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KUNGÖRELSE 
 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 27 april 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. Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under beredning  bilaga 76, sid 6 
3. Ny vision för Lunds kommun bilaga 77, sid 9 
4.  Räddningstjänsten Syds revisionsberättelse för år 2016  bilaga 78, sid 23 
5.     Miljöredovisning 2016  bilaga 79. sid 73 
6.      Erbjudande om delägarskap i Inera AB  bilaga 80, sid 103 
7. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun  bilaga 81, sid 171 
8. Ändring i stadgarna för Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige  bilaga 82, sid 210 
9. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande av kulturcheck  
 i Lunds kommun  bilaga 83, sid 222 
10.  Dialog Revingeskolan  bilaga 84, sid 306 
11.  Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl   bilaga 85, sid 323 
 
Motioner 
12. Motion från Philip Sandberg (L) m.fl ”Förbättra företagsklimatet och öka  
      tillväxten”   bilaga 86, sid 405 
13. Motion från Christer Wallin (M) ”Lund kan mer! Förbättra Lunds kommuns  
      näringslivsarbete”  bilaga 87, sid 453 
14. Motion från Anders Jarfjord (V) ”Starta upp ett verktygsbibliotek!”  bilaga 88, sid 466 
15. Motion från Philip Sandberg (L) m.fl ”Tidig samhällsorientering viktig”  bilaga 89, sid 480 
16. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl om införande av mångkulturellt  
      Bokslut  bilaga 90, sid 513 
17.  Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om återinförande  
   av medborgarstämmor i Lunds kommun  bilaga 91, sid 525 
18. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (FI) m.fl avseende könsneutralisering av  
  begrepp inom organisationen  bilaga 92, sid 536 
 
Frågor 
19. Eventuellt  inkomna frågor 
 
Interpellationer 
20. Interpellation från Ulf Nilsson (L) ställd till kommunalrådet Elin Gustafsson (S)  
 angående försämringar av personlig assistans enligt LSS  bilaga 93, sid 545 
21. Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande  

Anders Almgren (S) angående inkommet brev från Jernhusen rörande säkerhetssituationen  
vid Lunds centralstation   bilaga 94, sid 547
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Medborgarförslag 
22. Medborgarförslag angående ny idrottsanläggning på Brunnshög  bilaga 95, sid 549 
23. Medborgarförslag om medborgardialog genom veckovisa möten arrangerade  
 av kommunen  bilaga 96, sid 563     
24. Medborgarförslag om en idrottshall till i Dalby  bilaga 97, sid 577 
 
 

 
Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 
 
 
 
 
Lund den 12 april 2017 
 
 
Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 



Förteckning över anmälningar 
 

till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 april 2017 

 
Tekniska nämndens beslut 2017-03-22, Medborgarförslag-inrättande av en ny hundrastplats i 
Lunds mer centrala delar, Dnr KS 2016/0812 
Tekniska nämnden beslutar att fortsatt beakta frågan i kommande utvecklingsområden och om 
budget ger utrymme lyfta in det som en aktivitet inom skattefinansierade investeringar samt 
att därmed anse medborgarförslaget vara besvarat 
 
Tekniska nämndens beslut 2017-03-22, Medborgarförslag – Förse papperskorgar med yttre 
korg för återvinning, Dnr KS 2016/1221 
Tekniska nämnden beslutar att behållare för pantburkar och pantflaskor med fördel kan 
användas vid behov på befintliga och nya papperskorgar runt om i Lunds kommun 
 
Tekniska nämndens beslut 2017-03-22, Medborgarförslag – Sänkt hastighet på del av väg 
108, riktning Vallkärra, Dnr KS 2016/0897 
Tekniska nämnden beslutar att göra en ansökan till Trafikverket om sänkt hastighet i enlighet 
med förvaltningens bedömning 
 
Tekniska nämndens beslut 2017-03-22, Medborgarförslag – Asfaltbeläggning i korsningen 
Starvägen och Fjelievägen i Lund, Dnr KS 2016/0926 
Tekniska nämnden beslutar att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar på medborgarförslaget 
 
Svea Hovrätt/Mark- och miljööverdomstolens beslut 2017-03-22, Detaljplan för Kung Oskar 
3 och 4 m.fl i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2015/0702 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 
avgörande står därför fast. 
 
Renhållningsstyrelsens beslut 2017-03-07, Medborgarförslag angående källsortering av avfall 
Dnr KS 2016/1231 
Renhållningsstyrelsen beslutar att ge Renhållningsverket i uppdrag att genomföra en 
informationskampanj i Lunds kommun i syfte att öka anslutningsgraden av hushåll till 
fyrfackssystemet 
 
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-03-31, Detaljplan för Kung Oskar 
3 och 4 m fl i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2015/0702 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-03-23 
 
Byggnadsnämndens beslut 2017-03-23, Medborgarförslag att bevara Stenkrossen, Lunds 
öppna Verkstad, Dnr KS 2016/1183 
Byggnadsnämnden beslutar att som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
 
Svea Hovrätt/Mark- och miljööverdomstolens beslut 2017-04-06, Detaljplan för Vipemöllan 
38 m.fl i Lunds kommun, Dnr KS 2015/0863 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd, Mark- och miljödomstolens 
avgörande står därför fast. 
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Länsstyrelsen Skånes beslut 2017-04-10, ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Per 
Olsson (S), Dnr KS 2017/0244 
Länsstyrelsen utser Eleni Rezaii Liakou (S)till ny ledamot samt Kenneth M Persson (S) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige från och med 10 april 2017 till och med den 14 oktober 2018. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen/Myndighetsfunktionen rapportering till kommunfullmäktige 
Lunds kommun gällande icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, äldreomsorg per 
31/03 2017, Dnr KS 2017/0397 
Vård- och omsorgsförvaltningen har inga icke verkställda beslut gällande omsorg om äldre att 
redovisa per den 31/03 2017. 
 
Beslut, inrapporterade föregående kvartal, gällande särskilt boende samt parboende på 
Neuberghska ålderdomshemmet i Göteborg har verkställts under detta kvartal. 
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Reg.datum Status 
2017-04-05 Under beredning 

2017-03-10 Under beredning 

2017-03-09 Remiss till Utbildningsnämnden samt barn- och 
skolnämnderna 

2017-03-03 Remiss till Tekniska nämnden 

2017-02-22 Under beredning 

2017-02-17 Remiss till Servicenämnden 

2017-01-27 Under beredning 

2017-01-16 Under beredning 

2016-12-14 

Motioner 

Titel 
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds kommun 
ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central 

Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) 
"Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 år” 

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan 
 för särbegåvade elever 

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) 
m.fl  ”Utveckla rekreationsområden i
Genarp och Veberöd”

Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) 

”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster” 

Motion från Göran Wallén (M) m.fl ” Inför 2-åriga hyreskontrakt, 
etableringskontrakt för nyanlända 

Motion från Zoltan G Wagner (KD) ”Folkparken som Miljöpark” 

Motion från Angelica Svensson (V) samt Mats Olsson (V) 

”För en rättvis lönesättning” 

Motion från Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L) ”Rusta upp Stadshallen och 
damma av tidigare förslag” 

KS 2017-05-02 
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2016-12-12 Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) 
angående obligatoriskt skolval 

KS 2017-05-02 

2016-10-26 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att riva 
   

KS 2017-05-02 
 Folkparksbyggnaden nu och att på platsen istället bygga 

seniorlägenheter 
 
 
 

 

 
 
      2016-09-16 Motion från  Philip Sandberg (L) och Cecilia Barnes (L)  KS 2017-05-02 
 ” Infarten till Lund ska förmedla framåtanda – inte gamla DDR” 
 
 
      2016-03-30 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl  ”Betyg från  årskurs     KS 2017-05-02 
 fyra i grundskolan” 
 
 
     2015-11-06 Motion  från Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid (M)      KS 2017-05-23 
 ”Lunds kommun kan bygga billigare” 
 
 
 
    2015-05-06 Motion från Lars V Andersson (C) och Inga Kerstin Eriksson  (C)  KS 2017-05-23 
 ”Samordna driften av parkeringsanläggningarna i kommunen”
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   Reg.datum 

Medborgarförslag 

2017-01-04 Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen KS 2017-08-16 
 

2017-01-04 Medborgarförslag följ donatorns vilja- KS 2017-08-10  
        gör en park i kv Kråkelyckan 
 
2016-12-08 Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen som kulturhus KF 2017-01-26 återremiss till KS 

2016-05-19 Medborgarförslag avseende Idalagården i Veberöd KS 2017-05-02 

2015-12-14 Medborgarförslag – Framtiden gällande  Tingshuset och Polishuset i Dalby Under beredning 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 135 Ny vision för Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2017/0325

Sammanfattning
Hösten 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny vision för Lunds 
kommun. En process har därefter fortlöpt som involverat 
kommunfullmäktiges ledamöter samt en visionsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp. 

Ett förslag till vision och förhållningssätt har tagits fram. 

Visionens är utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans 
med förhållningssätt och kommunens grunduppdrag genomsyrar den allt 
arbete som utförs i kommunen. Visionen ska utgöra ett stöd och en 
ledstjärna både i det nära dagliga arbetet men även i det långsiktiga 
strategiska perspektivet. Den nya visionen ersätter Vision 2025-Lund 
Idéernas stad från 2005.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse den 24 mars 2017.
Sammanfattning av resultat av work-shops.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), 
Torsten Czernyson (KD), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Björn Abelson 
(S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag till beslut.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på kommunkontorets förslag till 
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsens beslutar att bifalla Anders Almgrens (S) m.fl. 
yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson 
(KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), 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 Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att    anta ny vision med förhållningssätt i Lunds kommun, 
att    ge kommunkontoret i uppdrag att leda och samordna 

implementeringen av den nya visionen i kommunorganisationen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer ges in. Protbil. § 135/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 april 2017, 
ärende 5, ”Ny vision för Lunds kommun” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget 
avslagsyrkande.   
 
Texten är mer likt en bön eller en dikt, än ett kommunalt styrdokument. Vi 
Sverigedemokrater tycker det ska finnas många visioner om framtiden, och att folket 
ska kunna välja bland dessa. Att ta fram visioner är partiernas arbete. Sedan kan 
partierna, om de vill, förhandla med varandra och bygga mer gemensamma visioner.  
  
 
För Sverigedemokraterna 2017-04-05 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunstyrelsen
Ledning

Tjänsteskrivelse
2017-03-24

1(6)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box XXX Gata nummer 046-35 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se
Postnr ORT

Kommunfullmäktige

Ny vision för Lunds kommun
Dnr KS 2017/325

Sammanfattning
Hösten 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny vision för Lunds 
kommun. En process har därefter fortlöpt som involverat 
kommunfullmäktiges ledamöter samt en visionsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp. 

Ett förslag till vision och förhållningssätt har tagits fram. 

Visionens är utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans 
med förhållningssätt och kommunens grunduppdrag genomsyrar den allt 
arbete som utförs i kommunen. Visionen ska utgöra ett stöd och en 
ledstjärna både i det nära dagliga arbetet men även i det långsiktiga 
strategiska perspektivet. Den nya visionen ersätter Vision 2025-Lund 
Idéernas stad från 2005.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2017-03-24 (denna skrivelse) 
Sammanfattning av resultat av work-shops.

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant  i ärendet.

Ärendet
I kommunens utvecklingsarbete med tydligare ledning och styrning är 
kommunens vision en viktig ledstjärna för verksamheternas utveckling.

En vision ska peka ut ett önskvärt framtida tillstånd och önskvärd 
långsiktig styrning samt vara unik. Visionen ska också inspirera och 
skapa engagemang för de som bor och verkar i Lund.

Med anledning av ovan inleddes ett arbete med framtagande av en ny 
vision för Lund under hösten 2016.

Nedan redovisas förslaget samt hur arbetet genomförts. 
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Tjänsteskrivelse
2017-03-24

2(6)

Visionens roll i styrningen
Styrmodellen i Lunds kommun har sin utgångspunkt i den övergripande 
visionen och förhållningssätten och tillsammans med kommunens och 
verksamheternas grundläggande uppdrag.

I visionen och förhållningssätten beskrivs ett önskvärt framtida tillstånd, 
både för platsen och organisationen Lunds kommun. Det är ett kraftfullt 
verktyg som pekar ut riktningen och skapar framförhållning för 
kommunens utveckling. 

Visionen baseras på logisk analys av nuläge, omvärld och trender men 
för att upplevas som styrande måste den också beskrivas, förklaras och 
motiveras av hela organisationen. Särskilt förtroendevalda, chefer och 
ledare ska i sitt ledarskap representera och leva visionen. Den ska tjäna 
som den naturliga utgångspunkten både i vardagen och i det mer 
långsiktiga strategiska arbetet. Kraften i visionen kommer inifrån och 
måste bäras i vardagen av organisationen själv. 

Visionen ska vara organisationens språngbräda för utveckling och vår 
grund för nödvändiga prioriteringar. Den ska kraftsamla i den riktning vi 
vill gå och utgöra vår gemensamma plattform och kompass. 

Med visionen följer uppdrag åt alla nämnder och förvaltningar att arbeta i 
visionens riktning. Genom antagandet ersätts övriga kommunala 
visionsdokument.

Till visionen kopplas några fokusområden och till varje fokusområde 
sätts ett eller två kommunfullmäktigemål. Antagandet av en ny vision 
innebär således att befintliga fokusområden behöver ses över. Arbetet 
med att revidera fokusområdena har inletts och kommer att vara klart 
inför beslut om EVP 2018-2020.

Även en ny översiktsplan för Lunds kommun kommer att antas under 
mandatperioden och även detta framtidsdokument behöver harmoniseras 
för att bilden av det framtida Lund ska vara enhetlig. 

Förhållningssätten
Förhållningssätten utgör tillsammans visionen grunden för all styrning i 
kommunen och berättar för oss hur vi ska förhålla oss i mötet med 
varandra, medborgarna och omvärlden. 
Förhållningssätten har även funktionen att binda samman och ena 
organisationen och skapa en helhet i mötet med invånarna. 
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Tjänsteskrivelse
2017-03-24

3(6)

Förslag till ny vision och gemensamma 
förhållningssätt

Vision

Lund skapar framtiden
med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. 
Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft 
i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden. 

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas 
och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där 
olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. 
Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till 
hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom 
att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande 
och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i 
framtiden. Här och i världen.

Förhållningssätt

Lyssna Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i 
världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, 
odlar innovationer, idéer och en stark demokrati. 

Lära Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara 
nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i 
en värld som är i ständig förändring bjuder vi in och testar 
nya tankar och lösningar eller följer andras goda 
exempel.

Leda Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför 
förändringar eller tar initiativ. Vi verkar tillsammans med 
andra och drar nytta av varandras kompetenser, 
erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. 
Tillsammans kan vi åstadkomma mer.

Arbetets gång
En visionsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunens ledningsgrupp har lett arbetet med stöd av intern och extern 
processledning. 
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Tjänsteskrivelse
2017-03-24

4(6)

Arbetet påbörjades i september 2016 då kommunfullmäktiges ledamöter 
samt kommunens ledningsgrupp bjöds in till en gemensam uppstartsdag. 
Under dagen presenterades viktiga kriterier för en framgångsrik vision. 
Vidare presenterades och analyserades kommunens omvärlds- och 
trendanalys, nulägesbeskrivning samt SCB:s medborgarundersökning. 
Syftet var att förtydliga visionens roll i kommunens styrning och 
tydliggöra uppdraget till gruppen som skulle arbeta vidare med 
framtagandet. De närvarande fick även ge förslag på vilken inriktning 
den framtida visionen skulle ha genom att besvara frågan: Vilken 
inriktning tycker jag den framtida visionen ska ha? Efter detta 
genomfördes en prioriteringsövning med hela gruppen. Resultatet från 
detta arbete utgjorde grunden för den fortsatta processen. En 
sammanfattning av resultatet redovisas även översiktligt i bilaga.

Därefter har sammanlagt fyra workshops-tillfällen genomförts med 
visionsgruppen under perioden november 2016 till mars 2017. Arbetet 
Gruppen har arbetat i tre steg; Analysera – Formulera – Implementera 
under vilka det samlade materialet processades ned till ovanstående 
förslag till vision och förhållningssätt. 

Dessförinnan har separata workshops med gymnasieelever, ungdomar 
och studenter genomförts. Resultatet från dessa tillfällen redovisas nedan. 
Även dessa tillfällen genomfördes som fokusgrupper där avsikten var att 
svara på: Vad tycker du är det allra viktigaste för att Lund ska vara en 
attraktiv kommun om 20 år?

Parallellt har en webbenkät på kommunens hemsida riktad till 
medborgare och besökare genomförts. Undersökningen kommunicerades 
genom kommunens hemsida, sociala medier och genom särskild 
annonsering. Ytterligare en riktad enkät till deltagarna på God Morgon 
Lund den 23 september gjordes innan det första tillfället med 
visionsgruppen. 

Genomförande 
Arbetet med implementationen ska ledas och samordnas från 
kommunkontoret och förvaltningarna kommer att vara i högsta grad 
delaktiga. Införandet startar under våren 2017 genom 
kommungemensamma kommunikationsinsatser som syftar till att 
synliggöra den nya visionen och förhållningssätten i organisationen samt 
informera om vilken roll de spelar i kommunens styrning. Även externa 
kommunikationsinsatser kommer att genomföras. Vidare kommer 
processen för den kommande implementationen beskrivas och förankras i 
organisationen.

Kommunens ledningsgrupp är processägare och kommunkontoret 
ansvarar och leder själva genomförandet av implementeringsprocessen 
som påbörjas i nära anslutning till beslutet i kommunfullmäktige och 
beräknas pågå i genomförandefas till och med 2018.
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Tjänsteskrivelse
2017-03-24

5(6)

Särskilda insatser kopplade till kommunens ledningsgrupper och chefer 
kommer genomföras löpande under våren och hösten 2017 då dessa har 
en nyckelroll och ett särskilt ansvar i arbetet med en lyckad 
implementation. Kommunens samtliga kommunikatörer och HR-
medarbetare kommer också att vara nyckelpersoner i detta arbete.

Parallellt med den initiala kommunikationsinsatsen kommer  fullständig 
implementeringsplan att utarbetas. I den kommer organisation, 
resursbehov, kommunikationsplan, tidplan, riskanalys och beräknad 
resursåtgång att fördjupas. Planen ska förankras och beslutas i 
kommunens ledningsgrupp. Arbetet kommer till största del att bedrivas 
med organisationens befintliga resurser. Ekonomiska resurser kan behöva 
tillföras för samordning och framtagande av metoder och verktyg till 
förvaltningarna. Beslut om sådana resurser fattas av kommunstyrelsen.

Implemen-teringsplan

Kommunikationsplan

Budget

Mål

Tidplan

Avgräns-ningar

Beroenden

Metod

Ledningsprocessen

Hösten 2017 startar dialogen med medarbetarna så att orden får mening 
och betydelse för var och en som arbetar i Lunds kommun. En 
verktygslåda ska tas fram så att förvaltningarna har stöd i arbetet att 
förverkliga visionen och förhållningssätten i verksamheterna. 
Tillvägagångssätten och metoderna kan se olika ut beroende på 
arbetsplats. 

En översyn av styrdokument som påverkas av den nya visionen kommer 
att göras, t ex behöver medarbetarpolicyn revideras.

Uppföljning
Uppföljningen av visionen planeras att genomföras i två parallella 
processer; som en del av kommunens årliga uppföljning och utvärdering 
av ledningsprocessen samt genom särskilda uppföljningsinsatser vars 
syfte är att undersöka i vilken utsträckning visionen och 
förhållningssätten genomsyrar organisationens arbete. Den senare ska 
fokusera på det tvärsektoriella lärandet i organisationen och det lärande 
som uppföljningen medför. 
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Kommunkontorets förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

att föreslå kommunfullmäktige att anta ny vision med förhållningssätt 
i Lunds kommun.

att     ge kommunkontoret i uppdrag att leda och samordna 
implementeringen av den nya visionen i kommunorganisationen.

Anette Henriksson Carin Hillåker
Kommundirektör Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Alla nämnder
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Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box XXX Gata nummer 046-35 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se
Postnr ORT

Kommunfullmäktige 15 september 2016:

God Morgon Lund 23 september 2016

Ungdomar (i samarbete med Com Ung) 17 oktober 
2016
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Bilaga

Studenter 20 oktober 2016

Gymnasieelever 24 oktober 2016
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Webbenkät till medarbetare och medborgare  

 
 
 
 

Bostäder  / Housing

Delaktighet och inflytande  /  Participation and…

Kultur och nöjesliv  /  Culture and nightlife

Fritid och idrott  /  Leisure and sports

Social hållbarhet  /  Social sustainability

Näringsliv och turism  /  Business and tourism

Levande stadskärna  /  Living city centre

Universitetet och studentlivet  /  University and…
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0307

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
046-35 50 00 kommunkontoret@lund.se www.lund.se

Henrik Nilsson

henrik.nilsson3@lund.se

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2016, med 
tillhörande bilaga.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har till kommunfullmäktige 
översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2016. 
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen. Enligt 
upprättad revisionsberättelse tillstyrker revisorerna att respektive 
fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens Syds årsredovisning för år 2016. 
Revisionsberättelse för år 2016 daterad 15 mars 2017. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2017.

Barnets bästa
Genom sitt uppsökande och förebyggande arbete når Räddningstjänsten 
Syd ett stort antal barn och unga. Information, utbildningsinsatser, och 
personliga möten är viktiga förutsättningar för att bygga förtroende för 
denna livsviktiga samhällsinsats. Bland annat kan nämnas att en viktig 
målgrupp är unga vuxna som står i begrepp att skaffa sin första egna 
bostad.

Ärendet
Kort om året som gått
Under 2016 gjordes 2 458 utryckningar till olyckor vilket innebar en 
ökning med 10 procent jämfört med tidigare år (2 230). Det är främst 
utryckningar till bränder som har ökat medan antalet trafikolyckor har 
minskat det senaste året.

Påvebesöket i Lund och Malmö under hösten innebar att det krävdes en 
särskild planering och förstärkning av Räddningstjänstens beredskap till 
följd av den oklara riskbilden. Under själva besöket var ett 50-tal 
brandmän, befäl och andra personer engagerade för att säkerheten för 
arrangemanget och beredskapen för händelser skulle fungera på ett bra 
sätt. Tillsammans med kommuner och andra myndigheter bidrog 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0307

Räddningstjänsten till att det blev ett mycket bra besök utan att några 
allvarliga händelser inträffade.

Räddningstjänsten Syd uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2016 
med 141 tkr (2 126 tkr). Det egna kapitalet uppgår till 14 920 tkr (14 779 
tkr). Investeringsutgifterna uppgår till 9 142 tkr (8 650 tkr). Förbundets 
finansiella mål uppnås. 

Beviljande av ansvarsfrihet
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Syd skall revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen 
överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som var och en 
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet.

Enligt upprättad revisionsberättelse, daterad den 15 mars 2017, tillstyrker 
revisorerna att respektive fullmäktige beviljar direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att direktionen och de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Syd beviljas ansvarsfrihet förverksamhetsåret 
2016.

Anette Henriksson 
Kommundirektör

 Henrik Weimarsson
 Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Räddningstjänsten Syd
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 141 Miljöredovisning 2016, (KF)
Dnr KS 2017/0215

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i maj år 2014 Lunds program för ekologisk 
hållbar utveckling, LundaEko II. I programmet anges att LundaEko II ska 
följas upp av kommunstyrelsen som har det kommunövergripande 
ansvaret för programmet. Uppföljningen sker genom inrapportering av de 
indikatorer som finns i bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av 
styr- och åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. 
Indikatorerna ska årligen redovisas till kommunstyrelsen av angiven 
nämnd och styrelse.

I miljöredovisningen finns trend och analys av miljöläget i kommunen 
samt en redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets 
miljö- och hållbarhetsarbete.

Uppföljningen för 2016 visar att 16 av delmålen är möjliga att klara, 
medan 10 bedöms som osäkra. Vidare är bedömningen att 13 av 
delmålen riskerar att inte nås samt att 3 delmål ej går att bedöma.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat att godkänna 
miljöredovisningen för 2016, att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
miljöredovisningen samt översända den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2017.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 7 mars 2017, § 
12.
Miljöredovisning 2016.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S), Hans-Olof Andersson 
(SD), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Anne Landin (FNL) och Torsten Czernyson (KD) yrkar bifall till 
kommunkontorets förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att    godkänna miljöredovisningen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret (strategisk utvecklingsavdelning)
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-03-15 KS 2017/0215

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

Miljöredovisning 2016

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i maj år 2014 Lunds program för ekologisk 
hållbar utveckling, LundaEko II. I programmet anges att LundaEko II ska 
följas upp av kommunstyrelsen som har det kommunövergripande 
ansvaret för programmet. Uppföljningen sker genom inrapportering av de 
indikatorer som finns i bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av 
styr- och åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. 
Indikatorerna ska årligen redovisas till kommunstyrelsen av angiven 
nämnd och styrelse. 

I miljöredovisningen finns trend och analys av miljöläget i kommunen 
samt en redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets 
miljö- och hållbarhetsarbete.

Uppföljningen för 2016 visar att 16 av delmålen är möjliga att klara, 
medan 10 bedöms som osäkra. Vidare är bedömningen att 13 av 
delmålen riskerar att inte nås samt att 3 delmål ej går att bedöma.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat att godkänna 
miljöredovisningen för 2016, att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
miljöredovisningen samt översända den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2017 dnr KS 2017/0215.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 7 mars 2017 § 12
Miljöredovisning 2016

Barnets bästa
Ärendet berör barn. LundaEko II är ett av kommunens styrdokument för 
en långsiktigt hållbar utveckling. Mål och åtgärder syftar till att 
tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-03-15 KS 2017/0215

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts förslag 
till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna miljöredovisningen samt översända den till 

kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, kommunkontoret strategisk utvecklingsavdelning
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 12 Miljöredovisningen
Dnr KS 2017/0215

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i maj år 2014 Lunds program för ekologisk 
hållbar utveckling, LundaEko II. I programmet anges att LundaEko II ska 
följas upp av kommunstyrelsen som har det kommunövergripande 
ansvaret för programmet. Uppföljningen sker genom inrapportering av de 
indikatorer som finns i bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av 
styr- och åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. 
Indikatorerna ska årligen redovisas till kommunstyrelsen av angiven 
nämnd och styrelse.

I miljöredovisningen finns trend och analys av miljöläget i kommunen 
samt en redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets 
miljö- och hållbarhetsarbete.

Uppföljningen för 2016 visar att 16 av delmålen är möjliga att klara, 
medan 10 bedöms som osäkra. Vidare är bedömningen att 13 av 
delmålen riskerar att inte nås samt att 3 delmål ej går att bedöma

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2017 (denna 
skrivelse)
Miljöredovisning 2016.

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutar
att godkänna miljöredovisningen för 2016
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna miljöredovisningen samt 

översända den till kommunfullmäktige

Beslut expedieras till:
KS.
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-07 KS 2017/0205

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Plats och tid Porfyren 1, Kristallen, 2017-03-07 klockan 15.30–16.34

Ledamöter Ulf Nymark (MP), Ordförande
Peter Fransson (S), Vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S)
Mattias Horrdin (C)

Ersättare Emma Berginger (MP)

Övriga Jon Andersson, Enhetschef
Kristina Fontell, Nämndsekreterare
LindaBirkedal, miljöstrateg
Anna-Karin Poussart, Miljöstrateg

Justerare

Paragrafer § 11-15

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Kristina Fontell

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Mattias Horrdin (C)
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-07 KS 2017/0205

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum 2017-03-07

Paragrafer § 11-15

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

Underskrift

Kristina Fontell
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-02-27 KS 2017/215

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

Jon Andersson

046-359 58 40

jon.andersson@lund.se

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Miljöredovisning 2016

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i maj år 2014 Lunds program för ekologisk 
hållbar utveckling, LundaEko II. I programmet anges att LundaEko II ska 
följas upp av kommunstyrelsen som har det kommunövergripande ansvaret 
för programmet. Uppföljningen sker genom inrapportering av de indikatorer 
som finns i bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av styr- och 
åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. Indikatorerna ska 
årligen redovisas till kommunstyrelsen av angiven nämnd och styrelse. 

