligen föreslår jag att Lundaprides demonstrationståg får sådan sträckning att så 
många SO-anhängare som möjligt kan bekanta sig med deltagarna. 

Ja, jag vet att polisen ger demonstrationstillståndet och arrangören är en ideell 
förening. Så jag vill att kommunen kontaktar relevanta personer för att uppmuntra 
frivillig överenskommelse som ligger i enlighet med mitt förslag. 

Då det är populärt anklaga SD för homofobi så fann jag det komiskt att detta parti 
motsätter sig gemensamt omklädningsrum. Homofober är ju de som har mest glädje 
av gemensamt omklädningsrum. Många homofober vill inte att någon av samma kön 
står i duschen bredvid. Genom att välja gemensamt omklädningsrum så maximeras 
sannolikheten att den som står i duschen bredvid är av motsatt kön. Men visst, 
homofober ser inte komiken i sina fördomar så de inser nog inte poängen. 

Dessutom borde representanter för SD inte påstå att alla människor är endera manliga 
eller kvinnliga. Vissa spädbarn kräver faktiskt medicinsk behandling för att entydigt 
se ut som en pojke eller flicka i underlivet. 

Angående att SD ej anser att gemensamma omklädningsrum ökar trivseln. 

Vissa elever mobbas i skolan. Jag kan mycket väl tänka mig att vissa av dem som 
mobbas hellre bytar om i gemensamt omklädningsrum än bytar om tillsammans med 
sina plågoandar i enkönat omklädningsrum. 

Det finns personer som har anledning att få hjälp av följeslagare vid omklädning, men 
det betyder inte nödvändigtvis att de lätt kan övertyga personalen om att släppa in dem 
i handikappomklädningsrum. Genom att ha gemensamt omklädningsrum så kan de 
likväl få hjälp med omklädning när de har följeslagare av motsatt kön. 

På internet hittade jag ett debattinlägg skrivet av en man som var rektor på en låg- och 
mellanstadieskola. Han brukade besöka sin kommuns badhus. Ibland stötte han i 
omklädningsrummet ihop med kvinnliga lågstadieelever, som följt med sin pappa. 
Han kände sig obekväm med det damsällskapet. De av er politiker som själva har 
erfarenhet av att jobba med barn förstår nog hur han tänkte. 

En annan historia. Mamma tog med dotter till badhus för simskoleunder:visning. En 
annan mamma tog med son av samma skäl. De var klasskamrater i skolan. Flickan 
tyckte inte om att dela omklädningsrum med pojken. 

Just det ja, för vissa personer blir livet trevligare om andra väljer gemensamt 
omklädningsrum. Men det går bara om det finns gemensamt omklädningsrum. 

Göran Johansson 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 121 Medborgarförslag angående
Observatoriets oanvända byggnad, 
(KF)

Dnr KS 2017/0137

Sammanfattning
Göran Johansson har i medborgarförslag föreslagit att politikerna berättar 
poängen med att byggnaden (gamla observatoriet) förblir tom.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Yrkanden
Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta

att bifalla medborgarförslaget.

Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta

att avslå medborgarförslaget.

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-10 KS 2017/0137

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046 -15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00  Lund

Maria Nyström

046 -35 93 893

maria.nystrom@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag angående Observatoriets 
oanvända byggnad

Sammanfattning
Göran Johansson har i medborgarförslag föreslagit att ni politiker berättar 
poängen med att byggnaden (gamla observatoriet) förblir tom.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet. 

Ärendet
Göran Johansson har i medborgarförslag föreslagit att politikerna berättar 
poängen med att det gamla observatoriet förblir tomt. 

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Beslut expedieras till:
Göran Johansson
Akten
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Det var ju tänkt att det skulle bli förslagstävling angående gamla observatoriet 
eftersom byggnaden stått oanvänd i ungefär 15 år. Varpå ni politiker valde att avstå 
från idetävlingen. 