I miljöredovisningen finns trend och analys av miljöläget i kommunen 
samt en redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets 
miljö- och hållbarhetsarbete.

Uppföljningen för 2016 visar att 16 av delmålen är möjliga att klara, 
medan 10 bedöms som osäkra. Vidare är bedömningen att 13 av 
delmålen riskerar att inte nås samt att 3 delmål ej går att bedöma

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2017 (denna skrivelse) 
Miljöredovisning 2016.

Barnets bästa
LundaEko II är ett av kommunens styrdokument för en långsiktigt 
hållbar utveckling. I själva begreppet långsiktigt hållbar utveckling ingår 
att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog i maj 2014 Lunds program för ekologisk hållbar 
utveckling (LundaEko II). Programmet bygger på de nationella 
miljökvalitetsmålen och omfattar Lunds kommun som geografiskt område. 
LundaEko II anger vad som ska prioriteras i miljöarbetet, både för det 
geografiska området Lunds kommun och inom den kommunala 
organisationen. Utifrån dessa mål har Lunds kommun formulerat åtta 
prioriterade områden:

 Engagera flera
 Hållbar konsumtion
 Minskad kemikaliebelastning
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-02-27 KS 2017/215

 Minskad klimatpåverkan
 Klimatanpassning
 Hållbar stadsutveckling
 Biologisk mångfald och Ekosystemtjänster
 Friskt vatten och frisk luft

I programmet anges att LundaEko II ska följas upp av kommunstyrelsen 
som har det kommunövergripande ansvaret för programmet. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna LundaEko II-uppföljningen 
med annan miljöuppföljning i kommunen. Uppföljningen sker genom 
inrapportering av de indikatorer som finns i bilagan till LundaEko II, genom 
uppföljning av styr- och åtgärdsdokument, samt genom nämndernas 
årsanalyser. Indikatorerna ska årligen redovisas i januari till 
kommunstyrelsen av angiven nämnd och styrelse. Redovisningen sker i 
kommunens IT-ledningsstöd. 

Syftet med denna miljöredovisning är att redovisa uppföljningen av 
LundaEkomålen. I miljöredovisningen finns trend och analys av 
miljöläget i kommunen samt en redovisning av goda exempel inom 
ramen för det gångna årets miljö- och hållbarhetsarbete.

Enligt 2016 års bedömning kommer vi att klara 16 av delmålen, medan 
10 bedöms som osäkra. Vidare är bedömningen att vi riskerar att inte 
klara 13 av delmålen samt att 3 delmål ej går att bedöma.

De senaste statistiska uppgifterna för utsläpp av växthusgaser i 
kommunen som geografiskt område visar att utsläppen minskat med 
totalt 47 procent jämfört med år 1990. Bedömningen är att det är möjligt 
att nå målet om halverade växthusgasutsläpp till år 2020. Det bör dock 
påpekas att den stora utmaningen ligger framför oss för att nå målet om 
nära nollutsläpp till år 2050. 

Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri år 2020, och 
under 2016 har en handlingsplan antagits som ska leda till att målet 
uppnås. Bland annat har en koldioxidavgift för transporter införts under 
året. Avgifterna samlas i en klimatfond som ska bidra till åtgärder för att 
minska utsläppen.

Kommunens inköp av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel ökar 
stadigt. Lunds kommun var med 68 procent mycket nära att nå delmålet 
om 70 procent ekologiska livsmedel till 2016.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott föreslås 
besluta
att godkänna miljöredovisningen för 2016
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna miljöredovisningen samt 
översända den till kommunfullmäktige
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Inledning 

LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, är kommunens 
miljöprogram och det övergripande styrdokumentet för politiker och tjänstemän i arbetet för en hållbar 
utveckling. Programmet antogs i maj 2014 av kommunfullmäktige, och innehåller åtta prioriterade 
områden och 42 delmål. De åtta prioriterade områdena är: 

 Engagera flera 
 Hållbar konsumtion 
 Minskad kemikaliebelastning 
 Minskad klimatpåverkan 
 Klimatanpassning 
 Hållbar stadsutveckling 
 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 Friskt vatten och frisk luft 

 

Delmålen i programmet ska följas upp årligen av de nämnder och styrelser som har ett utpekat ansvar.  

Uppföljningen för 2016 visar att 16 av delmålen är möjliga att klara, medan 10 bedöms som osäkra. 
Vidare är bedömningen att 13 av delmålen riskerar att inte nås samt att 3 delmål ej går att bedöma. 

Under 2015-2016 har en större utvärdering av LundaEko II genomförts och programmet har 
aktualiserats. Den nya versionen ska antas av kommunfullmäktige under 2017. Utvärderingen pekade 
bland annat på ett behov att förbättra den interna arbetsprocessen som säkerställer att LundaEko II 
genomförs på ett effektivt sätt inom hela den kommunala organisationen. I samband med 
utvärderingen fattade kommunfullmäktige beslut om att ytterligare åtgärder ska tas fram för att målen 
ska nås. 

Samtliga kommunala förvaltningar och bolag har ett miljöledningssystem som är baserat på den 
internationella standarden ISO:14001 och anpassat efter kommunens behov och förutsättningar. Vart 
tredje år granskas förvaltningarnas miljöledningssystem av en extern revisor som säkerställer att 
kraven uppfylls. Miljöledningssystemet är ett verktyg och stödprocess för att arbeta med åtgärder för 
att uppnå målen i LundaEko II, samt för att arbeta med andra handlingsplaner inom kommunen, 
exempelvis energiplanen, avfallsplanen, grönprogrammet, LundaKem (Lunds kemikalieplan), 
LundaMaTs III (Lunds strategi för ett hållbart transportsystem), klimatanpassningsplanen samt 
dokumenten inom projektet Lunds vatten. 

De senaste statistiska uppgifterna för utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område 
visar att utsläppen minskat med totalt 47 procent jämfört med år 1990. Bedömningen är att det är 
möjligt att nå målet om halverade växthusgasutsläpp till år 2020. Det bör dock påpekas att den stora 
utmaningen ligger framför oss för att nå målet om nära nollutsläpp till år 2050.  

Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri år 2020, och under 2016 har en handlingsplan 
antagits som ska leda till att målet uppnås. Bland annat har en koldioxidavgift för transporter införts 
under året. Avgifterna samlas i en klimatfond som ska bidra till åtgärder för att minska utsläppen. 

Kommunens inköp av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel ökar stadigt. Lunds kommun var med 
68 procent mycket nära att nå delmålet om 70 procent ekologiska livsmedel till 2016. 

Inom flera områden ligger Lunds kommun långt fram, vilket bland annat har uppmärksammats under 
året genom utmärkelser för ekologisk mat, Cykelfrämjandets utmärkelse Årets cykelkommun, vinnare 
av Skåne Solar Award, samt finalplats i Världsnaturfondens klimatutmaning Earth Hour City 
Challenge (EHCC). 

Trots utmärkelser och ett stort engagemang i miljöarbetet finns många stora utmaningar framöver. Den 
ökande befolkningsmängden i kommunen är på många sätt positiv, men den ställer också höga krav på 
hur kommunen planerar för en hållbar utveckling i hela det geografiska området.  Det är en stor 
utmaning att möta behovet av nya bostäder samtidigt som värdefull åkermark bevaras och ett hållbart 
energi- och transportsystem utvecklas.  
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Andra betydande utmaningar är att få sjöar och vattendrag i Lunds kommun att uppnå god kemisk och 
ekologisk status, att återföra näringsämnen till natur och åkermark, att öka det ekologiska jordbruket, 
samt att minska vår avfallsmängd. För att nå målen på sikt krävs såväl kunskap och engagemang, men 
även innovationer och teknisk utveckling och inte minst att många aktörer samverkar på ett effektivt 
sätt. 
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Engagera flera  
Öka kunskapen om hållbar utveckling  
Öka samarbetet kring hållbar utveckling  
Betygsindex för miljöarbete i SCB:s medborgarundersökning  
Lärande för hållbar utveckling i grund- och förskolor  
Minskad kemikaliebelastning  
Miljökrav i upphandlingar  
Krav på miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlingar  
Sociala och etiska krav i upphandlingar  
Ekologiska inköp  
Rättvisemärkta inköp  
Hållbar konsumtion  
Minskad avfallsmängd  
Ökad andel utsorterat avfall  
Sluta kretsloppet av näringsämnen  
Öka kunskapen om miljö- och hälsofarliga ämnen  
Spridning av avloppsslam på åkermarker  
Ekologiskt odlad jordbruksmark  
Miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolor och skolor  
Minsta möjliga klimatpåverkan  
Fossilbränslefri kommunal organisation år 2020  
Minskad primärenergianvändning i kommunens lokaler  
Ökad produktion av förnybar el, värme och drivmedel  
Ökad biogasproduktion  
Upphöra med placeringar i fossilbränslebolag  
Klimatanpassning  
Ta fram en förvaltningsövergripande klimatanpassningsplan  
Ta fram en översvämningskartering  
Inventering av fukt och mögel i fastigheter  
Hållbar stadsutveckling  
Nya metoder för tvärdisciplinärt samarbete  
Leda spjutspetsprojekt  
Dialog och projekt för att pröva nya lösningar  
Högsta miljöklass vid nybyggnation, Miljöbyggprogram Syd  
Restriktiv exploatering av brukningsvärd jordbruksmark  
Ej överskrida riksdagens riktvärden för trafikbuller  
Minska exponeringen för UV-strålning  
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster  
Tillgodose behov av och rätt till gröna miljöer  
Öka kunskapen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster  
Öka antalet naturreservat, biotopskydd eller motsvarande  
Etablering av täktverksamhet som hotar värdefull natur  
Stärka den biologiska mångfalden i stads- och 
landsbygdsmiljö  

Inventering av ekosystemtjänster i stads- och landsbygdsmiljö  
Friskt vatten och frisk luft  
Partiklar, bensen, kvävedioxid och marknära ozon i luft  
God ekologisk och kemisk status i ytvatten  
God kemisk och kvantitativ status i grundvatten   
Långsiktigt skydd av yt- och grundvattenförekomster  
Ta fram en vattenplan  
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Bedömning Förklaring 

 

  Kommer att 
klara målet 

Målet är uppnått/kommer att 
uppnås inom angiven 
tidsplan. Åtgärderna bedöms 
som tillräckliga. Indikatorer 
visar positivt resultat 

 
 

Osäkert 

Goda möjligheter att klara 
målet, men ytterligare 
åtgärder eller resurser krävs 
för att nå målet inom angiven 
tidsplan. Oförändrade resultat 
av indikatorer. 

 

Riskerar att ej   
klara målet 

Målet kommer troligtvis inte 
att uppnås inom angiven 
tidsplan. För få eller inga 
åtgärder. Negativa resultat av 
indikatorer. 

   Går ej att 
bedömma 

Av en eller flera faktorer går 
målet inte att bedöma. 
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Prioriterade områden 

Engagera flera 

Trend och analys 
För att nå målen i LundaEko II behöver alla som bor och verkar i kommunen engagera sig och agera 
för en hållbar utveckling. För att engagera flera arbetar kommunens förvaltningar och bolag med 
informations- och kunskapsspridning, dialog, samverkan samt olika åtgärder för att påverka attityd och 
beteende. 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 
centrala delar av staden utan bilar. 

Den mobila utställning med lådcykel, rollups och broschyrer som tagits fram för att kommunicera 
kring LundaEko och Hållbara Lund har även under 2016 turnerat runt och deltagit vid olika 
arrangemang i Lund. Den mobila utställningen har också utgjort grunden i projektet Ekobibblan som 
startades under våren 2016. Utställningen har, tillsammans med nyinköpta böcker om miljö, klimat 
och hållbarhet, varit på turné till Lunds folkbibliotek. I samband med utställningen har det också 
arrangerats föreläsningar, teaterföreställningar och aktiviteter för barn på temat miljö och hållbarhet. 
Ekobibblan har vid flera tillfällen också dykt upp som popup-bibliotek på olika evenemang i staden 
såsom Kulturnatten och Skördefesten. Projektet finansieras av Region Skånes miljövårdsfond och 
Lunds kommuns miljöanslag och pågår fram till maj 2017. 

Under 2016 genomförde kommunen den första undersökningen av Lundabornas miljömedvetenhet, 
genom ett tillägg till SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen visar bland annat att runt 50 
procent av Lundaborna alltid eller ofta köper ekologisk mat, och att runt 65 procent av Lundaborna 
väljer cykel, promenad eller kollektivtrafik när de tar sig till jobbet eller skolan (se figur 1). 

 
Figur 1. Lundabornas miljömedvetenhet. Källa: SCB. 

 
SCB:s medborgarundersökning mäter också hur nöjda medborgarna är med kommunens miljöarbete 
genom ett betygsindex. Enligt delmålet i LundaEko ska betygsindexet vara minst 75 procent till 2020. 
Indexet har en positiv utveckling, och är 66 procent i 2016 års mätning, att jämföra med 61 procent år 
2011 och 62 procent år 2014, men det är osäkert om målvärdet kommer att nås inom programtiden. 

Förskolor och skolor i Lund har över lag ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor. 2016 var hela 95 
procent av förskolorna i Barn- och skolförvaltningen Lund Öster certifierade med utmärkelser för 
lärande för hållbar utveckling, och inom Barn och skolförvaltningen Lund Stad var 45 procent av 
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Brukar du och/eller din familj handla second hand?

Brukar du och/eller din familj köpa ekologiska
livsmedel?

Brukar du och/eller din familj köpa Fairtraide-märkta
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Brukar du och/eller din familj lämna in farligt avfall till
återvinningscentralen?
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elanvändning?
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varmvattnet?
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Väljer du och/eller din familj miljömärkt el?
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Ja, sällan
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Vet inte
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förskolorna certifierade. Gymnasieskolan Spyken gör under 2016/2017 en extra satsning på lärande 
för hållbar utveckling i samarbete med Naturskyddsföreningen.  

Under hösten 2016 var Lunds Naturskola, tillsammans med tankesmedjan Movium (SLU), 
Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet och Region Skåne, värd för den femte världskonferensen 
om gröna skol- och förskolefrågor Green Grounds for Health and Living. 

Mål och resultat 
Delmål Bedömning 

1.1 Lunds kommun ska bidra med kunskap, information, goda exempel och verktyg för 
att göra det enkelt att välja hållbara alternativ. 

 Kommer att klara målet 

1.2 Lunds kommun ska öka och utveckla samarbetet och dialogen kring hållbar 
utveckling inom organisationen samt med företag, universitet, organisationer och 
medborgare. 

 Kommer att klara målet 

1.3 2020 ska Lunds kommuns betygsindex för hur nöjda medborgarna är med 
kommunens miljöarbete vara minst 75 i SCB:s medborgarundersökning. 

 Osäkert 

1.4 Andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser för lärande för hållbar utveckling 
ska öka till 70 procent 2016 och till 100 procent 2020. 

 Osäkert 

 

Hållbar konsumtion 

Trend och analys 
Att konsumera hållbart innebär att visa omsorg om de konsekvenser som inköp av en vara eller tjänst 
får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, både lokalt och globalt. Lunds kommun arbetar 
kontinuerligt med att göra sina upphandlingar och inköp mer hållbara. 

Kommunens inköp av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel ökar stadigt. Lunds kommun var med 
68 procent mycket nära att nå delmålet om 70 procent ekologiska livsmedel till 2016, och lyckade det 
senaste året öka andelen med hela 13 procent (se figur 2). 

 

 
Figur 2: Andel inköp av ekologiska livsmedel i Lunds kommun. 
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Även inköpen av rättvisemärkta produkter fortsätter att öka. Kommunen har lyckats nå över 90 
procent rättvisemärkt kaffe, kakao, vitpeppar och svartpeppar. Dock nåddes inte målet 100 procent för 
någon av de utvalda varugrupperna 2016 (se figur 3). 

 

 
Figur 3: Andel inköp av rättvisemärkta livsmedel i Lunds kommun. 

Lunds kommun fortsätter ligga högt på den svenska Ekomatsligan och fick delat andra pris under 
2016. Trots framgångar finns det flera utmaningar för inköp av rättvisemärkta och ekologiska 
livsmedel. Utmaningarna kan till exempel handla om att efterfrågan på ekologiska och rättvisemärkta 
varor ibland är större än tillgången samt att det i vissa fall kan medföra en ökad kostnad, till exempel 
för rättvisemärkta fotbollar. 

För att nå flera av delmålen inom Hållbar konsumtion krävs att kommunen ställer krav i samtliga 
upphandlingar av varor, tjänster och produkter, vilket inte görs idag. Det krävs ökad kunskap samt 
ökat stöd och resurser i upphandlingsprocessen. För att kunna bedöma måluppfyllnad krävs förbättrad 
uppföljning i fråga om krav ställts, vilken nivå kraven är ställda på, och om produkterna lever upp till 
de krav som ställts. 

Avfall är en annan viktig aspekt av hållbar konsumtion. Under 2016 antog kommunfullmäktige en ny 
renhållningsordning. Renhållningsordningen består av föreskrifter om avfallshantering samt en 
avfallsplan. I avfallsplanen finns mål för perioden fram till 2020. Målen för denna period fokuserar på 
att avfallsmängderna ska minska och att mer ska återvinnas. Under 2016 slängde Lundaborna i 
genomsnitt 485 kilo avfall vilket är en minskning sedan 2007 (se figur 4). 

Framförallt är det mängden returpapper som har minskat på grund av att vi läser allt mindre 
papperstidningar. Enligt LundaEko II, och kommunens avfallsplan, ska den totala mängden 
hushållsavfall minska med två procent per år från 2013 till 2020. Den totala mängden avfall har 
minskat något från år 2013, och tas den befolkningsökning som har skett i Lunds kommun i beaktning 
så har avfallen minskat med 5,8 procent per person sedan 2013. 
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Figur 4. Avfall från hushåll i Lunds kommun (kg/inv och år). 

 
Arbetet med att minska mängden avfall redan i första ledet, det vill säga i samband med inköp, måste 
prioriteras ytterligare, både inom den kommunala organisationen och i kommunen som geografiskt 
område. Runt om i landet sker stora utvecklings- och försöksprojekt för att avfallsbranschen ska kunna 
möta den omställning till cirkulär ekonomi som EU önskar. Beteendepåverkan och försöksverksamhet 
syftar till att avfallsmängderna totalt sett ska minska. Ett praktiskt exempel i Lunds kommun är 
återbruksbutiken FixaTill som öppnade i stadsdelen Linero i mars 2016. Återbruksbutiken FixaTill har 
tre huvudaktiviteter; reparera istället för att slänga, byta second hand, samt workshops och 
föreläsningar runt temat hållbar konsumtion. 

Mål och resultat 
Delmål Bedömning 

2.1 Vid alla upphandlingar av varor, produkter och tjänster, ska Lunds kommun ställa 
krav, lägst enligt Miljöstyrningsrådets kriterier, BASTA: s kriterier, TCO-märkningen, 
Svanen, Bra Miljöval, EU-Ecolable eller motsvarande. 

 Osäkert 

2.2 Vid alla upphandlingar ska Lunds kommun ställa krav på att varor, produkter och 
tjänster ska innehålla så lite som möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

 Osäkert 

2.3 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar där det föreligger risk för brott mot 
grundläggande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan ska sociala 
och etiska krav ställas och följas upp. 

 Osäkert 

2.4 2016 ska minst 70 procent av inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk mat. År 
2020 ska andelen vara 100 procent. År 2016 ska 100 procent av inköpskostnaden för 
mejeriprodukter, frukt, grönsaker, nötkött (i första hand naturbeteskött), lammkött (i första 
hand naturbeteskött), kaffe och te gälla ekologiskt märkt och 100 procent av inköpt fisk 
ska vara MSC-märkt. Dessutom ska 70 procent av potatisen vara ekologiskt odlad. 

 Osäkert 

2.5 2016 ska 100 procent av kaffe, te, banan, kakaopulver, drickchoklad för automat, 
fotbollar, vitpeppar och svartpeppar vara rättvisemärkta. 

 Riskerar att ej klara målet 

2.6 Den totala mängden hushållsavfall ska minska med 2 procent per år från år 2013 till 
2020. 

 Riskerar att ej klara målet 

2.7 Andelen utsorterat avfall ur hushållsavfallet ska öka till 55 procent till 2016 och till 65 
procent 2020. 

 Osäkert 
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Minskad kemikaliebelastning 

Trend och analys 
Både regeringen och Länsstyrelsen Skåne bedömer miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som svårt att nå 
till 2020 med beslutade styrmedel och åtgärder. För att uppnå Giftfri miljö krävs internationella 
överenskommelser och lång återhämtningstid. Trots denna negativa bild har många svenska 
kommuner påbörjat ett systematiskt arbete med kemikaliefrågan de senaste åren. 

I Lunds kommun pågår arbetet med att minska barns exponering för kemikalier på förskolor och 
skolor. Under 2016 utbildades cirka 800 pedagoger, framförallt på olika privata och kommunala 
förskolor. Intresset är stort men kunskapen är låg vilket innebär att kunskapsbyggandet måste fortgå, 
även bland pedagoger på skolor med äldre elever. Utbildningarna har också, i mindre utsträckning och 
utifrån efterfråga, genomförts på föräldramöten, på förskolechefsmöten samt på folkbiblioteken i 
Lunds kommun. Arbetet har kunnat genomföras med stöd från Region Skånes miljövårdsfond och 
projektet Giftsamverkan Skåne. Giftsamverkan Skåne avslutades vid årsskiftet 2016/2017, och en 
utmaning för framtiden är att hitta nya resurser för att fortsätta driva arbetet framåt. 

LundaEko-delmålet om att inventera miljö- och hälsofarliga ämnen på samtliga kommunala förskolor 
och skolor till 2016 är ej uppnått. Barn- och skolförvaltningen Lund Öster har genomfört inventeringar 
av samtliga F-3 skolor, och Barn- och skolförvaltningen Lunds stad har påbörjat arbetet. Dock har 
ingen inventering skett på kommunala mellanstadier, högstadier eller gymnasier, vilket delvis kan 
förklaras av resursbehov i samverkan med en snäv tidsram. Delmålet om att upprätta ett 
åtgärdsprogram baserat på inventeringarna av förskolor och skolor i Lunds kommun bedöms som ej 
uppnått. Arbetet med att upprätta åtgärder är påbörjat och kommer att ingå som en del i den 
kemikalieplan som tas fram i kommunen. 

När det gäller delmålet om ekologisk odling ses ingen större förändring över tid, och i Lunds kommun 
som geografiskt område är det cirka 14 procent av arealen som odlas ekologiskt. På Lunds kommuns 
egen jordbruksmark är det endast 1 procent av arealen som odlas ekologiskt, vilket beror på att det inte 
är möjligt att skriva in krav på odlingsinriktning i befintliga arrendekontrakt. För att odla ekologiskt 
krävs femårigt arrendekontrakt bland annat på grund av stödsystem, och planerad 
exploateringsverksamhet medför att kommunen inte skriver femåriga arrendeavtal. Länsstyrelsen 
Skåne har i sin årliga uppföljning av miljömålen utpekat en omställning till ekologiskt jordbruk som 
en av de viktigaste åtgärderna för att nå målet om en giftfri miljö. Detta är stor utmaning för Lunds 
kommun framöver. Förutom arbetet med att öka det ekologiska jordbruket måste vi sluta kretsloppen 
av växtnäringsämnen utan att förorena marken med till exempel tungmetaller. Växtnäringsämnena är 
framtida bristvaror och kretsloppsförluster av fosfor och kväve måste undvikas. Under 2016 
avslutades projektet Den varma och rena staden som har varit ett forsknings- och utvecklingsprojekt 
som har arbetat med denna fråga. Resultaten visar att metoderna är möjliga, men behöver skalas upp 
innan de kan användas i full skala. 

Mål och resultat 
Delmål Bedömning 

3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera 
att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken. 

 Kommer att klara målet 

3.2 Lunds kommun ska öka kunskapen om material och varors innehåll av miljö- och 
hälsofarliga ämnen som kan påverka hälsa och miljö. 

 Kommer att klara målet 

3.3 Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på kommunens egna åkermarker och 
kommunen ska verka för att avloppsreningsslam inte sprids på åkermark i kommunen. 

 Går ej att bedöma 

3.4 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.  Riskerar att ej klara målet 

3.5 Samtliga förskolor och skolor i Lunds kommun ska senast 2015 ha inventerats med 
avseende på produkters och materials innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen. Ett 
åtgärdsprogram baserat på inventeringen ska vara framtaget 2016. 

 Riskerar att ej klara målet 
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Minsta möjliga klimatpåverkan  

Trend och analys 
Kommuner och städer är viktiga aktörer för att uppnå de globala klimatmålen. Lunds kommun 
fortsätter att ta ansvar och visa ledarskap i detta arbete, inte minst genom ambitiösa utsläppsmål. Det 
övergripande målet för det prioriterade området Minsta möjliga klimatpåverkan är att utsläppen i 
Lunds kommun ska minska med 50 procent till år 2020 och vara nära noll år 2050. Statistikunderlag 
från SCB, Kraftringen och SMED (Svenska miljöemissionsdata) visar att igångsättningen av 
kraftvärmeverket i Örtofta har gett stort genomslag för minskade växthusgasutsläpp (se figur 5). 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. 

 

 
Figur 5. Växthusgasutsläpp per sektor i Lunds kommun (ton CO2-ekv/år). 

 

LundaEko II har ett delmål som innebär 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 procent fossilbränslefri. Främst är det resor med egen bil i tjänsten och flygresor som är svåra att få 
helt fossilbränslefria. 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 Klimatsamverkan Skåne, och även aktörer som Kraftringen och Lunds 
Kommuns Fastighets AB (LKF) medverkar för att nå målet, vilket förbättrar kommunens 
förutsättningar. Från och med 2016 har en koldioxidavgift för transporter och en klimatfond införts. 
Klimatfondens medel kommer att användas till projekt som bidrar till att minska kommunens utsläpp. 

Delmålen avseende biogasproduktion respektive produktion av el, värme och drivmedel från förnybara 
källor kommer troligtvis ej att kunna uppnås inom programtiden. Detta beror till stor del på att 
Kraftringen valt att inte gå vidare med den planerade biogasanläggningen utanför Dalby, samt att 
Örtoftaverket blev mindre än vad som var planerat när delmålet antogs. Däremot har 
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primärenergianvändningen minskat kraftigt både hos LKF och Serviceförvaltningen sedan 2013. 
Minskningen beror både på energieffektiviseringsåtgärder som gjorts i fastigheterna och på att 
primärenergifaktorn för fjärrvärmen sjunkit väsentligt till följd av att Kraftringen gjort förbättringar i 
sin bränslemix. 

Under 2016 har en utredning genomförts angående kommunens investeringar i fossilbränslebolag. 
Detta har lett till att kommunen uppdaterat sin placeringspolicy, och bedömningen är att Lunds 
kommun vid utgången av 2017 inte kommer att ha några placeringar i fossilbränslebolag. 

Trots ett mycket framgångsrikt klimatarbete kan Lunds kommun göra mer. 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. 

Mål och resultat 

Delmål Bedömning 

4.1 Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2020.  Kommer att klara målet 

4.2 Primärenergianvändningen per kvadratmeter i Lunds kommuns lokaler och bostäder 
ska minska till 2020 jämfört med 2013. 

 Kommer att klara målet 

4.3 Den lokala produktionen av el, värme och drivmedel från förnybara källor ska öka 
med 1 TWh till år 2020 jämfört med 2013. 

 Riskerar att ej klara målet 

4.4 Till 2016 ska biogasproduktionen öka till 80 GWh/år varav 50 GWh/ år ska genereras 
av avfall och restprodukter. 

 Riskerar att ej klara målet 

4.5 Senast 2016 ska Lunds kommun utreda om kommunen investerar medel, direkt eller 
indirekt, i fossilbränslebolag samt i sådana fall upphöra med detta senast år 2020. 

 Kommer att klara målet 

 

Klimatanpassning 

Trend och analys 
Klimatförändringarna är ett faktum. Det är inte längre bara en fråga om att minska utsläppen av 
växthusgaserna i atmosfären. Det finns nu ett behov av att anpassa samhället till de klimatförändringar 
som inte är möjliga att undgå. Översvämningar och stormar är exempel på händelser som kan bli 
oerhört ekonomiskt kostsamt för kommuner. Klimatscenarier som tagits fram av Rossby Centre på 
SMHI pekar mot en ökning av årsmedeltemperaturen i Skåne med upp emot fem grader till år 2100. 
Årsmedelnederbörden förväntas öka med ungefär 20 procent och antalet tillfällen med extrem 
nederbörd förväntas också öka. Scenariot visar att vi kommer att få torrare somrar med tätare 
värmeböljor samt ökad nederbörd under höst, vinter och vår. 

Enligt ett delmål i LundaEko ska en klimatanpassningsplan som hanterar förvaltningsövergripande 
klimatanpassningsfrågor tas fram senast 2016. Många förvaltningar i kommunen har idag egna 
klimatanpassningsåtgärder, men i dagsläget finns ingen kommunövergripande klimatanpassningsplan. 
Under 2016 har projekt och aktiviteter genomförts som kommer utgöra underlag till en 
kommunövergripande klimatanpassningsplan. I arbetet med kommunens nya översiktsplan ingår 
exempelvis klimatanpassning kopplad till fysisk planering som ett område i bakgrundsmaterialet. 
Även arbetet inom projektet Lunds vatten tangerar på flera områden klimatanpassningsarbetet. Bland 
annat har en skyfallskartering tagits fram under 2016, och en dagvattenplan förväntas vara klar under 
2017. Under 2017 kommer klimatanpassningsarbetet att intensifieras och bedömningen är att en 
klimatanpassningsplan kan färdigställas under året. Målåret 2016 har dock passerat, vilket innebär att 
delmålet ej uppnåtts. 

Kommunen behöver arbeta förebyggande inom flera områden, till exempel för att minska risker för 
fukt och mögel i fastigheter. Inventeringen av fastigheter utifrån risk för fukt och mögel fortsätter och 
en grov plan för kommande år är framtagen. Förslag på riktlinjer vid nybyggnad enligt 
miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad är framtagen, där indikatorn för fukt alltid ska ha högsta 
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betyget. 

Mål och resultat 
Delmål Bedömning 

5.1 Lunds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan som hanterar 
förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor senast 2016. 

 Riskerar att ej klara målet 

5.2 Lunds kommun ska ta fram en översvämningskartering för kommunen senast 2015.  Kommer att klara målet 

5.3 Lunds kommun ska senast 2016 ha undersökt sina fastigheter med avseende på 
risker för fukt och mögel samt tagit fram en åtgärdsplan för att åtgärda brister och 
förebygga risker. 

 Kommer att klara målet 

 

Hållbar stadsutveckling 

Trend och analys 
Trenden med växande städer pågår över hela världen vilket ställer nya krav på städernas infrastruktur. 
Lund är inget undantag. Som en expansiv kommun i en växande region står Lunds kommun inför en 
omfattande utveckling av nya verksamheter och ny bebyggelse. Sydvästra Lund och Öresundsvägen, 
tillsammans med Kunskapsstråket som sträcker sig från Lund C, över universitet och sjukhusområdet, 
Idéon och Pålsjöområdet upp till Brunnshög med bland annat forskningsanläggningarna MAX IV och 
ESS, är alla exempel på nya utbyggnadsområden i kommunen med ett starkt fokus på hållbar 
stadsutveckling. 

När det gäller kommunens eget byggande så beslutade kommunstyrelsen under 2016 att införa nya 
riktlinjer vid nybyggnation, baserade på miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Riktlinjerna innebär 
ett ökat fokus på att effektivisera energianvändningen, förbättra inomhusmiljön och minska 
användningen av byggvaror med farliga ämnen. Målsättningen är betyget Silver för byggnaden, samt 
betyget Guld för indikatorerna energislag, fukt och radon. 

Lund har en lång tradition att arbeta med hållbara transportsystem och mobility management. 
Vägledande i detta arbete är LundaMaTs III, Lunds strategi för ett hållbart transportsystem. Utsläpp 
från trafiken är en av våra största utmaningar, och inom ramen för LundaMaTs III pågår ett 
omfattande arbete som bidrar till minskade utsläpp och en hållbar stadsutveckling. Den senaste 
tydligaste satsningen i Lunds stadsmiljö är spårvägslinjen mellan Lund C och utvecklingsområdet 
Brunnshög. Under 2016 beslutades att Skanska Sverige AB tilldelas byggkontraktet för spårvägen, 
med byggstart i februari 2017. Lund blir därmed Sveriges nyaste spårvagnsstad. Parallellt med 
spårvägsprojektet görs stora mobility management-insatser för att fler ska resa hållbart, genom 
samarbeten mellan företag, fastighetsägare och kommunen längs spårvägssträckningen. 

Satsningar på förbättringar för cykeltrafiken genomförs hela tiden. 2016 byggdes första etappen på det 
nordsydliga stråket genom Lunds stadskärna, ytterligare tre etapper är planerade att genomföras under 
de närmaste tre åren. För att möta ambitionen om ett fördubblat resande med kollektivtrafiken planeras 
stora omdaningar av Lunds Centralstation, med nytt resecentrum, flera cykelgarage och nya terminaler 
för både stadsbussar och regionbussar. LundaMaTs-arbetet följdes upp med en enkät som 4000 
Lundabor gavs möjlighet att svara på. Enkäten visade att Lundaborna påverkas att välja hållbara 
transportsätt alltmer, ett långsiktigt arbete med LundaMaTs som ger resultat. Det är främst resor med 
kollektivtrafik som ökar i kommunen (se figur 6). 
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Figur 6. Utveckling av trafikslag i Lunds kommun (index baserat på år 2004). 

 
Tre av delmålen under det prioriterade området Hållbar stadsutveckling i LundaEko II rör nya 
metoder för tvärdisciplinärt samarbete, spjutspetsprojekt och nya lösningar inom hållbart byggande. 
Under 2016 har ett flertal projekt genomförts som bedöms bidra till måluppfyllnad för delmålen. 
Bland annat EU-projektet CITyFiED, där strategier och modeller för kostnadseffektiv 
energieffektivisering av äldre stadsdelar med högt energibehov tas fram. Projektet genomförs i 
stadsdelen Linero, och lärdomarna ska spridas till andra europeiska städer. Projektet Future by Lund 
syftar till att lösa globala utmaningar med produkter och tjänster för framtidens hållbara städer, samt 
att främja innovations- och utvecklingsarbete. Under 2016 formulerades ett nytt koncept för Future by 

Lund 2.0 i en ansökan till Vinnova. Ansökan beviljades vilket innebär att arbetet kommer att fortsätta 
under 2017-2018. 

Arbetet med en ny översiktsplan har fortsatt under året, och en rad olika PM har tagits fram för att ge 
fördjupad kunskap och beslutsunderlag. 

Mål och resultat 
Delmål Bedömning 

6.1 Lunds kommun ska testa nya metoder för tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa 
en hållbar stadsutveckling. 

 Kommer att klara målet 

6.2 Senast 2015 leder Lunds kommun, i några utvalda utvecklingsområden nya 
spjutspetsprojekt utifrån målet om hållbar stadsutveckling. 

 Kommer att klara målet 

6.3 Senast 2015 uppmuntrar Lunds kommun byggherrar till att delta i dialog och projekt 
för att pröva nya lösningar utifrån målet om hållbar stadsutveckling. Lösningarna bör ha 
olika angreppsätt och testa olika aspekter av byggandet. 

 Kommer att klara målet 

6.4 2016 ska minst 30 procent av nybyggnationen i Lunds kommun, som geografiskt 
område ske enligt Miljöklass A avseende energi i Miljöbyggprogram Syd eller 
motsvarande. 

 Går ej att bedöma 

6.5 Kommunen ska vara restriktiv mot annan markanvändning på brukningsvärd 
jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa åkermarken, klass 8-10, undantas så 
långt möjligt från exploatering. 

 Riskerar att ej klara målet 

6.6 Lunds kommun ska sträva efter att inte överskrida riksdagens riktvärden för 
trafikbuller. 

 Riskerar att ej klara målet 

6.7 För att minska exponeringen för UV-strålning ska åtgärder vidtas vid utformning, 
underhåll och renovering av allmänna platser, lekplatser, skol- och förskolegårdar. 

 Kommer att klara målet 
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Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Trend och analys 
En rik, levande miljö med hög biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster är 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Med ekosystemtjänster menas de tjänster som 
naturen tillhandahåller, exempelvis vattenrening, pollinering och förutsättningar till rekreation. Den 
biologiska mångfalden och olika ekosystemtjänster behöver skyddas, bevaras och utvecklas i såväl 
stadmiljön som i tätorter och på landsbygden. På så sätt skapas viktiga förutsättningar för långsiktigt 
hållbar utveckling i Lunds kommun. 

Kommunen arbetar aktivt med att bevara och utveckla olika naturmiljöer och grönstrukturer. Det 
pågår bland annat arbete att ta fram ett nytt grönprogram. Programmet utgör underlag för planering 
och för det operativa grönstruktur- och naturvårdarbetet i kommunen. Lund har i dagsläget 32 
områden som fått skydd i form av naturreservat, varav fem förvaltas av kommunen. 

Under 2016 har kommunen 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. 

Trots goda exempel på projekt och insatser kopplade till biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
behöver ambitionsnivån höjas för att nå delmålen i LundaEko II. Lund är en expansiv kommun, vilket 
innebär att nya områden exploateras och ett ökat tryck på de gröna miljöerna i staden. Detta gör det 
extra viktigt att skydda naturområden, dels för den biologiska mångfalden, dels för att skapa 
rekreationsmöjligheter för en växande befolkning. Det behövs mer kunskap och utökade resurser för 
att öka möjligheterna till ett framgångsrikt arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i 
kommunala planer. 

Mål och resultat 
Delmål Bedömning 

7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna 
miljöer. 

 Kommer att klara målet 

7.2 Lunds kommun ska öka kunskapen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
bland alla som bor och verkar i kommunen. 

 Osäkert 

7.3 Lunds kommuns ska fortsatt verka för att fler lämpliga naturområden ska få skydd i 
form av naturreservat, biotopskydd eller motsvarande. 

 Kommer att klara målet 

7.4 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom 
kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds 
kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. 

 Osäkert 

7.5 Lunds kommun ska arbeta för att skydda, bevara och utveckla spridningsvägar för 
olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljön och på landsbygden. 

 Kommer att klara målet 

7.6 Lunds kommun ska göra en inventering av ekosystemtjänster i stadsmiljö och 
landsbygdsmiljö senast 2016 vilken ska utgöra underlag för åtgärder för hur 
ekosystemtjänster ska skyddas och utvecklas i kommunen. Åtgärder ska finnas 
framtagna senast 2018. 

 Riskerar att ej klara målet 

 

Friskt vatten och frisk luft 

Trend och analys 
Rent vatten är en förutsättning för vår välfärd, men tillgång till rent vatten är ingen självklarhet och är 
en av de allra största utmaningarna globalt. Till följd av den globala uppvärmningen beräknas 
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vattentillgången bli ännu mer begränsad i stora regioner runt om i världen i framtiden. Även Sverige, 
och inte minst Lunds kommun, står inför stora utmaningar på vattenområdet. Dels avseende rent 
dricksvatten och dels avseende kemiska föroreningar i ytvatten och grundvatten. Ett annat viktigt 
problemområde är övergödningen av sjöar och hav på grund av för stora utsläpp av fosfor och kväve. 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla ytvatten och grundvatten uppnå god kemisk, ekologisk och 
kvantitativ status till av EU beslutade målår. Inte något ytvatten, det vill säga sjöar och vattendrag, i 
Lunds kommun når upp till god ekologisk eller god kemisk status. 

När det gäller Lunds kommuns grundvatten så bedömer Vatteninformation Sverige (VISS) både den 
kemiska och kvantitativa statusen som god. VISS påpekar dock att tillförlitligheten är låg då det 
saknas utredningar om grundvattnets status, och statusen bedöms därmed som god fram till att ny 
information framkommer. Utifrån VISS bedömning går det således inte att dra några slutsatser 
angående grundvattnets status. Miljöförvaltningen i Lunds kommun genomför egna mätningar av 
grundvatten inom ramen för grundvattenkontrollprogrammet, men dess tidsserier är ännu för korta för 
att det ska kunna gå att dra några slutsatser. När det gäller andelen av Lunds yt- och 
grundvattenförekomster som har ett långsiktigt skydd så är andelen relativt låg. Av fjorton 
grundvattenobjekt är sex skyddade för dricksvattenförsörjning. 

Vattenrelaterade delmål är till stor del kopplade till det samlade arbete som pågår inom ramen för 
Lunds vatten, som är ett projekt där kommunen, VA SYD (huvudman för dricksvattenförsörjningen), 
Sydvatten (dricksvattenproducent) samt Höje ås och Kävlingeåns vattenråd tar ett helhetsgrepp kring 
vattenfrågorna. Inom projektet ska en vattenförsörjningsplan, VA-utbyggnadsplan, sjö- och 
vattendragsplan, dagvattenplan samt översvämningsplan tas fram. Några av planerna är framtagna 
under 2016, och arbetet med de övriga planerna förväntas vara klart under 2017. Helhetsgreppet om 
vattenfrågorna är mycket positivt, men i dagsläget är det oklart om de planer som ingår i projektet 
kommer att leda till att vi hinner nå LundaEko-målen till 2020. 

Olika typer av luftföroreningar som kväveoxider, partiklar och marknära ozon medför betydande 
hälsoproblem. Lund har anslutit sig till de regionala målen för halterna av luftföroreningar. Dessa är 
satta så att luftföroreningshalterna inte ska överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Miljöförvaltningens 
luftmätningar visar att halterna överskrider det regionala målet för respektive luftförorening, men att 
de ligger under miljökvalitetsnormens årsmedelvärden. 

Mål och resultat 
Delmål Bedömning 

8.1 De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5) , bensen, 
kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas. 

 Osäkert 

8.2 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk status och god kemisk 
status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. 

 Riskerar att ej klara målet 

8.3 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt 
beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. 

 Går ej att bedöma 

8.4 Senast år 2016 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster, med betydelse 
för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt skydd och översyn 
av befintliga skyddsområden ska göras. 

 Riskerar att ej klara målet 

8.5 En vattenplan*, det vill säga en handlingsplan med åtgärder som beskriver hur Lunds 
kommun ska uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ status i yt- och grundvatten 
enligt beslutade miljökvalitetsnormer samt säkra en långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning tas fram senast 2016. 

 Riskerar att ej klara målet 
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Miljöframsteg 

Världens skolgårdar möttes i Lund  
Sverige, och i synnerhet Lund, ligger långt fram globalt sett när det gäller att se utemiljön som en 
självklar, utmanande och lustfylld plats för lek, lärande och fysisk aktivitet. I Lund pågår sedan 1992 
en långsiktig skolutvecklingssatsning kring gröna skolgårdar. Under 2016 var Lunds kommun, 
tillsammans med tankesmedjan Movium (SLU), Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet och 
Region Skåne värd för den femte världskonferensen om skol- och förskolefrågor Green Grounds for 

Health and Living. Under de tre konferensdagarna deltog 220 deltagare från femton olika länder. 

Guldregn över Lund i Lilla Ekomatsligan 

Det blev trippel i topp för Lund på Lilla Ekomatsligan 2016. Årets vinnare blev Agneta Ahl på 
Nyponbackens förskola med fantastiska 99 procent ekologiskt. På andra plats hamnade de, sedan 
tidigare, trefaldiga vinnarna Håkan Olsson och Katarina Nilsson på Bys ansvarsområde i Lund. 
Ladugårdmarkens förskola tog hem tredjeplatsen. 

Rekordökning av ekologiska livsmedel på måltidsservice 

Ökning med 22 procent för hela Måltidsservice mellan 2015 och 2016 (från 50 till 72 procent).  
Receptet lyder stort engagemang, noggrann planering och tålamod kombinerat med en nypa envishet 
och kreativitet toppat med ett bra samarbete med producenter och leverantörer. 

Kvartersnära återbruksbutik  

Återbruksbutiken FixaTill öppnades i stadsdelen Linero i mars 2016, och är en gemensam satsning 
mellan Lunds Renhållningsverk, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och kommunens 
miljöstrategiska enhet. Projektet vill uppmuntra till hållbar konsumtion genom att förlänga livstiden på 
våra saker. På så sätt bidrar vi till att spara på naturens resurser och minska avfallsmängderna. 
Återbruksbutiken FixaTill har tre huvudaktiviteter; reparera istället för att slänga, byta second hand, 
samt workshops och föreläsningar runt temat hållbar konsumtion. 

Lund en av tre svenska finalister i Earth Hour City Challenge 

Lund var en av städerna som deltog i 2016 års upplaga av WWFs internationella klimatutmaning Earth 
Hour City Challenge (EHCC). 16 svenska kommuner deltog, tillsammans med totalt 127 städer från 
21 länder, i utmaningen. Den spännande svenska finalen av EHCC stod mellan Eskilstuna, Lund och 
Umeå, som alla imponerade på juryn. Umeå knep förstaplatsen, och Lund kom på en hedrande 
andraplats. 

Ny klimatfond ska stimulera till åtgärder 

Lunds kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2016 om en ny koldioxidavgift och klimatfond. 
Koldioxidavgifter ska tas ut på alla resor och transporter som kommunens tjänstemän och politiker 
gör. Avgifterna placeras i en klimatfond där förvaltningar inom kommunen sedan kan söka bidrag till 
klimatåtgärder. 

Lund är bäst på hållbara transporter – prisades i Almedalen  

I undersökningen SHIFT 2016 utsågs Lund till bäst i Sverige på hållbara transporter. Lunds kommun 
får högst totalpoäng för sitt långsiktiga och framgångsrika arbetssätt med hållbara transporter och för 
arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem. Lund har bland annat en stor 
andel 30-gator, bra cykelinfrastruktur, bra kollektivtrafik och ett långvarigt arbete med mobility 
management, det vill säga att staden främjar hållbara transporter och påverkar bilanvändningen genom 
att förändra resenärers attityder och beteenden. Priset togs emot av kommunstyrelsens ordförande 
Anders Almgren i Almedalen. 

Lund utsedd till årets cykelfrämjarkommun 

Lund toppar årets Kommunvelometer, Cykelfrämjandets granskning och rankning av kommunernas 
arbete med cykling. Det är tredje gången Lund hamnar överst på listan sedan den årliga mätningen 
startade 2010. Malmö och Uppsala delade andraplatsen följda av Eskilstuna. Kommunerna betygsätts 
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på områdena befintlig cykelinfrastruktur, infrastruktur och underhåll, information och marknadsföring, 
aktiviteter under föregående år, cykelpolitik, samt uppföljning och mätning. 

Framtidsgatan 

Lunds kommun deltog under 2016 i European mobility week, som syftar att förändra vardagliga 
transporter i europeiska städer. Lunds kommun vill med projektet Framtidsgatan visa på att det är 
möjligt att använda ytorna i staden för attraktivare stadsliv. Bangatan, Klostergatan och Stora 
Gråbrödersgatan stängdes av för biltrafik och istället bjöds handlare och föreningar in för att använda 
gaturummet. 

Lunds Renhållningsverk kör fossilfritt 

När beslutet togs år 2010 att Lunds kommun skulle bli fossilbränslefri till år 2020, släppte Lunds 
Renhållningsverk ut mest koldioxid från transporter av alla kommunens förvaltningar. Men redan 
under 2016 blev Renhållningsverkets transporter helt fossilfria. Drivmedel är främst biogas och 
biodiesel. En kranbil har även köpts in där kranen är eldriven vilket gör att fordonet inte behöver vara 
igång under tömning. Dessutom har två tjänstefordon med eldrift införskaffats. Vidare utbildas 
personalen kontinuerligt inom verksamhetsområdet, bland annat i sparsam körning, för att kunna köra 
så resurssnålt som möjligt. 

Lund rankad som Sveriges fjärde bästa energikommun 

Lund placerar sig på fjärde plats år 2016 när tidningen Aktuell hållbarhet rankar vilka kommuner i 
Sverige som är bäst på energifrågor. Bedömningen grundar sig på frågor om allt från energistrateger 
och energiledningssystem till krav i upphandling och byggande samt handlingsplan för solenergi. 
Dessutom har tidningen tittat på inrapporterad data på andelen förnybar energi i byggnader, 
energiprestanda och förnybara drivmedel i fordon samt mängden energi från solceller, solvärme och 
vindkraft. 

LKF invigde en av Sveriges största solcellanläggningar 

Under 2016 byggdes en av Sveriges största solcellsanläggningar på bostadstak på Norra Fäladen i 
Lund. Anläggningen består av 5 500 m2 solceller med en toppeffekt på 788 kW som monterats på 21 
tak på LKFs bostadshus på Magistratsvägen. Anläggningen kommer att producera cirka 780 000 kWh 
grön el per år, vilket motsvarar 320 lägenheters årsförbrukning av hushållsel. 

Förskolan Tegelstugan vinnare av Skåne Solar Award 2016 

Skåne Solar Award 2016 tilldelades Lunds kommun för förskolan Tegelstugan i Veberöd. Vinnaren 
tillkännagavs vid Skånes Energiting, som arrangeras av Energikontoret Skåne. Skåne Solar Award 
delas ut årligen av Solar Region Skåne och består av 10 000 kronor och en vacker glasplakett. 

Kraftringens samhällsnyttiga arbete uppmärksammades i Paris 

Energibolaget Kraftringen uppmärksammades vid en prisceremoni i Paris den 14 november arrangerad 
av European Centre of Employers and Enterprises, CEEP. Det är Kraftringens bidrag till socialt och 
miljömässigt hållbar renovering av bostäder i stadsdelen Linero i Lund som uppmärksammas särskilt 
som ett exempel på hur ett företag kan verka för en hållbar samhällsutveckling. Arbete sker inom 
ramen för EU-projektet CITyFiED. Priset delas ut till företag och organisationer vilka är leverantörer 
av offentliga tjänster och som enligt CEEP utmärkt sig med ett enastående CSR-arbete. 

102



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 136 Erbjudande om delägarskap i Inera
AB, (KF)

Dnr KS 2017/0332

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling 
av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare 
inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring 
gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. 

Samtliga landsting och regioner har sedan SKL:s styrelses beslut om att 
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera 
AB, fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas 
att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som 
landsting och regioner. 

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, 
omsorg och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s 
uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2017.
Sveriges kommuner och landstings missiv den 24 mars 2017.
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1.
Anslutningsavtal, bilaga 2.
Aktieägaravtal, bilaga 3.
Bolagsordning, bilaga 4.
Ägardirektiv, bilaga 5.
Årsrapport Inera AB 2015, bilaga 6.

Yrkanden
Christer Wallin (M) yrkar bifall till kommunkontorets förslag till beslut.

Björn Abelsson (S) yrkar bifall till de två första att-satserna i 
kommunkontorets förslag till beslut samt yrkar att uppgiften att utse 

103

Bilaga 80



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

ombud med ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarråd i Inera AB 
under år 2017-2018, samt att utse ombud och ersättare att representera 
Lunds kommun vid ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor i 
Inera AB under år 2017-2018 delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kr, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part 

i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse ombud med 

ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarråd i Inera AB under 
år 2017-2018, samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse ombud och 
ersättare att representera Lunds kommun vid ordinarie och extra 
bolagsstämmor/årsstämmor i Inera AB under år 2017-2018.

 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (7)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-03-28 KS 2017/0332

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

046-35 38 94

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Erbjudande om delägarskap i Inera AB

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling 
av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare 
inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemen-
samma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. 

Samtliga landsting och regioner har sedan SKL:s styrelses beslut om att 
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera 
AB, fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas 
att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som 
landsting och regioner. 

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsom-
rådet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom 
betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och 
samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s 
uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verk-
samhetsutveckling genom digitala lösningar. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2017.
Sveriges kommuner och landstings missiv den 24 mars 2017.
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1.
Anslutningsavtal, bilaga 2. 
Aktieägaravtal, bilaga 3.
Bolagsordning, bilaga 4.
Ägardirektiv, bilaga 5. 
Årsrapport Inera AB 2015, bilaga 6. 
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Diarienummer

2017-03-28 KS 2017/0332

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Sveriges kommuner och landsting har erbjudit Lunds kommun att bli 
delägare i Inera AB. 

Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 
gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 
digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget 
bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla 
e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, 
Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget 
Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. 
År 2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR 
AB (tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB. 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och 
utökade uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemen-
samma tjänster och projekt. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna 
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på 
nätet) och Journal via nätet. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och 
landets samtliga 21 landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på 
drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot 
både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats 
under ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma 
digitala lösningar för kommuner, landsting och regioner lyftes denna 
fråga fram som ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt stödja och 
hantera samspelet mellan kommuner, landsting och regioner, och möjlig-
göra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas gemensamma 
tjänster och lösningar från Inera AB.

Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 
utfördes en förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i 
kommuner, landsting och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt 
förvärv av Inera”.

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisions-
utredning (Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och 
finansiellt hållbar förvärvslösning.

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats. 

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktie-
ägaravtal, ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av 
kansliet med stöd av Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en 
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referensgrupp bestående av jurister från de tre största landstingen/region-
erna (Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region 
Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs 
stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga 
frågor har särskilt belysts, och en second-opinion på de upphandlings-
rättsliga övervägandena har inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i 
samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta 
möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta 
invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens 
möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, 
landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 
vassare och smartare välfärd.  

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna 
ser på digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra 
tillfrågade är positiva till att kommuner, landsting och regioner 
kommunicerar och erbjuder service digitalt. Nästan lika många, sju av 
tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg används i 
skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation 
och behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser 
att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. 
Det är hög tid att förbättra den digitala servicen, anser två av tre. 

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga 
Sverige fart. Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella 
initiativ, samordning och grundläggande förutsättningar såsom standarder 
för informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala förnyelsen av det 
offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en avsiktsför-
klaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när 
det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med 
företag. Digitalt först innebär också att myndigheter, kommuner, lands-
ting och regioner ska sätta invånaren och företagaren i centrum när nya 
tjänster tas fram. 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov 
av och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitali-
seringen. Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att 
skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, 
landsting och regioner, som bidrar till att möta människors och verksam-
heters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i 
välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.
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SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka 
hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och 
regioners digitalisering är:

 Medlemsgemensamma digitala lösningar. 

 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam 
kravställning.

 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas 
verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större 
utsträckning behöver hanteras i mer samordnat för att undvika subopti-
merade insatser och öka nyttan för landsting och regioner. 

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för 
den digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har 
fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att 
ge liknande möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. 
I grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksam-
heter, invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala 
lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som 
inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att över-
blicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- 
och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas. 

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsätt-
ningar för SKL att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar 
för gemensamma digitala lösningar inom alla verksamhetsområden, utan 
att själv behöva bygga upp all kompetens och de förmågor som detta 
kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till andra 
verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed 
en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det 
som ska göras.

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre 
samordning och ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i 
beställarrollen. Här efterlyses tydliga och genomarbetade standarder, 
gemensamma kravspecifikationer och gemensamma upphandlingar att 
ansluta sig till. 

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlings-
kompetens och genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-
stöd och digitala lösningar har till viss del skett genom åren, men 
bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL Kommentus, SKL 
och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att stärka 
medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
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standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlings-
kompetens kan bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är 
ansvariga, eller där kommuner väljer att själva upphandla.

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande 
”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 
2015:91” att digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av 
samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i form av 
flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration. 

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt 
först kräver ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har 
visat stort intresse av att få stöd i sin förändringsresa och i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det handlar om 
vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta 
både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna 
förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till 
sektorns digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja 
medlemmarna på denna förändringsresa.

Genomförande
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade 
SKL – genom SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta 
genom att samtliga landsting och regioner sålde merparten av sina aktier i 
Inera AB och nu äger fem aktier vardera.  

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från 
SKL för att bli delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utveck-
lingsarbete där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar inbördes och 
med kommuner, landsting och regioner för att kravställa, upphandla, 
utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster, 
inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.