Göran Johansson 

599



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 122 Medborgarförslag angående
ambitionen att utnämna Lund till 
människorättsstad, (KF)

Dnr KS 2017/0142

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att ”ni politiker” på kommunens hemsida 
berättar varför ni vill få kommunen utskrattad. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-09 KS 2017/0142

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag angående ambitionen att 
utnämna Lund till människorättsstad.

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att ”ni politiker” på kommunens hemsida 
berättar varför ni vill få kommunen utskrattad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är inte relevant i ärendet.

Ärendet
Göran Johansson föreslår att ”ni politiker” på kommunens hemsida 
berättar varför ni vill få kommunen utskrattad.

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Medborgarförslag 109 

Bland er politiker finns önskemål om att utnämna Lund till människorättsstad. 
Samtidigt är det varje år ett antal personer som skickar klagomål till 
tillsynsmyndigheter respektive skickar överklagan till förvaltningsdomstol. 
Exempelvis påtalade jag en gång för förvaltningsdomstol att kommunens tjänstemän 
åsidosatt sin skyldighet att berätta hur jag skulle överklaga. Varpå kommunen hyrde 
advokat som ljög för förvaltningsdomstolen. Det drar ett löjens skimmer över 
ambitionen att utnämna sig till människorättsstad när kommunen beter sig så. 

Därför föreslår jag att ni politiker på kommunens hemsida berättar varför ni vill få 
kommunen utskrattad. 

LUND 

2016 -10- 1 4 

Då ni politiker varit i kontakt med Raoul W allenberginstitutet i ärendet så anar ni nog 
vad jag framförde till dem. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 123 Medborgarförslag att kommunen ska
arbeta för att det i framtiden ska finnas 
grossister för uppköp av bär, (KF)

Dnr KS 2017/0138

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
anstränger sig för att det i framtiden ska finnas bäruppköpare i Lund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-09 KS 2017/0138

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att kommunen ska 
anstränga sig för att det i framtiden ska finnas 
bäruppköpare i Lund

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
anstränger sig för att det i framtiden ska finnas bäruppköpare i Lund 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
anstränger sig för att det i framtiden ska finnas bäruppköpare i Lund.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson 
Tf administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag 106 

KOMMUNSTYRELSEN 
LUND 

2016 -10- 1 4 

KStm
r 

gj)lr'7 0� ,�
I Lund finns tiggare. Samtidigt kommer utländska bärplockare till Sverige varje 
sommar. Några månaders bärplockning ger större inkomst än ett helt års tiggande. 
Därför har jag undrat varför inte tiggarna i stället plockar bär och säljer till uppköpare. 

Så vitt jag kan se så är problemet som följer. Förr var det vanligt att svenskar 
plockade bär och sålde till uppköpare för export. Men så blev det färre svenskar som 
tyckte bärplockning var ett lönsamt extraknäck. Då försvann bäruppköpare. På många 
orter saknas därför numera bäruppköpare. Och utan bäruppköpare är det meningslöst 
att försöka plocka bär för att sälja. 

Därför föreslår jag att kommunen anstränger sig för att det i framtiden ska finnas 
bäruppköpare i Lund. 

Jag har diskuterat iden med personer som i olika delar av Sverige sysslar med socialt 
entreprenörsskap, och fått positivt gensvar. Och vissa tiggare plockar bär. Men det 
finns utrymme för betydligt mer bärplockning för avsalu eftersom det finns gott om 
bär i markerna samtidigt som marknaden är stor. 

�
Göran Johansson 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 124 Medborgarförslag om poolparty på
Högevallsbadet, (KF)

Dnr KS 2017/0143

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att det på kommunens 
hemsida förklaras vad som måste döljas (angående poolpartyt).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-09 KS 2017/0143

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om poolpartyt på 
Högevallsbadet

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att det på kommunens 
hemsida förklaras vad som måste döljas (angående poolpartyt).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016. 

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att det på kommunens 
hemsida förklaras vad som måste döljas (angående poolpartyt).