Finansiering
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 
aktier i bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier 
från respektive landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett 
till bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per 
aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har varit oförändrat fram till överlåt-
elsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 procent av 
aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent. 

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till 
bokfört värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga 
kommuner investerar i bolaget, kommer SKL Företag AB att få en 
återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir 
därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala aktie-
kapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en 
förlustgaranti om 35 mnkr. 
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I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i 
samband med affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten 
redan i dag i huvudsak självfinansierade. Det är innebörden av den 
affärsmodell som tillämpas och som avses tillämpas även i fortsätt-
ningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer konsekven-
sen ytterst att bli att projektet får läggas ned. 

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för 
minst den summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 
2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande landsting och regioner 
har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säkerställa 
att bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat 
skäl är att Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till 
en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under 
införande och har ännu inte införts fullt ut. 

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den 
ekonomiska risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägar-
avtalet inte har ett dominerande inflytande över bolaget. 

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets 
verksamhet och ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 
2017 antogs förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har 
utarbetats och godkänts av samtliga landsting och regioner, och 
kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig till detta 
(enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram 
och beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 
7 juni 2017 (se bilagor).

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret har inget att invända mot SKL:s erbjudande.

För det fall förslaget antas bör ombud och ersättare bör redan nu utses att 
delta vid ägarråd och bolagsstämma i Inera AB.

Köp av aktier är en placering och påverkar inte resultatet. 
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar
att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kr, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, 
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part 

i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal, 
att utse ombud med ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarråd 

i Inera AB, 
att utse ombud och ersättare att representera Lunds kommun vid 

ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor i Inera AB under år 
2017-2018. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten 
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 2017-03-24 Vårt dnr: 
16/04367 

 

    

 MISSIV    

 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Verkställande direktören  
Till kommundirektören 

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB  
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten 
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på 
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.   

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. 
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga 
handlingar finns också på skl.se/inera. 

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre 
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och 
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. 
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal 
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.  

För frågor hänvisas till inera@skl.se  

 
Med vänlig hälsning 

 
Lena Dahl 
Tillförordnad VD 
 

Bifogade dokument: 

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna: 

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1) 
o Anslutningsavtal (bilaga 2) 
o Aktieägaravtal (bilaga 3) 
o Bolagsordning (bilaga 4) 
o Ägardirektiv (bilaga 5) 
o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6) 
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Kommunens beslutsunderlag  1(6) 
 

Förvärv av aktier i Inera AB  
 

Sammanfattning 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna 
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal 
via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.  

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger 
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  

 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om  
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
 

Bilagor: 

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 

Anslutningsavtal, bilaga 2 

Aktieägaravtal, bilaga 3  

Bolagsordning, bilaga 4 

Ägardirektiv, bilaga 5 

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

 

 

Bakgrund 

Inera AB 
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma 
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det 
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet 
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket 
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare 
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, 
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera 
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar 
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.  

 

Beredning på nationell nivå 
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett 
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för 
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på 
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas 
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en 
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting 
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”. 

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 
förvärvslösning. 

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.  

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, 
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av 
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av 
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra 
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms 
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun). 

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt 
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har 
inhämtats.  
 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor 
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram 
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja 
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att 
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som 
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 
vassare och smartare välfärd.   

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på 
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva 
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. 
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg 
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och 
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, 
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra 
den digitala servicen, anser två av tre.  

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. 
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och 
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att 
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster 
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt 
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta 
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.  

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra 
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en 
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta 
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.  
 

SKL:s digitaliseringsarbete 
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är: 

 Medlemsgemensamma digitala lösningar.  
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning. 
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter. 

 

Medlemsgemensamma digitala lösningar 
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning 
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka 
nyttan för landsting och regioner.  

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer 
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för 
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av 
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.  

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL 
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala 
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all 
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan 
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och 
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras. 
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning 
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och 
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses 
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och 
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.  

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och 
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar 
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. 
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att 
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan 
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner 
väljer att själva upphandla. 
 

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt 
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen 
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag 
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.  

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver 
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få 
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan 
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den 
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 
förändringsresa.  

 

Genomförande  
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom 
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting 
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.   

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och 
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för 
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas. 
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Finansiering  
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per 
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har 
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.  

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, 
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för 
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti 
om 35 mnkr.  

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses 
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.  

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger 
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för 
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i 
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är 
under införande och har ännu inte införts fullt ut.  

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande 
inflytande över bolaget.  

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till 
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga 
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig 
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och 
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 
bilagor).  
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 

"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 

samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 

aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 

önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 

Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna 

gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 

undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive 

Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 
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3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 

enligt punkt 1.3 ovan. 

 

5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 

och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 

och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 

gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 

Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 

förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 

skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 

Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 
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Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och 

utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av 

detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader 

avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 

detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts 

skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och 
Köparen tagit var sitt ett exemplar.  
 
DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 

nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 

tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 

Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 

inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 

i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 

Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 

i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 

parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 

tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 

kommun erhållit var sitt. 

 

DATUM:  

 

[KOMMUN] 

 DATUM:  

 

__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet 

i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av 

bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska 

bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över 

bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i 

huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll 

över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med 

från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
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3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har 

något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid 

Ägarråd respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt 

att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.  

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än 

tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut 

ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i 

Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans 

minskat med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE  

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses.  

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande 

regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera 

samtliga delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 

styrelsen.   

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.  
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   

lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede 

och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 

bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med 

avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och 

kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part 

sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till 

inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela 

Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras 

i sin helhet och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska 

detta i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga 

köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av 

Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, 

varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta 

aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande 

härtill av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag 

och bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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  Bilaga 4 

 

 

 

 
 
 

     Sid 1/3 

 
 

    BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

 
 
1.  BOLAGETS FIRMA 
 
Bolagets firma är Inera AB. 
 
2.  SÄTE 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
 
3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
4.  BOLAGETS SYFTE 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5.  AKTIEKAPITALET 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
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6.  ANTAL AKTIER   
 
Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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SKL Företag AB 
Postadress: 118 82 Stockholm,   Besök: Hornsgatan 20,   Tfn: 08-452 70 00,   Fax: 08-452 72 25 
www.sklab.skl.se,   Epost: info@sklforetag.skl.se,   Postgiro: 67 33 01-8,   Bankgiro: 251-7381,   Org nr: 556117-7535 

Lena Dahl 
 
 

 

 

Ägardirektiv för Inera AB  
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607 
   
Ägare 
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna. 
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.  
 

Bolagets verksamhet  
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  
 
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
 
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga. 
   
 
Bolagets styrning 
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.  
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 
räkning. 
 
 
Verksamhetens finansiering 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 
självfinansierade.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 
kvalitet.  
 

Strategier för koncernen 
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 

arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 

service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 

för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 

 

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 
till förbundets inriktning och målsättningar. 
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Koncerngemensamma riktlinjer 
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 
månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 
minst 40 procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 
ha en hållbarhetsredovisning.  
 

Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 
verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 
bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 
av styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 
 

Bolagets utveckling 
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 
bolagets affärsplan. 
 

Investeringar 
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. 
 

Ekonomiska krav 
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 

rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 

dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 
 

Utdelning 
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 

 

161



2020

Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 137 Ändring av Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Lunds 
kommun, (KF)

Dnr KS 2017/0282

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2009 att införa följande nytt 
första stycke i § 18 i Allmänna lokala föreskrifter för Lunds kommun:

Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – 
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på 
nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.

Vid en senare ändring av de lokala ordningsföreskrifterna försvann orden 
”klockan 02.00” av misstag.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2009, § 94.
Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013, § 62, jämte bilagor.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2017.
Förslag till ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds 
kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att sist i § 18 första stycket i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Lunds kommun lägga till orden ”klockan 02.00”, 
att ändringarna ska gälla från den 1 juni 2017, 
att anmäla beslutet till länsstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L): Liberalerna anser att det kan finnas fog för att hela 
den nuvarande ordningsstadgan ses över på nytt.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-03-13 KS 2017/0282

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

Ändring av Allmänna lokala ordnings-
föreskrifter för Lunds kommun.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2009 att införa följande nytt 
första stycke i § 18 i Allmänna lokala föreskrifter för Lunds kommun:

Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – 
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på 
nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.
Vid en senare ändring av de lokala ordningsföreskrifterna försvann orden 
”klockan 02.00” av misstag.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2009, § 94
Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013, § 62, jämte bilagor
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2017
Förslag till ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds 
kommun

Barnets bästa
Då ärendet avser något som fullmäktige egentligen redan tidigare fattat 
beslut om bedöms en barnkonsekvensbeskrivning inte ha någon relevans.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2009, § 94, att införa följande 
nytt första stycke i § 18 i Allmänna lokala föreskrifter för Lunds 
kommun:

Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – 
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på 
nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.
När fullmäktige den 21 mars 2013, § 62, beslutade om andra ändringar i 
de lokala ordningsföreskrifterna hade av misstag orden ”klockan 02.00” 
försvunnit ur meningen ovan i det förslag till ordningsföreskrifter som 
förelades fullmäktige.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-03-13 KS 2017/0282

Kommunfullmäktiges beslutsformulering var ”att fastställa föreliggande 
förslag till ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds 
kommun”. Med den utformning beslutet fick anser kommunkontoret att 
fullmäktige bör fatta ett nytt beslut om att lägga till orden ”klockan 
02.00” sist i den artonde paragrafens första stycke igen. Även om det 
uppenbart aldrig varit avsikten kan beslutet från 2013 annars uppfattas 
som att orden ”klockan 02.00” skulle utgå ur föreskrifterna.

Kommunkontoret föreslår därför att orden ”klockan 02.00” åter läggs till 
på det ställe i föreskrifterna där de tidigare återfanns. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att sist i § 18 första stycket i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Lunds kommun lägga till orden ”klockan 02.00”,

att ändringarna ska gälla från den 1 juni 2017,

att anmäla beslutet till länsstyrelsen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds 
kommun

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS 
KOMMUN

Antagna av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, § 10 med stöd av förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrif- 
ter enligt ordningslagen (1993:1617).

Ändrade av kommunfullmäktige den 30 augusti 2001, § 125, den 28 maj 2009, § 94, den 21 
mars 2013, § 62, samt den...

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare föreskrifter om hur den allmänna ord- 
ningen i Lunds kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas genom användning av pyrotekniska varor.

2 §
Om inte annat anges är dessa föreskrifter tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen. Bestämmelserna i 18 § st 2 
är också tillämpliga på andra än offentliga platser.

För områden, som kommunen har upplåtit till torghandel, gäller också kommunens lokala 
föreskrifter om torghandel.

3 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § första stycket, 10 §,
11 § första stycket och 12 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m

4 §
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den, som är ansvarig för åtgärden, 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrust- 
ningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Trafiken på 
platsen får inte onödigtvis hindras eller störas.
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds 
kommun

Byggnads- och rivningsarbete, schaktning, grävning m m

5 §
Den som är ansvarig för byggnadsarbete, rivningsarbete, schaktning, grävning, tippning av 
fyllnadsmassor eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmän- 
heten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Om offentlig plats nedsmutsas i samband med i första stycket omnämnt arbete, åligger det 
den för arbetet ansvarige att genast, efter uppmaning av kommunen eller senast så snart arbe- 
tena upphört, ombesörja rengöring av platsen.

Containers

6 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas på en offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer.

Häckar, buskar och träd

7 §
Häck, buske eller träd får intill en höjd av 2,2 m över marken inte skjuta ut mer än 40 cm över 
gångbana, cykelväg eller annan för sådant allmänt trafikändamål upplåten plats och i intet fall 
så långt att framkomligheten hindras eller försvåras. Över biltrafikerade körytor får vegetation 
av angivet slag inte skjuta ut på lägre höjd än 4,6 m.

Markiser, flaggor och skyltar m m

8 §
Skylt, markis, flaggstång eller liknande från byggnad utskjutande anordning får inte anbringas 
så att den skjuter ut över gångbana på lägre höjd över marken än 2,5 m eller över körbana på 
lägre höjd än 4,6 m.

Banderoller, flaggor dekorationer och dylika anordningar får med sin nedre kant inte ha lägre 
höjd över gångbana än 2,5 meter och över körbana eller körbar gångbana 4,6 meter.

Affischering, reklam m m

9 §
Affischer, annonser och liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd sättas upp 
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, där 
rörelsen finns.
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds  kommun

Högtalarutsändning

10 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande anordningar utan polismyndighetens till- 
stånd.

Insamling av pengar

11 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamling- 
en inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Tillstånd krävs inte för insamling, som skall ske i samband med framförande av gatumusik.

Ambulerande försäljning m m

12 §
Ambulerande försäljning med andra varor än tryckta skrifter, välgörenhets- och demonstra- 
tionsmärken och dylikt får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum inom Lunds tätorts- 
område innanför och i den gräns som omfattar Clemenstorgets norra och östra körbana –
S:t Petri Kyrkogata - Paradisgatan - Tomegapsgatan - Stora Tomegatan - Östra Mårtensgatan
- Råbygatan - Lilla Tvärgatan - Stora Södergatan - Drottensgatan - Grönegatan - Stora Fiska-   
regatan - Bantorgets södra och västra körbana - Bangatan - Clemenstorgets västra körbana.  
Tillstånd krävs även för ambulerande försäljning inom stadsparken och på den del av dessa 
gator som gränsar till parken: Ringvägen, Stadsparksgången, Högevallsgatan, Svanegatan, 
Gyllenkroks Allé och Malmövägen. 

Ambulerande försäljning får inte i något fall äga rum på de platser inom kommunen, som 
enligt 2 § andra stycket är upplåtna för torghandel, under den tid som torghandel pågår.

Med ambulerande försäljning avses all gatuförsäljning, även om den tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och därför inte kräver tillstånd enligt
3 kap 1 § ordningslagen.

Camping

13 §
Inom Skrylleområdet får camping äga rum endast på sådan plats som anvisas genom Skrylle- 
gården. Inom de områden i övrigt, som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmänt be- 
gagnande, får camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som vederbö- 
rande kommunala myndighet bestämmer.

Ytterligare bestämmelser om camping finns i de föreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen 
fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden i Lunds kommun. 
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Hundar

14 §

Bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och 
katter och jaktförordningen (1987:905) samt i de föreskrifter som länsstyrelsen eller 
kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds 
kommun. Härutöver gäller ytterligare de bestämmelser, som anges i 15, 16 och 17 §§ i dessa 
föreskrifter. 

15 §
Hundar får inte medföras eller tillåtas uppehålla sig på badplats, på allmän lekplats (inbegri- 
pet plaskdamm), eller på för fåglar särskilt avsett område i park.

Hundar skall hållas kopplade på följande platser:

- kyrkogård och begravningsplats, skolgård, idrottsplats, campingplats eller annat fritids- 
område,

- Bantorget, Clemenstorget, Krafts torg, Mårtenstorget, Stortorget, Petriplatsen, Tegnérs- 
platsen, Universitetsplatsen, Lundagård, Löwengrenska trädgården, Stadsparken, och 
området kring Domkyrkan, allt i Lund, och med den utsträckning som utmärkts på den till 
dessa föreskrifter hörande kartan,

- under tiden fr.o.m. den 1 mars t o m den 15 oktober i övriga parker och särskilt anlagda 
grönområden, utom på för hundar särskilt avsett område.

Under löptid skall tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden.

När en hund inte hålles kopplad skall den vara försedd med halsband, på vilket ägarens namn 
och adress eller telefonnummer är tydligt och varaktigt anbragt.

16 §
Föroreningar efter hund på gångbana eller annat för gångtrafiken erforderligt utrymme, i all- 
män parkmark och på särskilt anlagt motionsspår skall plockas upp.

17 §
Den som är ägare till en hund eller som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller 
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Dessa 
bestämmelser gäller dock inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund
för funktionshindrad person eller polishund i tjänst.
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Pyrotekniska varor

18 §
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier – på of- 
fentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följan- 
de dag klockan 02.00.

Pyrotekniska varor får inte användas vid nedan förtecknade sjukhus och särskilda boenden 
inom respektive anläggnings område och även utanför sådant område inom ett avstånd av 50 
meter från byggnad, som är belägen inom området:
i Lund

Universitetssjukhuset (Getingevägen och Sankt Lars-området) 

Brunnslyckan, Falkvägen 14, Fäladshöjden, Linegården, Linelyckan, Mårtenslund, 
Nibblegården, Norrdala, Papegojelyckan, Reimersdal, Ribbingska, Solbacken, Värpinge, Ärtan

i Dalby
Björkbacken

i Genarp
Solhem

i Södra Sandby 
Fästan

i Veberöd
Vevrehemmet

Ridförbud

19 §
Ridning får inte äga rum på anlagda motionsspår. I parker och särskilt anlagda grönområden 
får ridning inte ske på annat än därför anvisade stigar och vägar.

Ytterligare bestämmelser om ridning m m finns i de föreskrifter som länsstyrelsen eller 
kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds 
kommun.
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Avgift för användning av offentlig plats

20 §
För användning av offentlig plats och område, som kommunen jämställt med sådan plats, har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

21 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 § första stycket, 10 §,
11 § första stycket, 12 § första och andra stycket, 13 § första stycket, 15-16 §§, 18 § och 19 §
första stycket kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

Bestämmelser om förelägganden  och förverkande finns i ordningslagen.
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (4) 
 2013-03-21  

 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunfullmäktige 
2013/42 
 
 
Plats och tid Sessionsalen i stadshallen, kl 17:00 - 22:20 
 
Ledamöter Annerby Jansson Annika (M), ordförande  

Forsberg Jörgen (M), vice ordförande  
Prytz Lennart (S), 2:e vice ordförande 
Johansson Lars (M) 
Borin Adrian (M) 
Alfredsson Bo (M) 
Johannessen Ronny (M), §§ 64-76, kl. 18.40-22.20 
Sjödin Inga-Lisa (M) 
Stålberg Ulla (M) 
Von Friesendorff Carl (M) 
Rehn Winsborg Louise (M) 
Helmfrid Mats (M) 
Rugsveen Astrid (M) 
Eldh Pålsson  Lotta (M) 
Larsson Ann-Christine (M) 
Klette Tove (FP), §§ 65-76, kl. 19.15-22.20 
Nordbeck Carolina (FP) 
Krantz Oskar (FP) 
Kristensson Berit (FP) 
Sandberg Philip (FP) 
Lundström Mette-Maaria (FP) 
Radner Holger (FP), §§ 53-70, kl. 17.00-21.15 
Hansson Lars (FP) 
Bergwall Lars (C) 
Hansson Börje (C) 
Lindskog Agneta (KD) 
Czernyson Torsten (KD), §§ 65-76, kl. 19.15-22.20 
Olsson Mattias (S) 
Molin Monica (S) 
Friberg Joakim (S) 
Granqvist Rune (S), §§ 62-76, kl. 18.15- 22.20 
Persson Tord (S) 
Fällström Lena (S) 
Almgren Anders (S) 
Hogerud Anna-Lena (S) 
Abelson Björn (S) 
Nilsson Mats (S) 
Olsson Jeanette (S) 
Abtin Mohsen (S) 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (4) 
 2013-03-21  

 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Heidari Akram (S), §§ 53-66, kl. 17.00-20.00 
Sjöström Christina (MP) 
Forkstam Petter (MP) 
Emanuelsson Cecilia (MP) 
Englesson Rolf (MP) 
Berginger Emma (MP) 
Ebbesson Anders (MP) 
Baumann Anna (MP) 
Mattsson Lambreus Johan (MP), §§ 53-63, kl. 17.00-18.40 
Lorimer Nita (V) 
Olsson Mats (V) 
Gunnarsson Hanna (V) 
Svensson Angelica (V), §§ 53-69, kl. 17.00-20.55 
Andersson Hans-Olof (SD) 
Kjellberg Bo (SD) 
Persson Sven-Bertil (DV)  

 
Tjänstgörande 
ersättare 

Nordin Erik (M), tjänstgör för Göran Wallén (M) 
Tullberg Jan B (M), tjänstgör för Lars Leonardsson (M) 
Anehus Rickard (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) 
Osvath Tamas (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) §§ 53-63 
Dahlquist Maj-Britt (M), tjänstgör för Louise Meijer (M) 
Frennstedt Thomas (FP), tjänstgör för Tove Klette (FP) §§ 53-64 samt för 
Carl-Otto Berg (FP) §§ 65 - 76 
Barnes Cecilia (FP), tjänstgör för Martin Klette (FP) 
Eriksson Inga-Kerstin (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C) 
Ekström-Persson Solveig (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S) 
Nyman Olof (S), tjänstgör för Rune Granqvist (S) §§ 53- 61 , kl. 17.00-
19.40 
Pender Helen (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) §§ 67-76 
Nordström Erik (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) 
Hammarström Erik (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP) §§ 
64-76 
Ohlsson Lars A (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) §§ 70-76 
Lundström Åke Bengt (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)  

 
Ersättare Escobar Edith (M) 

Bertilsson Bernt (C) 
Wagner Zoltán G- (KD) 
Fric Mio (KD) 
Håkansson Anna-Lena (S) 
Kärre Emelie (MP), kl. 17.00-18.15 
Salemark Cecilia (DV) 
Stensson Martin (DV)  
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (4) 
 2013-03-21  

 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

Justerare Forsberg Jörgen (M) 
Prytz Lennart (S)  

 
Paragrafer §§ 53 - 76 

Tid och plats för justering Kommunkontoret onsdagen den 3 april 2013 kl. 15.30 

Underskrifter 
 

Sekreterare _________________________________________ 
Ardhe Pernilla 

 

Ordförande _________________________________________ 
Annerby Jansson Annika (M) 

 

Justerare _________________________________________ 
Forsberg Jörgen (M)  

_________________________________________ 
Prytz Lennart (S)  

 
 
 

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

 
Organ:   Kommunfullmäktige  
 
Sammanträdesdatum:  21 mars 2013 
 
Datum då anslaget sätts upp: 3 april 2013 Datum då anslaget tas ned: 25 april 2013 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret 
 
 
Underskrift:  _________________________________________ 
   Pernilla Ardhe 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (4) 
 2013-03-21  

 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62  
Tekniska nämndens begäran om ändring av de lokala 
ordningsföreskrifterna för Lunds kommun 
Dnr KS 2013/0145, bilaga 46  
   
Sammanfattning 
Reglerna för ambulerande försäljning anges i § 12 av ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Lunds kommun”. Tekniska nämnden föreslår en ändring av gällande regler med syfte att inkludera 
Stadsparken inom det område inom vilket polisen måste ge tillstånd för ambulerande försäljning. I 
samband med en sådan ändring föreslås även revidering av inaktuell information i paragrafer 
relaterade till kommunens naturreservat och naturområden. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 13 januari 2013, § 17, jämte bilagor. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2013. 
Förslag till ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun. 
Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2013, § 84. 
 
Anföranden 
Lena Fällström (S) och Börje Hansson (C) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Lena Fällström (S) och Börje Hansson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
     
Kommunfullmäktige beslutar 
att  fastställa föreliggande förslag till ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds 
kommun, 
 
att  anmäla beslutet till länsstyrelsen.   
 
 
Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Akten 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

 2013-03-06 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 84  
Tekniska nämndens begäran om ändring av de lokala 
ordningsföreskrifterna för Lunds kommun 
Dnr KS 2013/0145   
 
Sammanfattning 
Reglerna för ambulerande försäljning anges i § 12 av ”Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lunds kommun”. Tekniska nämnden föreslår en 
ändring av gällande regler med syfte att inkludera Stadsparken inom det 
område inom vilket polisen måste ge tillstånd för ambulerande försäljning. I 
samband med en sådan ändring föreslås även revidering av inaktuell 
information i paragrafer relaterade till kommunens naturreservat och 
naturområden. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 13 januari 2013, § 17, jämte bilagor. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2013. 
Förslag till ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds 
kommun. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  fastställa föreliggande förslag till ändringar i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lunds kommun, 
 
att  anmäla beslutet till länsstyrelsen. 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
Akten 

186

003421
Maskinskriven text
Bilaga 46



Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Administrativa avdelningen 2013-02-15  
 

 

C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänstekrivelse 2013-02-12 Ändring av lokala ordningsföreskrifter.doc 

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

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

 

Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
KF 2013/0145 

Sammanfattning 
Reglerna för ambulerande försäljning anges i § 12 av ”Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lunds kommun”. Tekniska nämnden föreslår en 
ändring av gällande regler med syfte att inkludera Stadsparken inom det 
område inom vilket polisen måste ge tillstånd för ambulerande försäljning. I 
samband med en sådan ändring föreslås även revidering av inaktuell 
information i paragrafer relaterade till kommunens naturreservat och 
naturområden. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 13 januari 2013, § 17, jämte bilagor 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2013 
Förslag till ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds 
kommun 

Ärendet 
 
Tekniska förvaltningen anför i huvudsak följande: 
 
1. Utökning av område i §12 Ambulerande försäljning  

Under de senaste åren har stora mängder människor samlats i Stadsparken 
den 30 april, senast 2012 då uppskattningsvis 30 000 besökare fyllde 
parken. Det stora antalet besökare lockar redan nu försäljare av olika slag 
till parken och tekniska förvaltningen bedömer det sannolikt att antalet 
försäljare kommer att öka i samband med valborg och andra större 
arrangemang.  

 
Den pågående utvecklingen av stadsparken, med bland annat större 
renodlade aktivitetsytor, innebär att större publika arrangemang kan komma 
att förläggas i här. Våren 2013 invigs till exempel parkens Beach Arena för 
handboll och volleyboll.  
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I samband med stora mängder besökare till parken finns en risk för att 
okontrollerad ambulerande försäljning medför ökad nedskräpning men 
också leder till andra typer av ordningsrelaterade problem. Det finns                                                                                                   
också risk för att den café- och restaurangverksamhet som bedrivs i 
Stadsparkscaféet, Högevallsbadet och Färs & Frosta Arena påverkas 
negativt.  

Tekniska förvaltningen begär därför en utökning av det område inom vilket 
polismyndigheten ger tillstånd för ambulerande försäljning. Det geografiska 
området i § 12 bör utökas att omfatta stadsparken och dess angränsande 
gator, se karta:  
 

 
 
Förslag på ny text för § 12, kursiverad:  
 
12 §  
Ambulerande försäljning med andra varor än tryckta skrifter, välgörenhets- 
och demonstrationsmärken och dylikt får inte utan polismyndighetens 
tillstånd äga rum inom Lunds tätortsområde innanför och i den gräns som 
omfattar Clemenstorgets norra och östra körbana – S:t Petri Kyrkogata - 
Paradisgatan - Tomegapsgatan - Stora Tomegatan - Östra Mårtensgatan- 
Råbygatan - Lilla Tvärgatan - Stora Södergatan - Drottensgatan - 
Grönegatan - Stora Fiskaregatan - Bantorgets södra och västra körbana - 
Bangatan - Clemenstorgets västra körbana. Tillstånd krävs även för 

ambulerande försäljning inom stadsparken och på den del av dessa gator 

som gränsar till parken: Ringvägen, Stadsparksgången, Högevallsgatan, 

Svanegatan, Gyllenkroks Allé och Malmövägen.  
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Ambulerande försäljning får inte i något fall äga rum på de platser inom 
kommunen, som enligt 2 § andra stycket är upplåtna för torghandel, under 
den tid som torghandel pågår.  
 
Med ambulerande försäljning avses all gatuförsäljning, även om den tar 
offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och 
därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.  
 
2. Uppdatering av paragrafer som berör naturreservat och 
naturområden  
 
De lokala ordningsföreskrifterna innehåller flera paragrafer som hänvisar till 
naturområden och olika typer av skyddad natur inom Lunds kommun. 
Förteckningen över områden med skyddad natur är inaktuell och måste 
uppdateras. Tekniska förvaltningen föreslår att nuvarande uppräkning av 
enskilda naturområden ersätts med en mer generell skrivning som hänvisar till 
föreskrifter för olika områden.  
 
Dessutom behöver hänvisning till lagstiftning gällande hundar uppdateras 
eftersom en nyare tillsynslag ersatt både den tidigare tillsynslagen samt 
jaktlagen, se § 14. Förslag på uppdaterad text, kursiverad:  
 
§13 Camping  
Inom Skrylleområdet får camping äga rum endast på sådan plats som anvisas 
genom Skryllegården. Inom de områden i övrigt, som upplåtits för 
fritidsändamål eller till allmänt begagnande, får camping äga rum endast på de 
platser och under de tider av året som vederbörande kommunala myndighet 
bestämmer.  
 
Ytterligare bestämmelser om camping finns i de föreskrifter som länsstyrelsen 

eller kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker och 

naturvårdsområden i Lunds kommun.  

 
§14 Hundar  
Bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över 

hundar och katter och jaktförordningen (1987:905) samt i de föreskrifter som 

länsstyrelsen eller kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker och 

naturvårdsområden inom Lunds kommun. Härutöver gäller ytterligare de 

bestämmelser, som anges i 15, 16 och 17 §§ i dessa föreskrifter.  
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19§ Ridförbud  
Ridning får inte äga rum på anlagda motionsspår. I parker och särskilt 
anlagda grönområden får ridning inte ske på annat än därför anvisade stigar 
och vägar.  

Ytterligare bestämmelser om ridning m m finns i de föreskrifter som 

länsstyrelsen eller kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker 

och naturvårdsområden inom Lunds kommun. 

  
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: 
Förutom de ändringar som tekniska nämnden föreslår i 
ordningsföreskrifterna har kommunkontoret även uppmärksammat att 
uppräkningen av sjukhem och ålderdomshem under § 18 st 2 är inaktuell. 
De boenden som tidigare benämndes sjukhem och ålderdomshem har 
numera samtliga beteckningen särskilda boenden. Flera av de boenden som 
räknas upp har lagts ner, medan nya har tillkommit.  
 
En smärre justering har även gjorts i § 2 st 1, då enbart bestämmelserna i § 
18 st 2 är tillämpliga på andra än offentliga platser. 
 

Barnkonsekvensanalys 
En mer kontrollerad ambulerande försäljning torde vara till fördel för barn 
och ungdomar som vistas i Stadsparken. 
 

Kommunkontorets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreliggande förslag till ändringar i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lunds kommun, 
 
att anmäla beslutet till länsstyrelsen. 
 
 
 
KOMMUNKONTORET 
 
 
 
Anette Henriksson  Pontus Gunnarson 
Kommundirektör  Administrativ chef 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun 

 

 

 

 
 
 
 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS 
KOMMUN 

 

 

Antagna av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, § 10 med stöd av förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrif- 
ter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 
Ändrade av kommunfullmäktige den 30 augusti 2001, § 125, den 28 maj 2009, § 94, samt den.. 

 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

 
1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen (1993:1617). 

 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare föreskrifter om hur den allmänna ord- 
ningen i Lunds kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas genom användning av pyrotekniska varor. 

 
2 § 
Om inte annat anges är dessa föreskrifter tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen. Bestämmelserna i 18 § st 2 
är också tillämpliga på andra än offentliga platser. 

 
För områden, som kommunen har upplåtit till torghandel, gäller också kommunens lokala 
föreskrifter om torghandel. 

 
3 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § första stycket, 10 §, 
11 § första stycket och 12 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 
Lastning av varor m m 

 
4 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den, som är ansvarig för åtgärden, 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt. 

 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrust- 
ningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Trafiken på 
platsen får inte onödigtvis hindras eller störas. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun 

 

 

 
 
 

Byggnads- och rivningsarbete, schaktning, grävning m m 
 
5 § 
Den som är ansvarig för byggnadsarbete, rivningsarbete, schaktning, grävning, tippning av 
fyllnadsmassor eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmän- 
heten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 
Om offentlig plats nedsmutsas i samband med i första stycket omnämnt arbete, åligger det 
den för arbetet ansvarige att genast, efter uppmaning av kommunen eller senast så snart arbe- 
tena upphört, ombesörja rengöring av platsen. 

 
Containers 

 
6 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas på en offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer. 

 
Häckar, buskar och träd 

 
7 § 
Häck, buske eller träd får intill en höjd av 2,2 m över marken inte skjuta ut mer än 40 cm över 
gångbana, cykelväg eller annan för sådant allmänt trafikändamål upplåten plats och i intet fall 
så långt att framkomligheten hindras eller försvåras. Över biltrafikerade körytor får vegetation 
av angivet slag inte skjuta ut på lägre höjd än 4,6 m. 

 
Markiser, flaggor och skyltar m m 

 
8 § 
Skylt, markis, flaggstång eller liknande från byggnad utskjutande anordning får inte anbringas 
så att den skjuter ut över gångbana på lägre höjd över marken än 2,5 m eller över körbana på 
lägre höjd än 4,6 m. 

 
Banderoller, flaggor dekorationer och dylika anordningar får med sin nedre kant inte ha lägre 
höjd över gångbana än 2,5 meter och över körbana eller körbar gångbana 4,6 meter. 

 
Affischering, reklam m m 

 
9 § 
Affischer, annonser och liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd sättas upp 
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, där 
rörelsen finns. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds  kommun 

 

 

 
 
 

Högtalarutsändning 
 
10 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande anordningar utan polismyndighetens till- 
stånd. 

 
Insamling av pengar 

 
11 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamling- 
en inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

 
Tillstånd krävs inte för insamling, som skall ske i samband med framförande av gatumusik. 

 
Ambulerande försäljning m m 

 
12 § 
Ambulerande försäljning med andra varor än tryckta skrifter, välgörenhets- och demonstra- 
tionsmärken och dylikt får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum inom Lunds tätorts- 
område innanför och i den gräns som omfattar Clemenstorgets norra och östra körbana – 
S:t Petri Kyrkogata - Paradisgatan - Tomegapsgatan - Stora Tomegatan - Östra Mårtensgatan 

- Råbygatan - Lilla Tvärgatan - Stora Södergatan - Drottensgatan - Grönegatan - Stora Fiska-   
regatan - Bantorgets södra och västra körbana - Bangatan - Clemenstorgets västra körbana.  
Tillstånd krävs även för ambulerande försäljning inom stadsparken och på den del av dessa 

gator som gränsar till parken: Ringvägen, Stadsparksgången, Högevallsgatan, Svanegatan, 

Gyllenkroks Allé och Malmövägen.  

 
Ambulerande försäljning får inte i något fall äga rum på de platser inom kommunen, som 
enligt 2 § andra stycket är upplåtna för torghandel, under den tid som torghandel pågår. 

 
Med ambulerande försäljning avses all gatuförsäljning, även om den tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och därför inte kräver tillstånd enligt 
3 kap 1 § ordningslagen. 

 
Camping 

 
13 § 
Inom Skrylleområdet får camping äga rum endast på sådan plats som anvisas genom Skrylle- 
gården. Inom de områden i övrigt, som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmänt be- 
gagnande, får camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som vederbö- 
rande kommunala myndighet bestämmer. 

 
Ytterligare bestämmelser om camping finns i de föreskrifter som länsstyrelsen fastställt för 
följande naturreservat och naturvårdsområden: Billebjer, Borelundsåsen, Dalby Norreskog, 
Dörröds Fälad, Fågelsång, Gryteskog, Häckeberga, Knivsås-Borelund, Kungsmarken, 
Linnebjer, Maskängen, Måryd, Prästaskogen, Risen och Stångby mosse. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds  kommun 

 

 

Ytterligare bestämmelser om camping finns i de föreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen 

fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden i Lunds kommun.  

 

Hundar 
 
14 § 
Bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och 
katter, i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) samt i de föreskrifter som läns- 
styrelsen fastställt för följande naturreservat och naturvårdsområden: Billebjer, Dalby Norres- 
kog, Dörröds Fälad, Häckeberga, Knivsås-Borelund, Kungsmarken, Linnebjer, Måryd, Risen, 
Skrylle, och Stångby mosse. Härutöver gäller ytterligare de bestämmelser, som anges i 16, 17 
och 28 §§ i dessa föreskrifter. 
 

Bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och 

katter och jaktförordningen (1987:905) samt i de föreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen 

fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds kommun. 

Härutöver gäller ytterligare de bestämmelser, som anges i 15, 16 och 17 §§ i dessa föreskrifter.  

 
 
15 § 
Hundar får inte medföras eller tillåtas uppehålla sig på badplats, på allmän lekplats (inbegri- 
pet plaskdamm), eller på för fåglar särskilt avsett område i park. 

 
Hundar skall hållas kopplade på följande platser: 

 
- kyrkogård och begravningsplats, skolgård, idrottsplats, campingplats eller annat fritids- 

område, 
- Bantorget, Clemenstorget, Krafts torg, Mårtenstorget, Stortorget, Petriplatsen, Tegnérs- 

platsen, Universitetsplatsen, Lundagård, Löwengrenska trädgården, Stadsparken, och 
området kring Domkyrkan, allt i Lund, och med den utsträckning som utmärkts på den till 
dessa föreskrifter hörande kartan, 

-  under tiden fr.o.m. den 1 mars t o m den 15 oktober i övriga parker och särskilt anlagda 
grönområden, utom på för hundar särskilt avsett område. 

Under löptid skall tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 

 
När en hund inte hålles kopplad skall den vara försedd med halsband, på vilket ägarens namn 
och adress eller telefonnummer är tydligt och varaktigt anbragt. 

 
16 § 
Föroreningar efter hund på gångbana eller annat för gångtrafiken erforderligt utrymme, i all- 
män parkmark och på särskilt anlagt motionsspår skall plockas upp. 

 
17 § 
Den som är ägare till en hund eller som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller 
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Dessa 
bestämmelser gäller dock inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund 
för funktionshindrad person eller polishund i tjänst. 

  

195



5 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds  kommun 

 

 

 
Pyrotekniska varor 

 
18 § 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier – på of- 
fentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följan- 
de dag  

 
Pyrotekniska varor får inte användas vid nedan förtecknade sjukhus sjukhem och ålderdoms- 
hem och särskilda boenden inom respektive anläggnings område och även utanför sådant 
område inom ett avstånd av 50 meter från byggnad, som är belägen inom området: 
i Lund 
 
Universitetssjukhuset (Getingevägen och Sankt Lars-området) och Norra Sjukhuset 
 
Arendalahemmet, Hunnerupshemmet, Källbyhemmet, Margaretahemmet och Ribbingska 
sjukhemmet, 
 
Brunnsbo, Källbo, Linebäck, Mårtenslund, Norregården, Papegojelyckan, Värpinge och 
Österbo ålderdomshem, 
 
Brunnslyckan, Falkvägen 14, Fäladshöjden, Linegården, Linelyckan, Mårtenslund, 

Nibblegården, Norrdala, Papegojelyckan, Reimersdal, Ribbingska, Solbacken, Värpinge, Ärtan 

 

i Dalby 
ålderdomshemmet Hällbodal Björkbacken 

 

i Genarp 
ålderdomshemmet Solhem 
 
i Södra Sandby 
ålderdomshemmet Fästan 
 
i Veberöd 
ålderdomshemmet Vevrehemmet 

 
Ridförbud 

 
19 § 
Ridning får inte äga rum på anlagda motionsspår. I parker och särskilt anlagda grönområden 
får ridning inte ske på annat än därför anvisade stigar och vägar. 

 
Ytterligare bestämmelser om ridning m m finns i de föreskrifter som länsstyrelsen fastställt 
för följande naturreservat och naturvårdsområden: Billebjer, Dalby Norreskog, Knivsås- 
Borelund, Linnebjer, Maskängen, Måryd, Risen, och Skrylle. 
 

Ytterligare bestämmelser om ridning m m finns i de föreskrifter som länsstyrelsen eller 

kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds 

kommun. 
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Avgift för användning av offentlig plats 

 
20 § 
För användning av offentlig plats och område, som kommunen jämställt med sådan plats, har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

 
21 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 § första stycket, 10 §, 
11 § första stycket, 12 § första och andra stycket, 13 § första stycket, 15-16 §§, 18 § och 19 § 
första stycket kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

 
 

Bestämmelser om förelägganden  och förverkande finns i ordningslagen. 
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§ 17  
Ändring av lokala ordningsföreskrifter 
Dnr TN 2013/0018   
 
Sammanfattning 
Reglerna för ambulerande försäljning anges i § 12 av ”Lokala 
ordningsföreskrifter för Lunds kommun”. Tekniska förvaltningen föreslår en 
ändring av gällande regler med syfte att inkludera Stadsparken inom det 
område inom vilket polisen måste ge tillstånd för ambulerande försäljning. I 
samband med en sådan ändring föreslås även revidering av inaktuell 
information i paragrafer relaterade till kommunens naturreservat och 
naturområden.   
 
Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-07 
 
Tekniska nämnden beslutar 
att tillstyrka förvaltningens förslag till ändringar av de lokala 
ordningsföreskrifterna samt 
 
att hemställa att kommunfullmäktige reviderar ordningsföreskrifterna enligt 
förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Förvaltningschefen 
Kommunfullmäktige 
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Karl-Oscar Seth 

046-35 53 06  

karloscar.seth@lund.se 

 
Tekniska nämnden 
 
 

 
 

Ändring av lokala ordningsföreskrifter 
Dnr 13/18 

Sammanfattning 
Reglerna för ambulerande försäljning anges i § 12 av ”Lokala 
ordningsföreskrifter för Lunds kommun”. Tekniska förvaltningen föreslår 
en ändring av gällande regler med syfte att inkludera Stadsparken inom 
det område inom vilket polisen måste ge tillstånd för ambulerande 
försäljning. I samband med en sådan ändring föreslås även revidering av 
inaktuell information i paragrafer relaterade till kommunens naturreservat 
och naturområden.   

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-01-07: Ändring av 
lokala ordningsföreskrifter  
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun, antagna av 
kommunfullmäktige den 25 januari 1996. 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. 

Ärendet 

1. Utökning av område i §12 Ambulerande försäljning 
 
Under de senaste åren har stora mängder människor samlats i 
Stadsparken den 30 april, senast 2012 då uppskattningsvis 30 000 
besökare fyllde parken. Det stora antalet besökare lockar redan nu 
försäljare av olika slag till parken och tekniska förvaltningen bedömer 
det sannolikt att antalet försäljare kommer att öka i samband med valborg 
och andra större arrangemang.   
 
Den pågående utvecklingen av stadsparken, med bland annat större 
renodlade aktivitetsytor, innebär att större publika arrangemang kan 
komma att förläggas i här. Våren 2013 invigs till exempel parkens Beach 
Arena för handboll och volleyboll.  
 
I samband med stora mängder besökare till parken finns en risk för att 
okontrollerad ambulerande försäljning medför ökad nedskräpning men 
också leder till andra typer av ordningsrelaterade problem.  Det finns 
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också risk för att den café- och restaurangverksamhet som bedrivs i 
Stadsparkscaféet, Högevallsbadet och Färs & Frosta Arena påverkas 
negativt. 
 
Tekniska förvaltningen begär därför en utökning av det område inom 
vilket polismyndigheten ger tillstånd för ambulerande försäljning.  Det 
geografiska området i § 12 bör utökas att omfatta stadsparken och dess 
angränsande gator, se karta: 
 

 
 
Förslag på ny text för § 12: 
 
12 § 
Ambulerande försäljning med andra varor än tryckta skrifter, 
välgörenhets- och demonstrationsmärken och dylikt får inte utan 
polismyndighetens tillstånd äga rum inom Lunds tätortsområde 
innanför och i den gräns som omfattar Clemenstorgets norra och östra 
körbana – S:t Petri Kyrkogata - Paradisgatan - Tomegapsgatan - Stora 
Tomegatan - Östra Mårtensgatan- Råbygatan - Lilla Tvärgatan - Stora 
Södergatan - Drottensgatan - Grönegatan - Stora Fiskaregatan 
- Bantorgets södra och västra körbana - Bangatan - Clemenstorgets 
västra körbana. Tillstånd krävs även för ambulerande försäljning inom 
stadsparken och på den del av dessa gator som gränsar till parken: 
Ringvägen, Stadsparksgången, Högevallsgatan, Svanegatan, Gyllenkroks 
Allé och Malmövägen. 
 
Ambulerande försäljning får inte i något fall äga rum på de platser inom 
kommunen, som enligt 2 § andra stycket är upplåtna för torghandel, 
under den tid som torghandel pågår. 
 
Med ambulerande försäljning avses all gatuförsäljning, även om den tar 
offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och 
därför inte kräver tillstånd enligt3 kap 1 § ordningslagen. 
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2. Uppdatering av paragrafer som berör naturreservat 
och naturområden 

 
De lokala ordningsföreskrifterna innehåller flera paragrafer som hänvisar 
till naturområden och olika typer av skyddad natur inom Lunds kommun. 
Förteckningen över områden med skyddad natur är inaktuell och måste 
uppdateras. Tekniska förvaltningen föreslår att nuvarande uppräkning av 
enskilda naturområden ersätts med en mer generell skrivning som 
hänvisar till föreskrifter för olika områden.  
 
Dessutom behöver hänvisning till lagstiftning gällande hundar uppdateras 
eftersom en nyare tillsynslag ersatt både den tidigare tillsynslagen samt 
jaktlagen, se § 14. Förslag på uppdaterad text: 
 
§13 Camping 
Inom Skrylleområdet får camping äga rum endast på sådan plats som 
anvisas genom Skryllegården. Inom de områden i övrigt, som upplåtits 
för fritidsändamål eller till allmänt begagnande, får camping äga rum 
endast på de platser och under de tider av året som vederbörande 
kommunala myndighet bestämmer. 
 
Ytterligare bestämmelser om camping finns i de föreskrifter som 
länsstyrelsen eller kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker 
och naturvårdsområden i Lunds kommun. 
 
§14 Hundar 
Bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lagen (2007:1150) om 
tillsyn över hundar och katter och  jaktförordningen (1987:905) samt i de 
föreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen fastställt för 
naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds 
kommun. Härutöver gäller ytterligare de bestämmelser, som anges i 16, 
17 och 28 §§ i dessa föreskrifter. 
 
19§ Ridförbud 
Ridning får inte äga rum på anlagda motionsspår. I parker och särskilt 
anlagda grönområden får ridning inte ske på annat än därför anvisade 
stigar och vägar. Ytterligare bestämmelser om ridning m m finns i de 
föreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen fastställt för 
naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds 
kommun. 
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Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslås besluta 
  
att tillstyrka förvaltningens förslag till ändringar av de lokala 

ordningsföreskrifterna 
 
samt att hemställa att kommunfullmäktige reviderar 

ordningsföreskrifterna enligt förvaltningens förslag. 
 
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND 
 
 
 
 
 
Göran Eriksson   Karl-Oscar Seth  
Teknisk direktör   Stadsträdgårdsmästare 
  
 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschefen 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun 

1

  
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS 
KOMMUN 
 
Antagna av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, § 10 med stöd av förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrif-
ter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
Ändrade av kommunfullmäktige den 30 augusti 2001, § 125 samt den 28 maj 2009, § 94. 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 
1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare föreskrifter om hur den allmänna ord-
ningen i Lunds kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas genom användning av pyrotekniska varor. 
 
2 § 
Om inte annat anges är dessa föreskrifter tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen. Bestämmelserna i 18 § är  
också tillämplig på andra än offentliga platser. 
 
För områden, som kommunen har upplåtit till torghandel, gäller också kommunens lokala 
föreskrifter om torghandel.  
 
3 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § första stycket, 10 §,  
11 § första stycket och 12 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
Lastning av varor m m 
 
4 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den, som är ansvarig för åtgärden, 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrust-
ningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Trafiken på 
platsen får inte onödigtvis hindras eller störas. 
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Byggnads- och rivningsarbete, schaktning, grävning m m 
 
5 § 
Den som är ansvarig för byggnadsarbete, rivningsarbete, schaktning, grävning, tippning av 
fyllnadsmassor eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmän-
heten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
 
Om offentlig plats nedsmutsas i samband med i första stycket omnämnt arbete, åligger det 
den för arbetet ansvarige att genast, efter uppmaning av kommunen eller senast så snart arbe-
tena upphört, ombesörja rengöring av platsen. 
 
Containers 
 
6 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas på en offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer. 
 
Häckar, buskar och träd 
 
7 § 
Häck, buske eller träd får intill en höjd av 2,2 m över marken inte skjuta ut mer än 40 cm över 
gångbana, cykelväg eller annan för sådant allmänt trafikändamål upplåten plats och i intet fall 
så långt att framkomligheten hindras eller försvåras. Över biltrafikerade körytor får vegetation 
av angivet slag inte skjuta ut på lägre höjd än 4,6 m. 
 
Markiser, flaggor och skyltar m m 
 
8 § 
Skylt, markis, flaggstång eller liknande från byggnad utskjutande anordning får inte anbringas 
så att den skjuter ut över gångbana på lägre höjd över marken än 2,5 m eller över körbana på 
lägre höjd än 4,6 m. 
 
Banderoller, flaggor dekorationer och dylika anordningar får med sin nedre kant inte ha lägre 
höjd över gångbana än 2,5 meter och över körbana eller körbar gångbana 4,6 meter. 
 
Affischering, reklam m m 
 
9 § 
Affischer, annonser och liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd sättas upp 
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, där  
rörelsen finns. 
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Högtalarutsändning 
 
10 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande anordningar utan polismyndighetens till-
stånd. 
 
Insamling av pengar 
 
11 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamling-
en inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 
 
Tillstånd krävs inte för insamling, som skall ske i samband med framförande av gatumusik. 
 
Ambulerande försäljning m m 
 
12 § 
Ambulerande försäljning med andra varor än tryckta skrifter, välgörenhets- och demonstra-
tionsmärken och dylikt får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum inom Lunds tätorts-
område innanför och i den gräns som omfattar Clemenstorgets norra och östra körbana –  
S:t Petri Kyrkogata - Paradisgatan - Tomegapsgatan - Stora Tomegatan - Östra Mårtensgatan 
- Råbygatan - Lilla Tvärgatan - Stora Södergatan - Drottensgatan - Grönegatan - Stora Fiska-
regatan - Bantorgets södra och västra körbana - Bangatan - Clemenstorgets västra körbana. 
 
Ambulerande försäljning får inte i något fall äga rum på de platser inom kommunen, som  
enligt 2 § andra stycket är upplåtna för torghandel, under den tid som torghandel pågår. 
 
Med ambulerande försäljning avses all gatuförsäljning, även om den tar offentlig plats i  
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och därför inte kräver tillstånd enligt  
3 kap 1 § ordningslagen. 
 
Camping 
 
13 § 
Inom Skrylleområdet får camping äga rum endast på sådan plats som anvisas genom Skrylle-
gården. Inom de områden i övrigt, som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmänt be-
gagnande, får camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som vederbö-
rande kommunala myndighet bestämmer. 
 
Ytterligare bestämmelser om camping finns i de föreskrifter som länsstyrelsen fastställt för 
följande naturreservat och naturvårdsområden: Billebjer, Borelundsåsen, Dalby Norreskog, 
Dörröds Fälad, Fågelsång, Gryteskog, Häckeberga, Knivsås-Borelund, Kungsmarken,  
Linnebjer, Maskängen, Måryd, Prästaskogen, Risen och Stångby mosse. 
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Hundar 
 
14 § 
Bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och 
katter, i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) samt i de föreskrifter som läns-
styrelsen fastställt för följande naturreservat och naturvårdsområden: Billebjer, Dalby Norres-
kog, Dörröds Fälad, Häckeberga, Knivsås-Borelund, Kungsmarken, Linnebjer, Måryd, Risen, 
Skrylle, och Stångby mosse. Härutöver gäller ytterligare de bestämmelser, som anges i 16, 17 
och 28 §§ i dessa föreskrifter. 
 
15 § 
Hundar får inte medföras eller tillåtas uppehålla sig på badplats, på allmän lekplats (inbegri-
pet plaskdamm), eller på för fåglar särskilt avsett område i park. 
 
Hundar skall hållas kopplade på följande platser: 
 
-     kyrkogård och begravningsplats, skolgård, idrottsplats, campingplats eller annat fritids- 
     område, 
- Bantorget, Clemenstorget, Krafts torg, Mårtenstorget, Stortorget, Petriplatsen, Tegnérs-

platsen, Universitetsplatsen, Lundagård, Löwengrenska trädgården, Stadsparken, och  
      området kring Domkyrkan, allt i Lund, och med den utsträckning som utmärkts på den till    
      dessa föreskrifter hörande kartan, 
-     under tiden fr.o.m. den 1 mars t o m den 15 oktober i övriga parker och särskilt anlagda  
      grönområden, utom på för hundar särskilt avsett område. 
Under löptid skall tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 
 
När en hund inte hålles kopplad skall den vara försedd med halsband, på vilket ägarens namn 
och adress eller telefonnummer är tydligt och varaktigt anbragt. 
 
16 § 
Föroreningar efter hund på gångbana eller annat för gångtrafiken erforderligt utrymme, i all-
män parkmark och på särskilt anlagt motionsspår skall plockas upp. 
 
17 § 
Den som är ägare till en hund eller som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller 
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Dessa 
bestämmelser gäller dock inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund 
för funktionshindrad person eller polishund i tjänst. 
 
Pyrotekniska varor 
 
18 § 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier – på of-
fentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följan-
de dag klockan 02.00. 
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Pyrotekniska varor får inte användas vid nedan förtecknade sjukhus, sjukhem och ålderdoms-
hem inom respektive anläggnings område och även utanför sådant område inom ett avstånd 
av 50 meter från byggnad, som är belägen inom området: 
i Lund 
 
Universitetssjukhuset (Getingevägen och Sankt Lars-området) och Norra Sjukhuset 
 
Arendalahemmet, Hunnerupshemmet, Källbyhemmet, Margaretahemmet och Ribbingska 
sjukhemmet, 
 
Brunnsbo, Källbo, Linebäck, Mårtenslund, Norregården, Papegojelyckan, Värpinge och  
Österbo ålderdomshem, 
 
i Dalby 
ålderdomshemmet Hällbodal 
 
i Genarp 
ålderdomshemmet Solhem 
 
i Södra Sandby 
ålderdomshemmet Fästan 
 
i Veberöd 
ålderdomshemmet Vevrehemmet 
 
Ridförbud 
 
19 § 
Ridning får inte äga rum på anlagda motionsspår. I parker och särskilt anlagda grönområden 
får ridning inte ske på annat än därför anvisade stigar och vägar. 
 
Ytterligare bestämmelser om ridning m m finns i de föreskrifter som länsstyrelsen fastställt 
för följande naturreservat och naturvårdsområden: Billebjer, Dalby Norreskog, Knivsås-
Borelund, Linnebjer, Maskängen, Måryd, Risen, och Skrylle. 
 
Avgift för användning av offentlig plats 
 
20 § 
För användning av offentlig plats och område, som kommunen jämställt med sådan plats, har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 
21 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 § första stycket, 10 §, 
11 § första stycket, 12 § första och andra stycket, 13 § första stycket, 15-16 §§, 18 § och 19 § 
första stycket kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
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Bestämmelser om förelägganden och förverkande finns i ordningslagen. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 138 Ändring i stadgarna för
Kulturhistoriska föreningen för södra 
Sverige, (KF)

Dnr KS 2017/0261

Sammanfattning
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige föreslår ett antal ändringar 
av sina stadgar och har översänt detta förslag till Lunds kommun för 
godkännande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2017.
Kulturhistoriska föreningen för södra Sveriges skrivelse den 27 februari 
2017, med bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att    godkänna föreslagna ändringar i stadgarna för Kulturhistoriska 

föreningen för södra Sverige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-03-09 KS 2017/0261

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

046-35 83 94

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Ändring i stadgarna för Kulturhistoriska 
föreningen för södra Sverige

Sammanfattning
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige föreslår ett antal ändringar 
av sina stadgar och har översänt detta förslag till Lunds kommun för 
godkännande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2017.
Kulturhistoriska föreningen för södra Sveriges skrivelse den 27 februari 
2017, med bilaga.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet

Skrivelsen
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige har i en skrivelse till Lunds 
kommun begärt ändringar i sina stadgar. 