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson 
Tf administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 125 Medborgarförslag avseende
Högevallsbadet, (KF)

Dnr KS 2017/0144

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag ett antal åtgärder 
avseende Högevallsbadet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-09 KS 2017/0144

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box  41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Lundgren

046-355949

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag avseende Högevallsbadet

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag ett antal åtgärder 
avseende Högevallsbadet. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Barnets bästa
Förslaget bedöms inte beröra barn. 

Ärendet
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag 

- att åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med problemet 
att han som heterosexuell blir raggad på av homosexuella 
personer på Högevallsbadet under det s.k. HBTQ-poolpartyt som 
hållits under LundaPride, 

- att åldersgränsen för evenemanget ska tas bort, samt

- att en skylt ska sättas upp vid några bord och stolar där det ska 
anges ”sätt dig här om du vill prata med främlingar”.

Kommunkontorets uppfattning är att medborgarförslaget ska avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut
att avslå medborgarförslaget. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-02-09 KS 2017/0144

Göran Johansson 
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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KOMMUNSTYRELSEN 
LUND 

Medborgarförslag 112 

När jag i år deltog på poolpartyt utsattes jag för homosexuellt raggningsförsök. Sådant 
vill jag slippa eftersom jag i likhet med de flesta människor är så heterosexuell att jag 
oftast inte ens tänker på att det finns hbtq-personer. 

Det var lätt gissa orsaken till raggningsförsöken. Jag ställde mig naken i duschen och 
tvålade in mig innan jag tog på badbyxorna. Jag menar att Högevallsbadets personal är 
så dålig på att få folk att följa ordningsreglerna att andra besökare tänker fel när de ser 
någon som faktiskt följer ordningsreglerna. Kampanjen "jag duschar, gör du?" har ju 
tolkats som att man ska först byta om och sedan duscha utan tvål. Meningen var ju att 
folk ska först tvätta sig med tvål innan badkläderna tas på. 

För att inte vara fördomsfull så funderade jag på om övriga besökare är lika negativa 
till homosexuella raggningsförsök på poolpartyt. Då flertalet besökare gav intryck av 
att vara hbtq så kunde det ju tänkas att de gillar sådana raggningsförsök. 

Min slutsats blev att nästan alla deltagarna betackar sig för raggningsförsök. Jag nöjer 
mig med att ange en av orsakerna till min slutsats. Enligt vad hbtq-personernas egen 
intresseorganisation RFSL skrivit på sin hemsida så är det bedrövligt vanligt att hbtq
personer har dålig mental hälsa. Och personer som mår dåligt har ofta ingen lust att bli 
utsatta för raggningsförsök. 

Följaktligen förelår jag att Högevallsbadet får i uppgift att motarbeta problemet. 

Hur åtgärda problemet? 

Min egen bedömning är att 15-årsgränsen fått vissa personer att tro att tillställningen 
är sådan att det är rimligt att försöka ragga. Så åldersgränsen bör tas bort. För att 
undvika missförstånd, mitt intryck är att yngre personer saknar intresse för att närvara. 
Och skulle det komma ensamma barn så lär det bli problemfritt eftersom stämningen 
är så avslappnad. 

Dessutom vore det lätt att sätta fram några bord och stolar samt skylt med texten "sätt 
dig här om du vill prata med främlingar" så lär nog de som vill ragga snart inse att 
intresset för raggning är minimalt. 

Rätt gissat, orsaken till att jag inte vänder mig direkt till Högevallsbadet med 
problemet är att det är ju hopplöst att diskutera med dem. 

Göran Johansson 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 126 Medborgarförslag om att ändra
förutsättningarna för 
Medborgarförslagen, (KF)

Dnr KS 2017/0145

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att politikerna går ut 
med ett meddelande där de berättar att den som vill få något gjort i 
kommunen bör driva kampanj i massmedia, i stället för att kontakta 
politiker.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-10 KS 2017/0145

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046 -15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00  Lund

Maria Nyström

046 -35 93 893

maria.nystrom@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att ändra 
förutsättningarna för Medborgarförslagen

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att ni politiker går ut 
med ett meddelande där ni berättar att den som vill få något gjort i 
kommunen bör driva kampanj i massmedia, i stället för att kontakta er 
politiker.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2017.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte ansetts relevant i ärendet.