Föreningen skriver bl.a. följande. Under en tid har Kulturens arbetsut-
skott och styrelse diskuterat en effektivisering av styrelsearbetet och vill 
föreslå en förändring av styrelsesammansättningen och därmed föränd-
ringar av stadgarna till årsmötet i maj 2017.

I och med samverkansavtalet fördelar Region Skåne de statliga medlen 
som en del av det regionala verksamhetsbidraget till Kulturen. Statens 
representation i styrelsen med två medlemmar beror på att staten genom 
Kulturrådet tidigare fördelade medlen direkt till Kulturen. Styrelsen 
föreslår att statens representation tas bort. 

Styrelsen föreslår också att Region Skåne och Lunds kommun utser 
vardera två ledamöter och att systemet med suppleanter upphör. Totalt 
minskas antalet styrelsemedlemmar genom dessa åtgärder från 27 till 15. 

De föreslagna ändringarna är som följer.
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-03-09 KS 2017/0261

Nuvarande lydelse: Föreslagen ändring: 

§ 7 Föreningen skall ha en styrelse 
bestående av högst sjutton leda-
möter och högst tio suppleanter 
utsedda enligt följande. – 
Regeringen skall utse en ledamot 
jämte suppleant för denne. – 
Museichefen skall vara själv-
skriven ledamot. – Skånes läns 
landsting och Lunds kommun skall 
utse vardera två ledamöter jämte 
suppleanter för dessa. – Fören-
ingen skall utse nio ledamöter 
jämte tre suppleanter för dessa, 
därvid turordningen för supple-
anternas inträde skall vara angiven. 
– De kollektivavtalsbundna 
arbetstagarna i föreningen äger rätt 
att utse två ledamöter jämte 
suppleanter för dessa enligt de 
regler, som anges i Lag 
(1987:1245) om styrelserepresen-
tation. Suppleanter äger närvaro- 
och yttranderätt men rösträtt 
endast vid förfall av ordinarie 
ledamot. 

§ 7 Föreninen skall ha en styrelse 
bestående av högst 15 ledamöter 
utsedda enligt följande: Region 
Skåne och Lunds kommun utser 
vardera två ledamöter med tillträde 
vid föreningens nästkommande 
årsmöte. 

Föreningen utser åtta ledamöter. 
Museichefen är självskriven 
ledamot.

Arbetstagarna utser representanter 
enligt Lag (1987:1245) om 
styrelserepresentation. 

§ 8 Varje år väljer föreningen på 
ordinarie årsmöte tre ledamöter 
och en suppleant för mandatperi-
oder om tre år. Skulle någon 
ledamot eller suppleant avgå före 
mandatperiodens utgång, skall 
fyllnadsval ske på nästkommande 
ordinarie årsmöte. 

§ 8 Varje år väljer föreningen på 
ordinarie årsmöte två ledamöter 
för en mandatperiod om fyra år. 
Skulle någon avgå före periodens 
utgång skall fyllnadsval ske vid 
nästkommande ordinarie årsmöte. 

§ 9 Styrelsen utser årligen inom 
sig ordförande och vice 
ordförande. Museichefen får ej 
utses att inneha något av dessa 
uppdrag. Som styrelsens beslut 
gäller den mening för vilken vid 
sammanträde mer än hälften av de 
närvarande röstar eller vid lika 
röstetal den mening som biträdes 
av ordföranden. För besluts 
fattande fordras att minst nio 

§ 9 Årsmötet utser årligt 
ordförande bland styrelsens 
ledamöter. Övriga uppdrag utses 
av styrelsen. Museichefen får ej 
utses att inneha något av dessa 
uppdrag. Som styrelsens beslut 
gäller den mening för vilken vid 
sammanträde mer än hälften av de 
närvarande röstar eller vid lika 
röstetal den mening som biträdes 
av ordföranden. För beslut fordras 
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-03-09 KS 2017/0261

ledamöter eller suppleanter är 
närvarande och att alltid minst sex 
personer är ense om beslutet.

 

att minst åtta personer är 
närvarande och att alltid minst sex 
personer är ense om beslutet. 

§ 10 […] att antaga och entlediga 
museichef, varvid tillsättning får 
ske först efter 
ansökningsförfarande och 
inhämtande av yttrande rörande 
den sökandes kompetens från 
Riksantikvarieämbetet. 

§ 10 […] att antaga och entlediga 
museichef, varvid tillsättning får 
ske först efter 
ansökningsförfarande och 
inhämtande av yttrande rörande 
den sökandes kompetens.

§ 11 Styrelsen utser inom sig ett 
arbetsutskott om fem till sju 
personer, som skall handha den 
direkta förvaltningen av 
föreningens angelägenheter enligt 
fastställd delegationsordning. […].

§ 11 Styrelsen utser inom sig ett 
arbetsutskott om tre till fem 
personer, som skall handha den 
direkta förvaltningen av 
föreningens angelägenheter enligt 
fastställd delegationsordning. […]. 

§ 14 Två revisorer med 
suppleanter väljes årligen på 
ordinarie möte för tiden intill dess 
nästa ordinarie möte har hållits. 
Minst en revisor och dennes 
suppleant skall vara auktoriserade. 
Riksantikvarieämbetet äger rätt att 
utse en tredje revisor jämte 
suppleant. 

§ 14 Två revisorer med 
suppleanter väljes årligen på 
ordinarie möte för tiden intill dess 
nästa ordinarie möte har hållits. 
Minst en revisor och dennes 
suppleant skall vara auktoriserade. 

§ 17 Förslag om föreningen 
upplösning kan väckas av styrelsen 
och föreningens revisorer. 
Styrelsen skall därvid inhämta 
yttrande från Kulturrådet, 
Riksantikvarieämbetet, Nordiska 
Museet, Skåne läns landsting, 
Lunds kommun och Lunds 
Universitet. […].

§ 17 Förslag om föreningen 
upplösning kan väckas av styrelsen 
och föreningens revisorer. 
Styrelsen skall därvid inhämta 
yttrande från Kulturrådet, 
Riksantikvarieämbetet, Region 
Skåne och Lunds kommun. […].

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret har inget att invända mot att de föreslagna ändringarna 
genomförs. 

215



Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-03-09 KS 2017/0261

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i stadgarna för Kulturhistoriska 

föreningen för södra Sverige. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 143 Kultur- och fritidsnämndens
utredningsuppdrag om införande av 
kulturcheck i Lunds kommun, (KF)

Dnr KS 2015/0861

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en så kallad kulturcheck för barn- och unga i 
Lunds kommun. Utredningen har slutförts och kultur- och fritidsnämnden 
överlämnar utredningen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 7.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2017 
jämte bilagor.
Utredning från Blira AB avseende kulturcheck i Lunds kommun.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015, § 220.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S), Yanira 
Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta att inte införa 
kulturcheck i Lunds kommun utifrån de tre scenarion utredningen 
föreslår.

Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (FNL), 
Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunkontoret för att i 
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda kostnaden för att 
införa en musikcheck för musikundervisning.

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

Omröstning begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
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Omröstningen utfaller enligt följande:

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson 
(KD), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anne Landin 
(FNL) röstar ja.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hans-Olof Andersson (SD) 
och Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.

Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att inte införa kulturcheck i Lunds kommun utifrån de tre scenarion 

utredningen föreslår.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Torsten 
Czernyson (KD), Anne Landin (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer ges in. Protbil. § 143/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 
 
Ang Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande 
av kulturcheck i Lunds kommun (Dnr: KS 2015/0861) 
 
Kön till Lunds kulturskola är lång och vi ser det därför som önskvärt att hitta en resurseffektiv 
modell som kan bidra till att öka mångfalden och utbudet av platser. Kultur- och 
fritidsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige utrett förutsättningarna för införandet 
av en så kallad kulturcheck, men vi menar att det finns fler modeller än de som figurerar i den 
föreliggande utredningen att belysa. Till exempel skulle vi kunna tänka oss att avgränsa 
frågan till att handla om enbart musikundervisning. Erfarenheter från andra kommuner visar 
att en framgångsrik väg är att införa en musikcheck. Denna check fungerar som en slags 
skolpeng – en resurs som följer individen och hjälper till att finansiera musikundervisning hos 
en ackrediterad musikundervisningsverksamhet. Vi tror att införandet av en dylik modell hade 
lättat på kulturskolans börda och främjat framväxten av en mångfald av musikverksamheter i 
kommunen. 
 
Vi tycker att det hade varit av intresse att titta närmare på fler alternativ, men tyvärr beslutade 
en majoritet i kommunstyrelsen bestående av (S), (MP), (V) och (SD) att avslå vårt 
återremissyrkande. De största förlorarna på det rödgröna och sverigedemokratiska motståndet 
mot att försöka hitta nya lösningar är alla de barn och ungdomar som idag förgäves går och 
väntar på att få lära sig spela ett musikinstrument. 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande 
 
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan med kultur- och 

fritidsförvaltningen utreda kostnaden för att införa en musikcheck för 
musikundervisning 

 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Mats Helmfrid (M) 

226



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (5)
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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

Kultur- och fritidsnämndens 
utredningsuppdrag om införande av 
kulturcheck i Lunds kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en så kallad kulturcheck för barn- och unga i 
Lunds kommun. Utredningen har slutförts och kultur- och fritidsnämnden 
överlämnar utredningen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 7.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2017 
jämte bilagor.
Utredning från Blira AB avseende kulturcheck i Lunds kommun.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015, § 220.

Barnets bästa
Se kultur- och fritidsförvaltningens bifogade barnchecklista.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014, § 203, att ge 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en utredning av 
kulturcheckar. Därefter beslutade kultur- och fritidsnämnden den 21 april 
2015, § 55, att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra 
denna utredning genom en extern utredare. 

Kommunfullmäktige beslutade emellertid under budgetsammanträdet den 
10 juni 2015, § 121, att avslå Louise Burmans (M) m.fl. förslag till 
uppdrag att utreda kulturcheck. Av den anledningen kom det färdiga 
upphandlingsunderlaget i ärendet aldrig att skickas ut. 

Mot denna bakgrund remitterade kultur- och fritidsnämnden ärendet till 
kommunfullmäktige för förtydligande om hur kommunfullmäktiges 
senaste beslut i frågan skulle tolkas. Kommunfullmäktige beslutade den 
29 oktober 2015, § 220, att förtydliga för kultur- och fritidsnämnden att 
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fortsätta utreda och slutföra uppdraget avseende kulturcheckar i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014.

Kultur- och fritidsnämnden
Utredningen är nu slutförd. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 
överlämna utredningen avseende införande av kulturcheck till 
kommunfullmäktige med rekommendationen att inte genomföra 
införande av kulturcheck i Lunds kommun utifrån de tre scenarion 
utredningen föreslår. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inför nämndens beslut anfört 
följande.

Utredarnas uppdrag bestod i att ge beskrivningar av ett 
kulturchecksystem utifrån tre tänkta scenarion:

1. Kulturcheck skall genomföras med ett budgettak om 21 062 tkr.
2. Kulturcheck skall införas med målsättning att få bort köerna till 

kulturskolan.
3. Kulturcheck skall genomföras så att alla barn i åldersgruppen får 

en kulturcheck.

Konsekvensbeskrivning nedan följer samma ordning:

Scenario 1 
Den matematik utredarna använder sig av för att definiera antalet 
ämneskurser bygger på ett fiktivt antagande. En elev som spelar 
instrument deltar även i orkesterspel. I utredningen benämns detta som 
två ämneskurser och inte som en. Detta är som att bedriva fotbollsträning 
individuellt utan att delta i något lag. Utifrån detta får utredarna fram att 
2 100 elever motsvarar 3 015 ämneskurser. Vidare görs beräkning utifrån 
en beräkningsmodell från Nacka kommun. Slutsatsen att ytterligare 700 
elevplatser skulle vara möjliga bygger på premisserna ovan. Om 
utredarna istället hade valt samma ekonomiska utgångspunkt som i 
Staffanstorps kommun, skulle resultatet inte ha visat på ytterligare 
platser. Checksystemet som beskrivs i detta scenario tar inte heller 
hänsyn till den befintliga verksamhet, som Kulturskolan bedriver i dag, 
vilken ligger vid sidan av den mycket schematiska modell som utredarna 
utgår ifrån. Exempel på sådan verksamhet är exempelvis olika sociala 
projekt, satsningar på särskilda grupper, samarbeten mellan kurser i olika 
konstarter, samverkan med skola och andra aktörer, såväl kommunala 
som fristående. Enligt utredarna har de kommuner som har infört 
musikskolecheck fått både ett ökat utbud av och efterfrågan på 
kulturaktiviteter. Införandet i dessa kommuner har skett utan kostnadstak.

Införandet av scenario 1 skulle slå orimligt hårt mot den befintliga 
Kulturskolans verksamhet.
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Scenario 2
Utredningen visar att intresset för kulturskoleundervisning idag är 
mycket stort i Lunds kommun. Erfarenheter från andra kommuner visar, 
enligt utredarna, dessutom att det i praktiken också finns en dold kö som 
kan förväntas vara lika lång som den befintliga, vilket innebär att det 
troligen handlar om lika många barn i kö som det finns i Kulturskolans 
verksamhet. 

Den grundläggande matematiken bygger på samma premisser som 
scenario 1, nämligen antagna ämneskurser och att utredarnas beräkningar 
jämför Lunds kommuns förutsättningar med Nacka kommuns och inte 
med den närbelägna Staffanstorps kommuns förutsättningar. Inte heller 
här har tagits hänsyn till den verksamhet som Kulturskolan idag bedriver, 
men som ligger utanför den som utredningen berör. Att utifrån dessa 
premisser ha förutsättningar att erbjuda 700 fler elevplatser ses inte som 
möjligt. Snarare befaras prioritering av den i utredningen beskrivna 
verksamheten ske på bekostnad av annan ordinarie 
kulturskoleverksamhet. 

Scenario 3
Utredarna slår fast att kostnaden för ett införande av kulturcheckar för 
alla med bibehållen ambitionsnivå skulle kosta Lunds kommun 81 400 
tkr inkluderat kostnad för administration. Denna kostnad skulle vida 
överstiga den ram om 21 062 tkr som idag utgår till Kulturskolan, en 
ambitionshöjning som i nuläget förefaller orealistisk.

Övergripande konsekvenser
I utredningens avslutande del (sid. 46-48) redovisar konsulterna de 
övergripande konsekvenserna av införande av kulturcheck. 
Kommentarerna nedan följer samma uppställning.

Under de första fyra punkterna anger utredarna ett antal positiva 
konsekvenser, som kan uppstå i den händelse att kulturcheck införs utan 
kostnadstak. Utredarna noterar även att i samtliga kommuner som har 
infört kulturcheck har kostnaderna ökat. I händelse av införande av ett 
checksystem i Lund bör beaktas att kostnaden troligen kommer att öka. 

Utredarna noterar att ett kulturchecksystem kan leda till ökad 
kostnadseffektivitet, men också till svårigheter för befintliga 
verksamheter. Samtidigt har utredarna noterat att checksystemet i sig för 
med sig kostnader för nya övergripande administrativa rutiner.

Utredarna ger flera exempel på kommuner (Täby och Staffanstorp), i 
vilka kostnaderna för musikskoleverksamhet procentuellt har ökat 
påtagligt mer än antalet elevplatser. 

Införande av kulturcheck kan, enligt utredarna, skapa nya arbetstillfällen 
inom kultursektorn. Det är dock viktigt att poängtera att dessa 
arbetstillfällen antingen förutsätter tillskjutande av ytterligare medel, 
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eller kommer att innebära ett motsvarande bortfall av arbetstillfällen 
inom den befintliga Kulturskolan. 

Utredarna menar att ett checksystem kan kopplas till krav på 
anställningsförhållanden med kollektivavtalsliknande nivåer hos 
utförarna. Detta är en rimlig slutsats, som Lunds kommun i sin egen 
verksamhet redan strävar efter.

Det noteras också att införande av kulturcheck skulle kunna leda till ökad 
social jämlikhet, t.ex. genom att nya utförare kan erbjuda undervisning 
även på andra språk än svenska och med andra instrument än de 
traditionellt europeiska. Detta skulle vara gynnsamt, men är inte en 
självklar konsekvens av ett kulturchecksystem.
Den befintliga Kulturskolan bedriver idag mycket verksamhet som ligger 
vid sidan av den mycket schematiska modell som utredarna utgår ifrån. 
Exempel på sådan verksamhet är t.ex. olika sociala projekt, satsningar på 
särskilda grupper, samarbeten mellan kurser i olika konstarter samt 
samverkan med skola och andra aktörer, både kommunala och fristående. 
Utredarna noterar detta och menar att Lunds kommun aktivt måste ta 
ställning till hur sådana verksamheter i framtiden kan finansieras och 
vilka delar som eventuellt skall undantas konkurrensutsättande.

Enligt utredningen krävs viss volym av verksamhet för att den skall bära 
sig. Det finns därför risk att mindre utförare slås ut. Utredarna befarar att 
detta skulle göra det svårt för utförare i exempelvis byarna i de östra 
kommundelarna. 

Lunds kommun har idag en mycket livaktig kör- och orkesterverksamhet, 
inte bara för barn och ungdomar, utan även högre upp i åldrarna. I detta 
avseende har Lund en närmast unik ställning i landet, på många andra 
håll i landet är orkesterverksamheten starkt hotad. Utredningen noterar 
risken för försämrade förutsättningar och påtalar behovet av särskilda 
åtgärder för att denna verksamhet inte skall äventyras av ett checksystem. 
Det är inte realistiskt att ett stort antal utövare var för sig skall kunna 
erbjuda en omfattande kör- och orkesterverksamhet.

Ett kulturchecksystem kommer att skapa en ökad rörlighet och därmed 
minskad anställningstrygghet hos de idag kommunalt anställda 
kulturskolelärarna, eftersom utförarnas ekonomiska förutsättningar 
förändras från månad till månad beroende på antal elever. Detta rimmar 
illa med Lunds kommuns ambition att vara en attraktiv arbetsgivare.

Införande av kulturcheck kommer, enligt utredarna, att innebära att 
speciellt intresserade elever får försämrade möjligheter till en mer 
omfattande kulturutbildning. Det innebär att det blir väsentligt svårare för 
denna grupp att komma vidare till ett professionellt konstnärskap.
Lunds kommun har idag i sin kulturskola en mycket stor andel elever 
som studerar traditionella orkesterinstrument. I ett system som fullt ut 
bygger på individuell valfrihet riskerar man att endast elever med mycket 
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stor förförståelse i framtiden väljer dessa instrument, vilket skulle 
innebära att den stora mångfald som finns idag äventyras.

Statliga kulturskoleutredningen
Den statliga kulturskoleutredningen offentliggjordes under oktober 2016. 
Den signalerar genom en rad riktade åtgärder att offentligt finansierad 
kulturskoleverksamhet är viktig och att den i framtiden bör prioriteras.
Från den statliga utredningen:

”I stället föreslår vi nationella mål som ska vara vägledande för
den kommunala kulturskolan samt att ett antal sammanlänkade
förslag fullföljs. Efter tre år bör en utvärdering genomföras för att
ta reda på vilken verkan förslagen har haft på barns och ungas
tillgång till en inkluderande kulturskola på egen grund. Om
utvärderingens resultat visar att tillgång till kommunal kulturskola
fortsatt saknas och om det finansiella läget så tillåter, bör regeringen
överväga att genom lagstiftning göra den kommunala kulturskolan
obligatorisk.”

Mot bakgrund av den statliga utredningens starka betonande av värdet av 
att bedriva kulturskoleverksamhet i offentlig regi och de relativt 
kraftfulla ekonomiska incitament som redan har signalerats, kan det 
upplevas som paradoxalt att Lunds kommun nu överväger att avhända sig 
detta ansvar.

Kommunkontorets kommentar
Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat utredningen till 
kommunfullmäktige med rekommendationen att inte genomföra 
införande av kulturcheck i Lunds kommun utifrån de tre scenarion 
utredningen föreslår. Kommunkontoret anser att uppdraget är 
återrapporterat och överlämnar därmed ärendet för politiskt 
ställningstagande. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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§ 7 Införande av kulturcheck i Lunds 
kommun
Dnr KU 2016/0724

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en så kallad kulturcheck för barn och unga i 
Lunds kommun. Utredarnas förslag presenterades översiktligt vid kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde den 9 juni 2016. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 augusti 2016 att 
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en 
barnkonsekvensanalys avseende de olika modeller som presenteras i 
utredning av kulturcheck i Lunds kommun.

Utredarnas uppdrag bestod i att ge beskrivningar av ett 
kulturchecksystem utifrån tre tänkta scenarion:

 Kulturcheck skall genomföras med ett budgettak om 21 062 tusen 
kronor.

 Kulturcheck skall införas med målsättning att få bort köerna till 
kulturskolan.

 Kulturcheck skall genomföras så att alla barn i åldersgruppen får 
en kulturcheck.

Utredningen utgår från ekonomiska termer i såväl beskrivning av 
verksamhet och presentation av scenariomodeller som konsekvensanalys. 
Frågan om hur verksamhetens innehåll och kvalitet påverkas av 
införandet av ett kulturchecksystem belyses förhållandevis lite. Vidare 
slår utredningen fast att ingen annan svensk kommun har infört ett 
checksystem för annat än musikundervisning. Eftersom Lunds kommun 
redan har en fullskalig kulturskola är en rimlig slutsats att ett 
checksystem inte kan omfatta hela den befintliga Kulturskolan. Utredarna 
noterar att i samtliga kommuner som har infört checksystem har detta 
skett utan kostnadstak. Skulle ett checksystem införas i Lunds kommun, 
bör beaktas att kostnaden troligen kommer att öka.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 31 augusti 2016, § 65
Barnkonsekvensanalys till utredning av kulturcheck i Lunds kommun
Utredning från Blira AB avseende kulturcheck i Lunds kommun
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Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska bifalla den första att-satsen i 
förvaltningens förslag till beslut och att nämnden i den andra att-satsen 
ska rekommendera kommunfullmäktige att besluta om införande av 
valfrihet genom kulturcheck med syfte att ta bort kön till Kulturskolan 
och ge fler barn och ungdomar möjlighet att ta del av subventionerad 
undervisning i musik och kultur.

Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att nämnden utan eget 
ställningstagande ska översända utredning avseende införande av 
kulturcheck i Lunds kommun till kommunfullmäktige.

Zoltán G Wagner (KD), Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP) och 
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkande 
om att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag.

Louise Burman (M) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande om att 
nämnden ska ändra förvaltningens andra att-sats till att rekommendera 
kommunfullmäktige att införa kulturcheck i Lunds kommun.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger, yrkande från 
Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag, yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska 
ändra den andra att-satsen samt yrkande från Sven Ingmar Andersson (C) 
om att nämnden utan eget ställningstagande ska överlämna utredningen 
till kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer först proposition på samtliga tre yrkanden och finner 
att nämnden beslutar att bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med 
flera om att bifalla förvaltningens förslag, varpå votering begärs. 
Ordföranden finner därefter att Elin Gustafssons (S) yrkande ska utgöra 
huvudförslag vid voteringen. Slutligen ställer ordföranden proposition på 
yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera samt yrkande från Sven 
Ingmar Andersson (C) i syfte att fastställa motförslag till huvudförslaget 
och finner att nämnden beslutar att yrkande från Gunnar Brådvik (L) med 
flera ska utgöra motförslag.

Ordföranden fastställer följande voteringsordning:

Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att 
bifalla förvaltningens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att 
ändra den andra att-satsen i förvaltningens förslag till att nämnden ska 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta att införa kulturcheck i 
Lunds kommun röstar nej.
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Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 
Bergwall (MP), Emma Fager Malmström (MP), Saima Jönsson Fahoum 
(V) och Zoltán G Wagner (KD) röstar ja.

Louise Burman (M), Adrian Borin (M) och Gunnar Brådvik röstar nej.

Sven Ingmar Andersson (C) avstår från att deltaga i voteringen.

Med sju ja-röster gentemot tre nej-röster beslutar kultur- och 
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) om att 
bifalla förvaltningens förslag.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna utredning avseende införande av kulturcheck i Lunds 

kommun till kommunfullmäktige

att rekommendera att inte genomföra införande av kulturcheck i Lunds 
kommun utifrån de tre scenarion utredningen föreslår

Reservationer
Louise Burman (M), Gunnar Brådvik (L) och Sven Ingmar Andersson 
(C) reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för egna yrkanden. 
Louise Burman (M) och Gunnar Brådvik (L) inkommer med skriftlig 
reservation, se bilaga 1.

Protokollsanteckningar
Zoltán G Wagner (KD) för följande anteckning till protokollet:
”Kulturcheckens införande skulle medföra demontering av en mycket väl 
fungerande kulturskola som är unik i Sverige. Den befintliga 
Kulturskolan bör istället för kulturchecken tillföras medel för att köerna 
skall minska och tillgängligheten öka.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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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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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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Se anvisningar på sidan 2.

Barnchecklista för Lunds kommun 

Ärende:      Dnr:
Utredning av kulturcheck i Lunds kommun  KU 2016/0724

1. Påverkar beslutet barn? 

x Ja  Nej

Förklara oavsett svar. 
 Ett eventuellt införande av kulturcheck i Lunds kommun kommer att påverka barn och unga 

och deras möjlighet till kulturutövande. 

  
2.

Om ja, fortsätt med frågorna.
Har barn fått uttrycka sina åsikter?

 Ja x Nej

Förklara oavsett svar. 
I detta skede av processen, då enbart möjlighet till införande av kulturcheck utreds, har barn och 
unga inte fått uttrycka sina åsikter. Eftersom det slutgiltiga beslutet i detta ärende kommer att 
fattas av kommunfullmäktige rekommenderar kultur- och fritidsförvaltningen att det görs en 
fördjupad barnkonsekvensanalys innan beslut fattas. I så fall rekommenderar kultur- och 
fritidsförvaltningen att denna analys görs utifrån ett intersektionellt perspektiv med bland annat 
djupintervjuer av barn och unga, som går på Kulturskolan, som står i kö till Kulturskolan samt 
barn och unga som inte står i kö. 

3. Hur har barns bästa beaktats?
Kultur- och fritidsförvaltningen värnar alltid om barnets bästa och gör sitt yttersta för att 
tillgängliggöra all sin verksamhet utifrån barnkonventionens artiklar. En barnkonsekvensanalys 
görs alltid innan ärenden beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Att genomföra utredningen av 
införande av kulturcheck i Lund är ett led i att undersöka om det går att förbättra möjligheten 
att erbjuda kulturverksamhet för fler barn och unga på deras fritid. 

Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till utredningens sidor 39-49, där tre olika scenarion 
beskrivs och dess konsekvenser samt övergripande konsekvenser med införande av kulturcheck. 
Detta ärende är mycket omfattande och mångfacetterat och det är inte enkelt att göra stora 
komplexa förändringar utifrån det politiskt beslutade uppdrag som Kulturskolan har att förhålla 
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sig till samt den budget som Kulturskolan har till sitt förfogande. I utredningen konstaterar 
utredaren Blira Konsult AB de förmodade övergripande konsekvenserna. För att kunna möta den 
stora efterfrågan som finns i dag och som förväntas öka i framtiden på grund av 
befolkningstillväxten, behöver Lunds kommun tillföra mer pengar i systemet utan kostnadstak. I 
samtliga kommuner som har infört checksystem har antalet elever ökat liksom kostnaderna. 
(Blira Konsult, 2016 sid. 46)

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Ärendet är som beskrivs här ovan komplext och det finns flera intressekonflikter beroende på de 
beslut som kommer att fattas i kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidförvaltningen önskar att hänsyn tas till Kulturskolans verksamhetsuppdrag, som 
bland annat bygger på barnkonventionens olika artiklar och strävan efter att vara tillgänglig för 
barn och unga oavsett bakgrund, förutsättningar och social tillhörighet.
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Anvisningar till barnchecklista för Lunds kommun
Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn 
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna kommungemensamma checklista är 
ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka 
barnets rättigheter. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden 
till nämnd. 

1. Påverkar beslutet barn? 
Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en 
bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de 
berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få 
konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska 
checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig 
budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn 
och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer 
omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg: 

Kartlägg
Ta in kunskap och information.
Lyssna på barn. Uppmärksamma
livsvillkoren för olika grupper av

Beskriv
Koppla förslaget till
barnkonventionen. På
vilket sätt berörs barn?

Analysera
Analysa förslaget och dess
konsekvenser. Mål och syfte?
Effekter? Måste barnets
intressen ge vika?

Pröva
Gör en  sammantagen
bedömning av allt som
rör barnets fysiska och
psykiska välbefinnande.

Besluta
Ta ställning och
dokumentera både
prövning och beslut.

Utvärdera
Vilka effekter fick
beslutet? Stämde det
med antagandena?

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att 
de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn 
fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns 
åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är.  De kan också fås genom 
frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära 
barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från 
undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina 
åsikter ska de få uppföljning. 

3. Hur har barns bästa beaktats?
Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). Barn 
har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. 
Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller 
andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina 
egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns 
fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, 
samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 
1997:116 kap 6. 

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 
resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. 
Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för 
andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas. 

Som medarbetare och förtroendevald i Lunds kommun ska du erbjudas kompetensutveckling om barnkonventionen. 
Det finns utbildade nyckelpersoner som kan vara en resurs och det finns en barnrättskommitté bestående av 
representanter för olika verksamheter i kommunen. Personer med särskild kunskap inom barnrättsområdet kan utses 
inom din verksamhet. Mer ledning finns i Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter 
och via dessa länkar:  Barnombudsmannen Rädda Barnen        Sveriges Kommuner och Landsting
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Christian Halberg

046-35 67 15

christian.halberg@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Utredning avseende införande av kulturcheck 
i Lunds kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna för en så kallad kulturcheck för barn och unga i 
Lunds kommun. Utredarnas förslag presenterades översiktligt vid kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde den 9 juni 2016. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 augusti 2016 att 
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en 
barnkonsekvensanalys avseende de olika modeller som presenteras i 
utredning av kulturcheck i Lunds kommun. 

Utredningen utgår från ekonomiska termer i såväl beskrivning av 
verksamhet och presentation av scenariomodeller som konsekvensanalys. 
Frågan om hur verksamhetens innehåll och kvalitet påverkas av 
införandet av ett kulturchecksystem belyses förhållandevis lite. Vidare 
slår utredningen fast att ingen annan svensk kommun har infört ett 
checksystem för annat än musikundervisning. Eftersom Lunds kommun 
redan har en fullskalig kulturskola är en rimlig slutsats att ett 
checksystem inte kan omfatta hela den befintliga Kulturskolan. Utredarna 
noterar att i samtliga kommuner som har infört checksystem har detta 
skett utan kostnadstak. Skulle ett checksystem införas i Lunds kommun, 
bör beaktas att kostnaden troligen kommer att öka.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2016 
(denna skrivelse)
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 31 augusti 2016, § 65
Barnkonsekvensanalys till utredning av kulturcheck i Lunds kommun
Utredning från Blira AB avseende kulturcheck i Lunds kommun

Barnets bästa
Se bifogad barnchecklista.
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Ärendet
Utredarnas uppdrag bestod i att ge beskrivningar av ett 
kulturchecksystem utifrån tre tänkta scenarion:

1. Kulturcheck skall genomföras med ett budgettak om 21 062 tkr.
2. Kulturcheck skall införas med målsättning att få bort köerna till 

kulturskolan.
3. Kulturcheck skall genomföras så att alla barn i åldersgruppen får 

en kulturcheck.

Konsekvensbeskrivning nedan följer samma ordning:

Scenario 1 
Den matematik utredarna använder sig av för att definiera antalet 
ämneskurser bygger på ett fiktivt antagande. En elev som spelar 
instrument deltar även i orkesterspel. I utredningen benämns detta som 
två ämneskurser och inte som en. Detta är som att bedriva fotbollsträning 
individuellt utan att delta i något lag. Utifrån detta får utredarna fram att 
2 100 elever motsvarar 3 015 ämneskurser. Vidare görs beräkning utifrån 
en beräkningsmodell från Nacka kommun. Slutsatsen att ytterligare 700 
elevplatser skulle vara möjliga bygger på premisserna ovan. Om 
utredarna istället hade valt samma ekonomiska utgångspunkt som i 
Staffanstorps kommun, skulle resultatet inte ha visat på ytterligare 
platser. Checksystemet som beskrivs i detta scenario tar inte heller 
hänsyn till den befintliga verksamhet, som Kulturskolan bedriver i dag, 
vilken ligger vid sidan av den mycket schematiska modell som utredarna 
utgår ifrån. Exempel på sådan verksamhet är exempelvis olika sociala 
projekt, satsningar på särskilda grupper, samarbeten mellan kurser i olika 
konstarter, samverkan med skola och andra aktörer, såväl kommunala 
som fristående. Enligt utredarna har de kommuner som har infört 
musikskolecheck fått både ett ökat utbud av och efterfrågan på 
kulturaktiviteter. Införandet i dessa kommuner har skett utan kostnadstak.

Införandet av scenario 1 skulle slå orimligt hårt mot den befintliga 
Kulturskolans verksamhet.

Scenario 2
Utredningen visar att intresset för kulturskoleundervisning idag är 
mycket stort i Lunds kommun. Erfarenheter från andra kommuner visar, 
enligt utredarna, dessutom att det i praktiken också finns en dold kö som 
kan förväntas vara lika lång som den befintliga, vilket innebär att det 
troligen handlar om lika många barn i kö som det finns i Kulturskolans 
verksamhet. 

Den grundläggande matematiken bygger på samma premisser som 
scenario 1, nämligen antagna ämneskurser och att utredarnas beräkningar 
jämför Lunds kommuns förutsättningar med Nacka kommuns och inte 
med den närbelägna Staffanstorps kommuns förutsättningar. Inte heller 
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här har tagits hänsyn till den verksamhet som Kulturskolan idag bedriver, 
men som ligger utanför den som utredningen berör. Att utifrån dessa 
premisser ha förutsättningar att erbjuda 700 fler elevplatser ses inte som 
möjligt. Snarare befaras prioritering av den i utredningen beskrivna 
verksamheten ske på bekostnad av annan ordinarie 
kulturskoleverksamhet. 

Scenario 3
Utredarna slår fast att kostnaden för ett införande av kulturcheckar för 
alla med bibehållen ambitionsnivå skulle kosta Lunds kommun 81 400 
tkr inkluderat kostnad för administration. Denna kostnad skulle vida 
överstiga den ram om 21 062 tkr som idag utgår till Kulturskolan, en 
ambitionshöjning som i nuläget förefaller orealistisk.

Övergripande konsekvenser
I utredningens avslutande del (sid. 46-48) redovisar konsulterna de 
övergripande konsekvenserna av införande av kulturcheck. 
Kommentarerna nedan följer samma uppställning.

Under de första fyra punkterna anger utredarna ett antal positiva 
konsekvenser, som kan uppstå i den händelse att kulturcheck införs utan 
kostnadstak. Utredarna noterar även att i samtliga kommuner som har 
infört kulturcheck har kostnaderna ökat. I händelse av införande av ett 
checksystem i Lund bör beaktas att kostnaden troligen kommer att öka. 

Utredarna noterar att ett kulturchecksystem kan leda till ökad 
kostnadseffektivitet, men också till svårigheter för befintliga 
verksamheter. Samtidigt har utredarna noterat att checksystemet i sig för 
med sig kostnader för nya övergripande administrativa rutiner.

Utredarna ger flera exempel på kommuner (Täby och Staffanstorp), i 
vilka kostnaderna för musikskoleverksamhet procentuellt har ökat 
påtagligt mer än antalet elevplatser. 

Införande av kulturcheck kan, enligt utredarna, skapa nya arbetstillfällen 
inom kultursektorn. Det är dock viktigt att poängtera att dessa 
arbetstillfällen antingen förutsätter tillskjutande av ytterligare medel, 
eller kommer att innebära ett motsvarande bortfall av arbetstillfällen 
inom den befintliga Kulturskolan. 

Utredarna menar att ett checksystem kan kopplas till krav på 
anställningsförhållanden med kollektivavtalsliknande nivåer hos 
utförarna. Detta är en rimlig slutsats, som Lunds kommun i sin egen 
verksamhet redan strävar efter.

Det noteras också att införande av kulturcheck skulle kunna leda till ökad 
social jämlikhet, t.ex. genom att nya utförare kan erbjuda undervisning 
även på andra språk än svenska och med andra instrument än de 

243



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 4 (5)
Kultur Diarienummer

2016-12-30 KU 2016/0724

traditionellt europeiska. Detta skulle vara gynnsamt, men är inte en 
självklar konsekvens av ett kulturchecksystem.
Den befintliga Kulturskolan bedriver idag mycket verksamhet som ligger 
vid sidan av den mycket schematiska modell som utredarna utgår ifrån. 
Exempel på sådan verksamhet är t.ex. olika sociala projekt, satsningar på 
särskilda grupper, samarbeten mellan kurser i olika konstarter samt 
samverkan med skola och andra aktörer, både kommunala och fristående. 
Utredarna noterar detta och menar att Lunds kommun aktivt måste ta 
ställning till hur sådana verksamheter i framtiden kan finansieras och 
vilka delar som eventuellt skall undantas konkurrensutsättande.

Enligt utredningen krävs viss volym av verksamhet för att den skall bära 
sig. Det finns därför risk att mindre utförare slås ut. Utredarna befarar att 
detta skulle göra det svårt för utförare i exempelvis byarna i de östra 
kommundelarna. 

Lunds kommun har idag en mycket livaktig kör- och orkesterverksamhet, 
inte bara för barn och ungdomar, utan även högre upp i åldrarna. I detta 
avseende har Lund en närmast unik ställning i landet, på många andra 
håll i landet är orkesterverksamheten starkt hotad. Utredningen noterar 
risken för försämrade förutsättningar och påtalar behovet av särskilda 
åtgärder för att denna verksamhet inte skall äventyras av ett checksystem. 
Det är inte realistiskt att ett stort antal utövare var för sig skall kunna 
erbjuda en omfattande kör- och orkesterverksamhet.

Ett kulturchecksystem kommer att skapa en ökad rörlighet och därmed 
minskad anställningstrygghet hos de idag kommunalt anställda 
kulturskolelärarna, eftersom utförarnas ekonomiska förutsättningar 
förändras från månad till månad beroende på antal elever. Detta rimmar 
illa med Lunds kommuns ambition att vara en attraktiv arbetsgivare.

Införande av kulturcheck kommer, enligt utredarna, att innebära att 
speciellt intresserade elever får försämrade möjligheter till en mer 
omfattande kulturutbildning. Det innebär att det blir väsentligt svårare för 
denna grupp att komma vidare till ett professionellt konstnärskap.
Lunds kommun har idag i sin kulturskola en mycket stor andel elever 
som studerar traditionella orkesterinstrument. I ett system som fullt ut 
bygger på individuell valfrihet riskerar man att endast elever med mycket 
stor förförståelse i framtiden väljer dessa instrument, vilket skulle 
innebära att den stora mångfald som finns idag äventyras.

Statliga kulturskoleutredningen
Den statliga kulturskoleutredningen offentliggjordes under oktober 2016. 
Den signalerar genom en rad riktade åtgärder att offentligt finansierad 
kulturskoleverksamhet är viktig och att den i framtiden bör prioriteras.
Från den statliga utredningen:

”I stället föreslår vi nationella mål som ska vara vägledande för
den kommunala kulturskolan samt att ett antal sammanlänkade
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förslag fullföljs. Efter tre år bör en utvärdering genomföras för att
ta reda på vilken verkan förslagen har haft på barns och ungas
tillgång till en inkluderande kulturskola på egen grund. Om
utvärderingens resultat visar att tillgång till kommunal kulturskola
fortsatt saknas och om det finansiella läget så tillåter, bör regeringen
överväga att genom lagstiftning göra den kommunala kulturskolan
obligatorisk.”

Mot bakgrund av den statliga utredningens starka betonande av värdet av 
att bedriva kulturskoleverksamhet i offentlig regi och de relativt 
kraftfulla ekonomiska incitament som redan har signalerats, kan det 
upplevas som paradoxalt att Lunds kommun nu överväger att avhända sig 
detta ansvar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att överlämna kulturchecksutredningen till kommunfullmäktige

att rekommendera kommunfullmäktige att inte genomföra införande 
av kulturcheck utifrån de tre scenarion som utredningen föreslår

Urban Olsson Annika Eklund
kultur- och fritidsdirektör kulturchef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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1. Inledning: uppdrag och tillvägagångssätt 
 

Den här utredningen tittar på förutsättningarna för att införa en kulturcheck i Lunds kommun.  
 

Utredare och referensgrupp 

I oktober 2015 gav Kommunfullmäktige i Lund i uppdrag åt Kultur- och fritidsnämnden att 
utreda frågan om kulturcheck1. Utredningen har genomförts av Blira Konsult AB, genom 
konsulterna Annika Wallin och Lena Josefsson. Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en 
referensgrupp som stöd till utredningen. Gruppen har bestått av Håkan Carlsson, kulturskole-
chef och Christian Halberg, enhetschef på Kulturskolan. Referensgruppen har haft samman-
träde vid ett tillfälle under utredningsperioden och därutöver ett flertal kontakter med 
konsulterna. Utredningen har också haft en styrgrupp bestående av Urban Olsson, kultur- och 
fritidsdirektör och Chris Schenlaer, kulturchef. Chris Schenlaer har varit kontaktperson för 
utredningen. 
 

Uppdrag 

Konsulterna har haft i uppgift att utreda konsekvenserna av att införa en kulturcheck för barn 
och ungdomar i åldern 7 till 19 år i Lunds kommun. Tre scenarier med konsekvens-
beskrivningar skulle redovisas: (1) Kulturcheck ska genomföras inom ett budgettak om  
21 062 tkr det vill säga Kulturskolans nuvarande anslag 2016. (2) Kulturcheck ska 
genomföras med målsättningen att få bort köerna till Kulturskolan, i dagsläget cirka 2 000 
barn och unga, samt (3) kulturcheck ska genomföras så att alla barn i åldersgruppen får en 
kulturcheck. Vidare ska utredningen belysa följande frågor: 

o För vilka områden ska en kulturcheck gälla och hur ska den utformas för att passa 
Lund?  

o Vad skulle införande av kulturcheck bidra till för positiva effekter? 
o Vilka negativa effekter skulle införande av en kulturcheck innebära?  
o Ger en kulturcheck exempelvis undanträngningseffekter för privata och offentliga 

verksamheter?  
o Om en kulturcheck ger undanträngningseffekter, hur kan dessa motverkas? 
o Hur mycket skulle införande av kulturcheckssystem kosta för kommunen? 
o Vilka krav kan ställas på en godkänd anordnare? 
o Ska det vara auktorisation eller upphandling? 
o Hur kan ett kulturcheckssystem administreras och vad skulle det kosta? 

Utredningen ska också ge en översikt över dagens kulturskola och andra aktörer som erbjuder 
kulturpedagogisk verksamhet med inriktning på musik, konst, dans eller drama för barn och 
unga i Lund. Utredningen ska också titta närmare på tre av de kommuner som redan har inför 
kulturcheck och vad konsekvenserna har blivit där. Därutöver ska utredningen redogöra för 
vilka initiativ och diskussioner om kulturskolan som finns på nationell nivå. Uppdraget ska 
slutredovisas av konsulterna den 9 juni 2016.  Förfrågan vid direktupphandling av konsulterna 
finns i bilaga A. 
                                                           
1Källa: Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2015 nr 143-174, sidan 380. 
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Genomförande 

Arbetet med utredningen har pågått under perioden februari till juni 2016. Utredarna har 
inledningsvis satt sig in i bakgrunden till beslutet om att genomföra utredningen i Lund samt 
tidigare, och pågående2, statliga utredningar om kulturskolan. Utredarna har satt sig in i 
verksamheten i den nuvarande kommunala kulturskolan och utbudet av privata kulturutövare 
för barn och unga i Lund. Utredarna har också undersökt erfarenheterna i tre andra kommuner 
– Nacka, Täby och Staffanstorp – som redan har infört kulturcheck. Utredarna har gjort 
intervjuer med tjänstemän, politiker, kommunala musik- eller kulturskolornas rektorer, och 
privata anordnare av musikundervisning för barn och unga, i dessa tre kommuner. Utredarna 
har även kontaktat jurist på SKL för att utreda rättsläget kring upphandling eller auktorisation 
av utförare. Utredningen presenterar en beskrivning av tre scenarier utifrån uppdragets 
frågeställningar. Samt förslag på vilka kulturaktiviteter som kan omfattas av checken och hur 
ett system skulle kunna utformas för att passa i Lund. Förslaget omfattar kostnadsberäkningar, 
konsekvensanalyser och förslag på administration och sätt att kvalitetssäkra urvalet av 
utförare. Utredningen avslutas med en lista över kontaktade personer och referensmaterial. 
 

                                                           
2 Dir. 2015:46 
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2. Definition av begreppet kulturcheck 
  

Begreppet kulturcheck används för att benämna en ersättning från kommunen till anordnare 
som erbjuder kulturverksamhet för barn och ungdomar på fritiden. En fastställd summa 
(check) följer med eleven som fritt väljer mellan privata och kommunala anordnare. Modellen 
är analog med systemet med skolpeng som finns inom hela skolväsendet i Sverige. 
 Checksystemet ger samma ekonomiska förutsättningar för såväl privata som kommunala 
anordnare. Systemet bygger på enhetstaxa som innebär att alla anordnare får lika stora 
checkar från kommunen och tar ut enhetliga avgifter från eleverna.  
 I dagsläget har fyra kommuner – Nacka, Österåker, Täby och Staffanstorp – infört checker 
av det här slaget. Samtliga har checksystem för musikskolan. 
 I juni 2011 gjorde Danderyd3 en snabbenkät till kommunerna i Stockholms län. Den visade 
att flera av kommunerna diskuterade frågan om att införa musik- eller kulturskolecheck redan 
då. En del kallar kultur- eller musikskolepengen för ett ”stockholmsfenomen” men 
diskussionen förs även i kommuner utanför Stockholmsområdet4.  
 

Andra varianter 

Det finns också andra varianter – än checksystem – där kommuner anlitar externa utförare 
inom kulturskoleområdet. År 2014 hade även Linköping, Uppsala och Värmdö5 externa 
utförare vid sidan av den egna kommunala verksamheten6. År 2015 sällade sig Haninge 
kommun till skaran då man bildade en kulturskola genom att kombinera den kommunala 
musikskolan med upphandlade tjänster inom kulturområdet7.  
 

                                                           
3 Pernilla Elfstrand på Danderyds kommun gjorde snabbenkäten. 
4 Utredningar har genomförts i Värmdö kommun (2009), Lidingö stad (2009), Upplands-Väsby (2012), Karlstads kommun 
(2012), Järfälla kommun (2013), Upplands-Bro (2013) . Ekerö, Danderyd, Solna och Uppsala har tidigare, eller nuvarande, 
diskussioner om systemet.  
5 Den kommunala kulturskolan finansieras genom ett pengsystem, och tre föreningsdrivna kulturskolor får föreningsbidrag 
(peng per sammankomst och aktivitet) dock utan avtal med kommunen. 
6 Källa: Kulturskolerådet. Lägesrapport 2014 – resultat från Kulturskolerådets statistikinsamling. 
7 Kommunen har upphandlat fyra aktörer – ett dansaktiebolag, en dansförening, en teaterförening och ett film-media-
design-företag. Dessa fyra aktörer är lovade ersättning för upp till 120 elever. De får 1200 kronor för varje elev. Kommunen 
har inte enhetstaxa utan aktörerna bestämmer själva hur stor avgift som eleven ska betala. Aktörerna har avtal med 
kommunen på tre år i taget. (Systemet har testats som pilotverksamhet i två år innan det sjösattes på riktigt 2015). 
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3. Statliga initiativ kring kultur i skolan och kulturskolan 
 
År 2007 föreslog kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ett system med kulturcheckar i 
grundskolan. Skolorna skulle få en peng för varje elev att använda till kulturverksamhet. 
Huvudmannen skulle själv få välja och kontakta kulturutövare. Kulturen skulle ingå i 
undervisningen och ge eleverna möjlighet att både uppleva och själva utöva kultur. I februari 
2008 infördes bidraget Skapande skola, i enligt med förordningen (2007:1436) om statsbidrag 
till kulturell verksamhet i skolan. I dagsläget finns alltså en form av statlig kulturpeng som 
skolhuvudmän kan söka för kulturell verksamhet på skoltid. Lunds kommun har sökt bidraget 
för sina kommunala skolor under flera år. 
 

Utredningar om kulturskolan 

Kulturskolan är en för kommunerna frivillig och icke-obligatorisk verksamhet. Trots det har 
olika regeringar utrett verksamheten. Den nuvarande regeringen tillsatte under 2015 en 
utredning om nationell strategi för musik- och kulturskolan. Utredaren ska lämna förslag på 
hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och 
jämlik. Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2016. I direktiven till utredningen 
konstateras att cirka 200 000 barn årligen deltar i kulturskolans ämneskurser i form av till 
exempel undervisning i musik, dans, drama eller konst. Därutöver deltar lika många i annan 
verksamhet som projekt på skoltid, evenemang, musikaler, pjäser med mera. Utredningen ska 
bland annat: 

• Kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet i 
Sverige. 

• Identifiera hinder8 för elevers deltagande i den kommunala musik- och kulturskolans 
verksamhet, och utreda vad som behöver göras för att uppnå en mer jämlik musik- och 
kulturskola. 

• Identifiera alternativa undervisningsmetoder för att undanröja exempelvis geografiska 
hinder för att ta del av den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet. 

• Föreslå hur rekryteringen av elever till klassiska orkesterinstrument kan säkras. 
• Föreslå åtgärder för hur försörjning av lärare och andra som ska undervisa i den 

kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden. 
• Göra en bedömning av för- och nackdelar med att författningsreglera kommunernas 

ansvar för verksamheten. 
• Föreslå en nationell strategi för hur staten ska bistå kommunerna i arbetet med de 

kommunala musik- och kulturskolorna. Strategin ska ta hänsyn till betydelsen av 
lärarnas kompetens, ett brett utbud, jämlikhet, tillgänglighet och kvalitet. 

• Strategin ska också omfatta samordning och uppföljning av den kommunala musik- 
och kulturskolan. 

 

                                                           
8 Till exempel avgifter, utbud, köer, socioekonomisk bakgrund, kön. 
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4. Kulturskolan i Lund 
 

Kulturskolan i Lund har funnits som kommunal musikskola sedan 1944 och som kulturskola 
sedan 1998. Verksamheten vänder sig främst till barn och ungdomar i åldern 5-19 år. 
Merparten av eleverna börjar i Kulturskolan det år de fyller nio och störst andel av dem som 
går kurser är i mellanstadieåldern. Undervisningen bedrivs omväxlande i större grupper, 
mindre grupper och enskilt. Orkestrar och körer är en viktig del av verksamheten. De många 
orkestrarna har gjort att eleverna i Lund har ett fortsatt stort intresse för traditionella 
musikinstrument vilket avviker från den nationella trenden. Merparten av lärarna har minst 
fyraårig musikhögskola med pedagogisk inriktning. Flest elever finns i Lunds stad. Där går 14 
procent av grundskoleeleverna i Kulturskolan vilket kan jämföras med att endast 7 procent i 
de östra kommundelarna9. 
 

Kulturskolans verksamhetsuppdrag10 

Kulturskolans verksamhetsuppdrag utgår från den kulturpolitiska strategi som fullmäktige 
beslutad 2008, de fullmäktige mål som Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011 och från 
barnkonventionen och andra styrdokument som rör barns och ungas kulturutövande11. Enligt 
verksamhetsuppdraget ska Kulturskolan:  

• Erbjuda barn och unga i Lund möjlighet att utifrån deras lust och nyfikenhet, utveckla 
och lära sig kulturella och konstnärliga uttryck och därigenom kunna göra sina röster 
hörda i samhällsliv och kulturliv. 

• Låta eleverna vara delaktiga i Kulturskolans verksamhet och utveckling samt ge dem 
inflytande i frågor som berör dem. 

• Ha hög kvalitet och sträva efter att eleverna i undervisningen ska få de redskap och 
den tid som krävs för att de ska finna, utveckla och uttrycka sin egen kulturella och 
konstnärliga identitet. 

• Erbjuda en bred bas för barn och unga som vill utveckla sitt kulturutövande och sina 
kreativa förmågor samt möjliggöra för barn och unga att utvecklas till professionellt 
utövande kulturaktörer och entreprenörer. 

• Erbjuda ett brett utbud som balanserar konstformer och kulturarv och se till barns och 
ungas egna kulturuttryck. 

• Vara en mötesplats för elever, lärare och publik som skapar förutsättningar för barns 
och ungas kulturella och konstnärliga utveckling. 

• Vara tillgänglig för alla barn och unga oavsett bakgrund, förutsättningar och social 
tillhörighet samt arbeta strategiskt för att alla barn och unga ska ha kunskap om 
verksamheten.  

                                                           
9 Uppgifterna är från december 2013. Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag. 
10 Källa: Förslag till verksamhetsuppdrag för Kulturskolan Lund med tillhörande plan för uppföljning och utvärdering. 2014-

02-04.  
11 Andra styrdokument innebär: Lunds Vision 2025; Handlingsplan för kultur 2014-2016; Lund välkomnar kultur; Den 
regionala kulturplanen för Skåne 2013 till 2015; De nationella kulturpolitiska målen; Seoul-agendan – Goals for the 
Development of Arts Education; Bonndeklarationen. Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 
5-6. 
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• Arbeta strategiskt för att kötiden till verksamheten ska vara så kort som möjligt. 

• Arbeta aktivt i samverkan med Lunds förskolor, skolor och särskola och andra 
relevanta parter för att ge alla barn och unga möjlighet att utveckla sitt kulturutövande. 

• Erbjuda publik verksamhet på olika nivåer från en pedagogisk utgångspunkt och som 
en del av det lokala kulturlivet och för att eleverna ska få erfarenheter som kulturut-
övare och kulturella entreprenörer. 

 
Kulturskolans verksamhet ska följas upp och utvärderas vartannat år med start verksamhets-
året 2016. Utvärderingen ska omfatta elevstatistik, mätning av publik verksamhet och 
samverkan, och brukarundersökningar. 
 

Antal elever och köer 

2015 hade Kulturskolan 2 100 elever i åldrarna 5-19 år12 och en kö13 på drygt 1 200 elever. 
För majoriteten av eleverna är kölängden kortare än två år och en del kan få plats direkt. Kön 
gäller framför allt välkända instrument som piano, slagverk och fiol.  
 

 
 

Kursutbud 

Kulturskolan erbjuder kurser i följande ämnen: (I parentes syns den avgift som eleven betalar 
per läsår för kurserna. Kulturskolan debiterar halva avgiften i början av varje termin.) 

• Musik, kör och rytmik som inkluderar: 
Instrumentundervisning Suzukimetoden (2600 kr) 
Instrumentundervisning (2200 kr) 
Piano i grupp och gitarr i grupp (1800 kr) 
Rytmik, brassrytmik, träblåsrytmik (1750 kr)  

                                                           
12 Siffran mäter antalet elevplatser och då Kulturskolan tillåter elever att vara med i mer än en verksamhet är det totala 
antalet individer något lägre. 
13 Kön omfattar elever som ännu inte börjat i Kulturskolan, men även elever som redan går i Kulturskolan och som köar till 
ett eller flera andra ämnen.  
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Musikdator (1750 kr) 
Kör och sånggrupp (1110 kr) 

• Bild, film och animation och här ingår också keramik (1800 kr). 
• Drama och teater (1750 kr)  

• Dans (1750 kr alternativt 1900 kr beroende på lektionslängd) 
• Nycirkus (1750 kr) 

• Skrivande (1750 kr) 
 

Kulturskolan erbjuder också ett begränsat antal elever varje år möjlighet att gå en 
Påbyggnadsutbildning i max två år efter studenten (3000 kr). 
 