Ärendet
Göran Johansson har i medborgarförslag föreslagit att politikerna ska gå 
ut med ett meddelande där de berättar att den som vill få något gjort i 
kommunen bör driva en kampanj i massmedia istället för att kontakta 
politikerna. 

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-02-10 KS 2017/0145

Beslut expedieras till:
Göran Johansson 
Akten
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KOMMUNSTYRELSEN
LUND 

2016-10-14 

Medborgarförslag 114 Dianenr 

KS 

Jag läste att ni politiker ska ändra förutsättningarna för medborgarförslag. Jag förstår 
logiken. Medborgarförslag infördes ju eftersom jag framförde förslaget för ett årtionde 
sedan i samband med att vi som bodde i en del av kommunen bjöds in till möte med 
er politiker. När medborgarförslag sedan infördes så gjordes inget för att 
marknadsföra möjligheten. Så jag lämnade in ett flertal medborgarförslag. Som 
förväntat ledde det till att fler personer uppmärksammade möjligheten. Så fler 
medborgarförslag inlämnades. Varpå ni politiker satte i system att avslå inlämnade 
medborgarförslag. Vilket massmedia uppmärksammade. Så ni började få 
medborgarförslag som var formulerade därefter. 

Det nya förslagssystemet är tänkt att bli att först ska ni politiker gallra bort så många 
som möjligt av inkomna förslag. De förslag som inte är misshagliga ska läggas upp på 
en hemsida som knappt någon läser. 

Det betyder i praktiken att den som vill få gehör för sina ideer bör vända sig till 
massmedia, så att lokala tidningar ber sina läsare att rösta på inlämnade förslag. Man 
vänder sig till tidning först innan man lämnar in förslag, så att ni politiker förstår att 
tidningen kommer att skriva något ofördelaktigt om ni kastar förslaget. Och när 
förslaget kommit upp på kommunens hemsida, så skriver samma tidning åter om 
förslaget, men denna gång med angivande av hur läsarna ska göra för att visa att de 
gillar förslaget. 

Jag har vid några tillfällen blivit intervjuad i dagspress angående mina tidigare 
inlämnade medborgarförslag, och några förslag har blivit omskrivna. Därför förstår 
nog ni politiker hur jag planerar att göra. 

Följaktligen föreslår jag att ni politiker går ut med ett meddelande där ni berättar att 
den som vill få något gjort i kommunen bör driva kampanj i massmedia, i stället för 
att kontakta er politiker. 

Ni minns kanske ett förslag jag nämnde i en insändare, varpå ett parti nappade, utan 
att ens ange mitt namn. 

�/� 
Göran Johansson 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 127 Medborgarförslag om roligare
aktiviteter i daglig verksamhet, (KF)

Dnr KS 2017/0134

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att en person ska sjunga 
för politikerna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-02-09 KS 2017/0134

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box  41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Lundgren

046-355949

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om roligare aktiviteter i 
daglig verksamhet

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att en person ska sjunga 
för politikerna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2017.

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte påverka barn.

Ärendet
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att en person som 
sjunger på hans dagliga verksamhet ska ges tillfälle att sjunga för 
politikerna.

Kommunkontoret anser att medborgarförslaget ska avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Göran Johansson
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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KOMMUNSTYRELSEN 
LUND 

2016 -10- 1 4 

Medborgarförslag 103 

Jag har ju i vissa av mina tidigare medborgarförslag tagit upp problem kring daglig 
verksamhet för oss som deltar enligt LSS. Jag vill slippa lyssna på folk som sjunger 
om att fastna i en potta. Det sjungs även annat som jag tror att långtifrån alla ni 
politiker skulle gilla. 

Följaktligen föreslår jag att sångaren ges tillfälle att sjunga för er politiker, om att 
fastna i en potta. Gillar ni sången så är det bara att be honom sjunga den vid fler 
tillfäll�rv� ar. 

Göran Johansson 
() -
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