I dagsläget kan en elev som spelar instrument i ämneskurs också spela i ensemble vid ett 
tillfälle i veckan utan extra kostnad. (Instrumentaleleverna erbjuds alltså två 
undervisningstillfällen i veckan till en kostnad av 2 200 kr per år).  
 Intresset för att spela instrument är stort och 73 procent av eleverna finns inom musik, kör 
och rytmik. Resterande 27 procent går kurser inom övriga konstformer. Eleverna vid 
Kulturskolan får bara spela ett instrument åt gången. Det är däremot tillåtet att vara med i 
flera gruppämnen som körsång, dans, teater eller bild. Eleverna deltar på sammanlagt 200-
250 publika evenemang av olika slag varje år där föräldrar, skolelever och/eller allmänheten 
inbjuds. 

 

Övrig verksamhet 

Utöver kursverksamheten ansvarar Kulturskolan också för: 
• Instrumentuthyrning av vissa instrument till en kostnad av 475 kronor per termin. 

• Kommunens skolbio för 10 000 skolbarn. 
• Aktiviteter för barn och unga med omfattande funktionsnedsättning. 

• Kulturtårtan som innebär att skolbarn, under några veckor, får ta del av Kulturskolans 
pedagogers kunnande. Verksamheten är gratis för skolorna. 

• Kulturfyrverkeriet är ett utåtriktad föreställnings- och rekryteringsprojekt som 
Kulturskolan erbjuder alla Lunds skolor sedan 2006. Varje år får cirka 100 klasser 
besök. 

• Lunds Stadsorkester med 60 musiker som ger 6-7 konserter per år. 

• Ett antal internationella samarbeten varje år, som till exempel Nordiska 
ungdomsorkestern. 
 

Kulturskolan arbetar också med Skapande skola och kulturgarantin, men dessa verksamheter 
ligger huvudsakligen utanför Kulturskolans budget. Endast delar av samarbetet med kultur-
garantin ligger inom budget. Dessa satsningar är Kulturskolans viktigaste medel för att nå 
alla elever i kommunerna genom att femåringarna involveras i denna verksamhet. 
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Kulturskolans personal 

Inom verksamheten arbetar reguljärt cirka 65 personer. Lärarna är den största gruppen. 
 
Cirka 60 personer delar på drygt 33 tjänster: 

• Musik, 26,70 tjänster.  

• Dans, 2,30 tjänst  
• Bild, 1,8 tjänst 
• Film, animation och skolbio, 0,75 tjänst  

• Drama och teater, 1,50 tjänst 

• Kulturtårta 0,3 tjänst.   
 
De övriga delar på knappt 8 tjänster. 

• Producent, 0,5 tjänst 
• Ansvarig för Nordiska Ungdomsorkestern, 0,5 tjänst 

• Ansvarig för Lunds Stadsorkester 0,6 tjänst 
• Enhetschef, 1,0 tjänst 

• Kulturskolechef 1,0 tjänst 
• Ekonomiassistent, skolsekreterare och skolassistent, 1,92 tjänst  
• Vaktmästare, 0,5 tjänst 

• Städning 1,7 tjänst 
• Dataansvar 0,1 tjänst 

 
Kulturskolans lärare i skrivande och nycirkus är timanställda och syns därför inte i listan 
ovan. 

 
Kulturskolan erbjuder också arbete till fem personer med funktionsnedsättning. Dessa tjänster 
finansieras till största delen med lönebidrag och finns inom bildverksamheten, arkiv, scen, 
vaktmästeri och ljudteknik.  
 

Kostnader 

Nettobudgeten för musikskolan i Lund är drygt 21 miljoner kronor och den totala 
omsättningen är cirka 28 miljoner kronor. Kulturskolan har alltså intäkter på 7 miljoner och 
en självtäckningsgrad på 25 procent. Den största kostnaden är personal. Budgeten har under 
åtskilliga år legat i princip stilla, trots höjda löner och en ökande befolkning i kommunen.  
Genom att flytta resurser från den personalintensiva instrumentalundervisningen till de mera 
lönsamma gruppämnena har elevantalet kunnat ökas trots de minskade resurserna. Några nya 
verksamheter eller någon expansion har dock inte varit aktuella, tvärtom har verksamhets-
grenar som konsulentverksamhet och Kulturtårtan minskats kraftigt14. Sedan hösten 2006 har 
verksamheten vuxit med cirka 300 elever trots en minskad realbudget15. 
                                                           
14 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 27. 
15 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 39, samt kompletterande siffror från Håkan 
Carlsson på Lunds Kulturskola. 
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Ökad efterfrågan att vänta 

Det finns många indikatorer på att Kulturskolans elevplatser behöver öka för att kunna möta 
framtidens efterfrågan. Den kultur- och fritidsvaneundersökning16 som Lunds kommun 
genomförde 2012 visar att de som deltagit i Kulturskolans aktiviteter minst någon gång per 
månad har ökat sedan år 2006 i samtliga åldrar, vilket överensstämmer med ökat antal 
elevplatser på Kulturskolan under perioden17. Fler deltar alltså i Kulturskolans aktiviteter. I 
dagsläget har Kulturskolan en kö på drygt 1 200 elever. Därutöver finns sannolikt många 
som inte står i kö men som ändå är intresserade av Kulturskolans verksamhet. Var fjärde 
svarande i kultur- och fritidsundersökningen (2012) uppgav att de aldrig hade deltagit i 
Kulturskolans aktiviteter men att de hade ett mycket stort eller stort intresse av att göra det18. 
Til l detta ska läggas att Lund har ökat sin befolkningsmängd med två procent årligen de 
senaste åren, och ökningen förväntas fortsätta de närmaste 20 åren. När det gäller barn i 
åldrarna 5 till 19 år, som utgör kulturskolans målgrupp, väntas ökningen vara markant. Se 
diagrammet nedan19. 
 

 

 

 

Utmaningar inför framtiden 

Internationaliseringen i Lund förväntas öka både genom inflyttning av arbetskraft från 
andra länder och den ökade flyktingströmmen. Därför behöver Lunds kommun hitta 
strategier för att möta den allt mer mångkulturella och flerspråkiga befolkningen.  
 Enligt kommunens översyn av Lunds kulturskola (2013) bör konstformer som dans, 
bild och skrivande utökas eftersom unga efterfrågar sådana kurser. Samtidigt bör 
kulturskolan arbeta för att föra vidare kulturarv till barn och unga i Lund inom de 
traditionella konstformerna. En av de största utmaningarna för kulturskolan är hur den 
ska nå fler barn och unga i hela Lunds kommun. Det är också en viktig del i direktiven 
till den statliga utredningen om kulturskolor. 
                                                           
16 571 slumpmässigt utvalda unga i åldern 10-19 år svarade på undersökningen om sina kultur- och fritidsvanor 
(svarfrekvens 51 %). 
17 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 11. 
18 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 9. 
19 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 12. 
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5. Kultur på fritiden för barn och ungdomar i Lund 
 

Det finns ett stort antal aktörer i Lund som erbjuder kulturskapande och kulturupplevelser för 
barn och ungdomar. Om Lund väljer att införa kulturcheck kommer sannolikt flera av 
aktörerna vara intresserade av att inleda samarbete med kommunen. Dessutom kan etablerade 
anordnare från andra delar av landet flytta in, de som idag har kurser för vuxna kan utöka sin 
verksamhet så att den även omfattar barn och ungdomar och nya företag, förbund och 
föreningar kan starta.  
 

Studieförbund 

Sverige har tio statsbidragsberättigade studieförbund och alla har verksamhet i Lunds 
kommun: ABF Mittskåne, Folkuniversitetet, Ibn Rushd studieförbund, Kulturens 
Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Sensus 
studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan. 
Sex av dem erbjuder kulturverksamhet på fritiden för barn och ungdomar. 

 
ABF MittSkåne:  ABF MittSkåne har samarbete med dansföreningen 
New York Dance i Lund som erbjuder dansklasser i olika dansstilar för 
barn, unga och vuxna. 

 
Folkuniversitetet: Folkuniversitetet har specifik verksamhet som riktar 
sig till barn och unga i form av musikundervisning, keramikkurser, 
programmeringsklubb och upptäckarklubb. I övrigt kursutbud är alla 
över 13 år välkomna och där finns kurser i mönsterkonstruktion, 
målning, teckning, silversmide, möbelstoppning, sång, gitarr, ukulele 
och en rad språkkurser. Folkuniversitetet har också samarbete med 
Lunds Ungdoms- och Hemgård (se nedan).  

 
Medborgarskolan: Medborgarskolan erbjuder kurser i dans, musikal, 
och gitarr för barn och unga i olika åldrar, i Lund. Medborgarskolan 
har också After School Art Måleriverkstad för barn från 6 år och 
uppåt. Ett visst samarbete sker med Östra Torngårdens fritidsverk-
samhet med prova-på-verksamhet under Östra torndagen. Emellanåt 
erbjuder Medborgarskolan också sånglektioner för ungdomar i Lund, 
via Saxebornkören. 
 
Sensus: Sensus samarbetar med PSS-Lunds Musikskola (se nedan) 
som erbjuder kurser för barn och ungdomar 5-18 år i främst piano, 
cello, fiol och gitarr. Sensus samarbetar också med svenska kyrkans 
församlingar och körverksamhet och har 6-7 körer. Därutöver har 
studieförbundet musik och rörelse för små barn. 
 
Studiefrämjande: Ingen särskild barn- eller ungdomsverksamhet men 
erbjuder i ringa omfattning kurser i elbas, elgitarr, akustisk gitarr, 
trummor till alla ålderskategorier.  
 
Studieförbundet Vuxenskolan: Studieförbundet Vuxenskolan 
erbjuder bland annat kurser i dans, matlagning, musik, slöjd & 
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hantverk, måleri & teckning och annat skapande som riktar sig till 
barn och ungdomar i Lund i åldrarna 2-16 år. Danskurserna finns 
inom ett koncept som studieförbundet kallas Style Dance Studio. 
Studieförbundet har samverkan med många olika föreningar. Bland 
annat Slöjdklubben för barn sju till 14 år (nedan).

Statliga och kommunala bidrag till folkbildningen20 

Statsbidrag till folkbildningen regleras nu i Förordning (2015:218). Ett av syftena med statens 
stöd till folkbildningen är att bidra till att bredda intresset för, och att öka delaktigheten i, 
kulturlivet. De frivilliga kulturverksamheter för barn och ungdomar som studieförbunden i 
Lund bedriver kategoriseras som ”annan folkbildningsverksamhet” och ger rätt till statligt 
verksamhetsbidrag21. För att få bidrag ska emellertid deltagarna vara sex år eller äldre under 
verksamhetsåret. Det innebär att studieförbunden inte får bidrag för verksamheter som riktar 
sig till barn i åldrarna 0-5 år. Verksamhet som utgörs av lek, spel och idrott ger inte heller rätt 
till statsbidrag.  
 Lunds kommun ger också verksamhetsstöd till studieförbunden utifrån samma kriterier 
som i den statliga fördelningsmodellen men med barnverksamhet för barn under 14 år som en 
del av målgruppsbidragsdelen. Kommunen kommer att revidera kriterierna utifrån 
Förordningen (2015:218) och den nya fördelningsmodellen börjar gälla 2017. Intentionen är 
att ansluta sig till de statliga riktlinjerna och därmed faller stödet till barnverksamheten. 
 

Föreningar och företag 

I Lund finns även andra anordnare som erbjuder kulturkurser för barn och ungdomar. Listan 
nedan är förmodligen inte komplett men visar tydligt att merparten av aktörerna erbjuder 
aktiviteter inom områdena musik, sång och dans.  
 

Alla kan lära sig sjunga – med Saranna 
Enskilda sånglektioner för personer i alla åldrar. 
 
Engers Musikinstitut erbjuder kurser i violin, viola, cello och piano 
för barn, ungdomar och vuxna. De har också kammarmusik samt 
ensembleverksamhet för stråk- och träblås, horn, piano och gitarr samt 
specialkurser med inriktning på bland annat rytm och scenisk 
framställning. 
 
Funkykidz är ett företag som erbjuder dansskola för barn i åldrarna 
två till åtta år.  
 
Knatteskutt är en idrottsförening som erbjuder danskurser för barn i 
Lund i åldern tre till sju år. 
 
Lilla teatern  är en förening som erbjuder teaterkurser för barn och 
ungdomar. 
 

                                                           
20 Källa: Statsbidrag till studieförbund 2017. Villkor och fördelningskriterier. 
21 Enligt förordningen (2015:218) beslutar Folkbildningsrådet vilka som ska få statsbidrag och tilldelar dem medel. 
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LIMUS – Lunds Internationella Piano- och Musiksalong22 är ett 
företag som erbjuder terminskurser i piano, fiol, violincello, gitarr, 
tvärflöjt och blockflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, kornett, cembalo, 
trummor och sång. Kurserna vänder sig till barn och ungdomar i 
åldern tre till 20 år.  
 
LUKKAN  är en ideell musikal- och teaterförening. Föreningen 
erbjuder musikal- och teaterkurser för barn och unga i åldrarna 7-17 
år23.   

 
Lunds dans- och musikalgymnasium är en friskola som erbjuder 
kvällskurser i dans för nuvarande och före detta elever som vill 
upprätthålla sina kunskaper. 
 
Lunds Ungdoms- och Hemgård är en föreningsdriven fritidsgård för 
alla åldrar som erbjuder kortkurser i musikproduktion och ljudteknik, 
DJ, fotografering, screentryck och graffiti. 
 
Malmö Cirkusskola är en förening som erbjuder terminskurser för 
barn som är 4 till 16 år gamla i Lund. 
 
Mejeriets Musikskola är en ideell förening som erbjuder kurser i 
sång, gitarr, elgitarr, piano, keyboard, trummor, elbas, kontrabas, 
saxofon, ensemble och musikproduktion. 
 
Musikskolan Amadeus är en liten musikskola i Dalby som erbjuder 
undervisning i blockflöjt, cello, elbas, elgitarr, ensemble, fagott, fiol, 
gitarr, keyboard, klarinett, piano, saxofon och slagverk, sång, trumpet 
och tvärflöjt.  

 
Månteatern är en fri teatergrupp som har fokus på scenkonst för barn 
och unga och erbjuder skolföreställningar och samarbeten med skolan. 
Sommaren 2016 kommer Mejeriets Musikskola och Månteatern 
arrangera ett kollo för musik- och teaterintresserade i åldern 14 år och 
uppåt. 
 
New York Dance erbjuder ett stort antal danskurser för barn och unga 
i Lund och arrangerar även filmkvällar, tjej- och killkvällar, läxhjälp 
och läger. 
 
PSS-Lunds Musikskola24 samarbetar med studieförbundet Sensus. 
Musikskolan är en ideell förening som undervisning i piano, 
jazzpiano, gitarr, elgitarr, fiol, altfiol, cello, barnrytmik, blockflöjt, 
tvärflöjt, sång och musikteori. 
 
Rockskolan är ett företag som erbjuder kurser för barn och ungdomar 
i piano, elbas, trummor, gitarr, sång och bandcoaching. 

 

                                                           
22 Auktoriserad av Staffanstorps kommun. 
23 LUKKAN hyr lokaler av Studiefrämjandet. 
24 Auktoriserad av Staffanstorps kommun. 
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SalsaKidz är en dansskola som ger kurser i salsa och flamenco för 
barn från fem år och uppåt. SalsaKidz är en del av den ideella 
kulturföreningen Cubasalsa. 

 
Skånes hemslöjdsförbund har Slöjdklubben i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan Lund. Slöjdklubben vänder sig till barn 
i åldrarna 7 till 14 år.  
 
Teater Sagohuset är en fri teatergrupp som ger kursen Sagodans för 
barn och unga med funktionsnedsättning under sommarlovet. 
 
Utöver detta finns ett 30-tal körer varav en fjärdedel har verksamhet 
för barn och ungdomar25. Svenska kyrkan – Lunds församling har 
barn- och ungdomskörer bland annat i samarbete med Sensus. 

 

Kommunala och regionala kulturinstitutioner 

Flera kommunala och regionala kulturinstitutioner i Lund har återkommande verksamheter 
för barn och ungdomar även om de inte är utformade som terminskurser. Nedan finns några 
exempel. Utöver detta finns också museum, fria teatergrupper, fritidsgårdar och festivaler 
med kulturutbud för barn och unga. 
 

Folkbiblioteket  erbjuder bland annat bokklubbar av olika slag för 
barn 10-12 och 13-15 år. 
 
Kulturen  är ett regionalt museum som sträcker sig över två kvarter i 
centrala Lund. Museet anordnar sagostunder, pyssel, slöjdverkstäder, 
lekar, barnanpassade visningar och utställningar för barn. Under 
många helger och lov har museet särskilda familjeprogram.  
 
Kulturcentrum Skåne är en ideell förening och ett regionalt centrum 
för musik, teater och konst som drivs med stöd från Lunds kommun. 
Det vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning. Bland 
annat finns en öppen verksamhet som erbjuder kurser och workshops i 
musik, drama och bild. Kulturcentrum Skåne har också en treårig 
eftergymnasiala grundutbildning i musik, drama, teater och bild. 
 
Lunds Öppna Verkstad drivs som en förening och är till för personer 
som är över 16 år och som bor i regionen. Verkstäderna gör det 
möjligt att på egen hand arbeta med sömnad och läderarbete, 3D-
skrivare, elektronik, trä, metall, måleri och screentryck. Lunds Öppna 
Verkstad finns i kommunens hus Stenkrossen. Där finns även 
teaterscener, replokaler och andra lokaler. 
 
Lunds stadsteater är kommunens gästspelsscen. Utbudet är brett med 
allt från internationella gästspel till lokala produktioner i form av 
dramatik, dans, show, konserter, musikaler, spex med mera.  
 

                                                           
25 Källa: Maggi Ottarsdottir, Lunds kommun. 
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Lunds konsthall ägs och finansieras av kommunen. Den visar fyra 
utställningar om året. 

 
Skissernas museum ägs av Lunds universitet. Vid besök på museet 
finns aktiviteter för barn, unga och vuxna i form av guidade turer både 
utomhus och inomhus, filmvisningar, föreläsningar, skapande 
verkstad och annat.  
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6. Erfarenheter från kommuner som infört checksystem 
 
I utredningens uppdrag ingår att inhämta erfarenheter från tre kommuner som redan har inför 
checksystem, och att beskriva vad konsekvenserna har blivit där. Nedan finns en presentation 
av checksystemen i Nacka, Täby och Staffanstorp (i Täby använder de benämningen 
pengsystem). 
 

6a. Erfarenheter i Nacka26 
 

I Nacka bor 98 000 personer och antalet invånare ökar stadigt. Kommunen har ungefär 23 000 
folkbokförda invånare i åldern 4-20 år.  
 

Musikskolecheck i Nacka 

Nackas kommunala musikskola är en av Sveriges äldsta musikskolor. Under första halvan av 
2000-talet var köerna långa. Ett annat problem var att tillgången till musikundervisning inte 
var likvärdig i alla kommundelar. Genom en satsning 2006 som hette Kulturlyftet27 ville 
Nacka att barn och unga skulle erbjudas en bredare musikundervisning med hög kvalitet och 
att fler barn och unga skulle få tillgång till, och möjlighet att delta i, musikundervisning på sin 
fritid. Kommunen ansåg att det fanns förutsättningar för fler aktörer att driva musikskola. 
 

Kraftig ökning av antalet elever 

Höstterminen 2007 införde kommunen musikskolecheckar och kundval inom musikskole-
verksamheten. Det innebär att kommunen auktoriserar musikskolor som kan verka i 
kommunen och ta emot musikcheckar. Checkarna gäller alla barn som är mellan 7 och 19 år 
och skrivna i Nacka. Efter att musikskolechecken infördes har åtta privata musikskolor startat 
verksamhet i Nacka. En av dem har lagt ned så idag finns sju privata utförare utöver den 
kommunala musikskolan. Antalet enskilda elever har ökat från 3 000 till 5 00028.  
 
 

                                                           
26 Källor i texten är Anna Hörnsten, utvecklingsledare kultur, Elina Magnusson, controller och Andreas Sundberg 
systemförvaltare i Nacka kommun. 
27 Under 2006 pågick ett projekt som kallades Kulturlyftet i kommunen. Projektet skulle bland annat ta fram en ny 
finansieringsmodell för hela Kulturnämndens verksamhet vilken innefattar bibliotek, musikverksamhet och övrig kulturverk-
samhet. 
28 År 2015 omfattade musikskoleverksamheten 4937 enskilda elever och 7483 elevplatser. 
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Tillgången till musikundervisning är nu mer jämnt fördelad i kommunen och problemet med 
köerna är borta även om en del barn och unga väljer att köa för att få gå hos någon viss 
anordnare. Det går att börja i en musikskola men ändå behålla sin köplats till 
förstahandsalternativet. 

 

Mättnadseffekt 

De utförare som är verksamma i Nacka är Järlahusets Musikskola, Maestroakademin, 
Musikania, Nacka musikskola (kommunal), Rytmus musikskola, Saltsjöbadens musikskola, 
Studiefrämjandets musikskola och Östermalms Enskilda Musikskola i Nacka. 
 Den senast auktoriserade musikskolan var Musikhuset Nacka29 som emellertid tvingades 
lägga ned vid årsskiftet 2015/2016 eftersom de misslyckades med att rekrytera tillräckligt 
många elever. Musikhuset Nacka hade inriktning mot pop och rock och konkurrerade därmed 
med redan auktoriserade musikskolor i Nacka med denna inriktning. Den näst senast 
tillkomna anordnaren är Järlahusets Musikskola som startade 2012 och som har en liten 
verksamhet. Anna Hörnsten på Nacka kommun säger att ökningen av elevplatser har stagnerat 
de senaste åren. Det tycks finnas en mättnadseffekt för hur många som vill och kan delta i 
musikskoleverksamheten, så som den är utformad nu. Det bör emellertid tilläggas att det finns 
många barn som gärna skulle vilja ägna sig åt musik men vars familjer inte har råd att betala 
den nuvarande musikskoleavgiften, menar Anna Hörnsten. 
 

Enhetstaxa 

Det är kommunfullmäktige i Nacka som sätter avgifterna för de auktoriserade musikskolorna. 
Kommunen använder en enhetstaxa vilket innebär att alla auktoriserade musikskolor får lika 
stora checkar från kommunen och att kommunen tar ut enhetliga avgifter från eleverna. För 
eleverna kostar det alltså lika mycket oavsett vilken musikskola de väljer.  
 
 
 

                                                           
29 Musikhuset finns även i Österåkers kommun. 
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Tre olika sorters checkar 

Musikskolorna kan få tre olika sorters checker från kommunen: (1) för ämneskurs (2) för 
ensembler/grupper med max 12 elever och (3) för ensembler/grupper med 13 eller fler elever. 
Varje elev kan få maximalt två musikskolecheckar per läsår vilket innebär två kurser per elev 
och läsår30. År 2016 gäller nedanstående prissättning31: 
 
Musikskola Kommunens kostn barn/år Avgift per barn/år Total peng till utföraren 
Ämneskurs 7006 2160 9166 
Grupp ≤ 12 elever 4157 1060 5217  
Grupp ≥ 13 elever 1660 1060 2720  
 

Från och med år 2012 har Nacka infört dubbla checkar för barn och unga med så stora 
funktionsnedsättningar att de går i särskolan. Nacka har ingen syskonrabatt. Om familjen 
lever på försörjningsstöd får barnen avgiftsbefrielse i musikskolan. 2011 och 2102 höjde 
Nacka kommun checken för grupper för att stimulera gruppundervisningen, då den formen av 
undervisning hade minskat efter att musikskolechecken infördes.  
 

 
 

Löpande bidrag 

Checken/ersättningen betalas ut som ett löpande bidrag under hela läsåret. Utbetalningen är 
uppdelad och musikskolorna får betalt varje månad, det vill säga tolv gånger, under året. 
Systemet kräver en månatlig rapportering av vilka elever som är inskrivna i musikskolan.  
 Eleverna betalar avgift till kommunen två gånger per termin. Elever som vill sluta i 
musikskolan har en månads uppsägningstid.  
 

 

                                                           
30 Elev har rätt till två checkar exempelvis två ämnescheckar eller två ensemblecheckar (dock inte i samma ämnen) eller en 
kombination av de båda. Barn och unga mottagna i särskola, kan erhålla en extra check för det ämne som väljs. 
31http://www.nacka.se/UNDERWEBBAR/ANORDNARE/KULTUR/MUSIKSKOLOR/Sidor/Musikcheckarochavgifter.aspx 
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Inget ekonomiskt tak 

Nacka har inget ekonomiskt tak för antalet musikcheckar. År 2015 var kostnaden för 
checkarna 31,4 miljoner kronor32. 
 

 
 

Nacka24 – ett sätt att välja 

Nacka24Musik är ett system för kundval inom välfärdstjänsterna i Nacka kommun. Nacka 
uppskattar kostnaden för att integrera valet av musikskola i kommunens befintliga 
kundvalssystem till 500 000 kronor. Systemet har funnits i cirka tio år. Nacka24Musik har 
fyra funktioner: (1) elevernas val i ett webbaserat anmälningssystem (2) placering av 
eleverna, automatiskt till respektive skola (3) fakturering av terminsavgifter (4) utbetalning av 
ersättning till respektive anordnare. Nacka kommun säger att det är nödvändigt att ha ett 
system för kundvalstjänster om administrationen kring musikskolecheckar och andra tjänster 
inte ska bli för omfattande. Anna Hörnsten säger att systemet hade en del barnsjukdomar i 
början. De är borta nu men Nacka24Musik fungerar fortfarande inte så bra som kommunen 
önskar. 
 En dryg heltidstjänst arbetar centralt på kommunen med administration av musikskole-
checkarna, auktorisation, kontroll och utbetalningar. 
 

Auktorisation 

De anordnare som ska få musikskolecheck måste godkännas av kommunen på ett eller annat 
sätt och valet står mellan att använda auktorisation eller upphandling. I Nacka kommun kan 
anordnare ansöka om auktorisation. Den som vill bli en del i systemet fyller i en blankett och 
sedan kontrollerar kommunen om utföraren uppfyller de krav som kommunen ställt upp. 
Kraven gäller bland annat administration, försäkringar, marknadsföring och kompetens. 
Kraven blir en form av kvalitetsstämpel33. Alla anordnare som uppfyller Nackas 

                                                           
32 Total kostande för checkarna 2015 var 40 073 000 kronor (här räknas inte intäkterna in). Nettokostnad var 31, 4 miljoner 
kronor. 
33 Specifika auktorisationsvillkor Musikskolan. Nacka kommun. 
http://www.nacka.se/underwebbar/Anordnare/kultur/musikskolor/Documents/Auktorisationsvillkor%20musikskolan.pdf 
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auktorisationskrav får ta emot elever med check. Nacka säger att överetablering motverkas av 
att auktorisationskraven är högt ställda. Systemet ger stor flexibilitet eftersom ansökan om 
auktorisation kan göras kontinuerligt under året. Den som har blivit auktoriserad är godkänd 
tills vidare och förfarandet behöver alltså inte göras om, vilket ökar tryggheten för 
anordnarna. Systemet ses som självreglerande då missnöjda elever kan välja att gå till andra 
anordnare. Auktorisation innebär betydligt mindre administration än upphandling. 
Auktorisation saknar dock lagligt stöd då begreppet inte finns i den lagstiftning som reglerar 
kommunernas verksamhet. 
 

Utredning om övriga kulturskoleämnen 

Nacka kommun håller just nu på att utreda möjligheten till att utöka kundval för övriga 
kulturskoleämnen. Utredningen ska vara klar för beslut till år 2018.  
 
 
Referat av intervju med Mats Kiesel som under flera år var chef för Nacka musikskola. 
Idag är han verksamhetschef för den kommunala kulturproduktionen som omfattar 
bibliotek, kulturhus och musikskola34. 

Införandet av checkar har medfört att Nacka kommun lägger mer pengar på 
musikundervisning för barn och unga och därmed har antalet elevplatser ökat och 
kön har försvunnit. Vår verksamhet ligger kvar på samma nivå som innan 
musikskolecheckarna med cirka 3 000 elever. Vi har 60 procent av marknaden. 
De övriga sju musikskolorna har i princip tagit vår kö på cirka 2 000 elever. 
     Den kommunala musikskolan hade andra premisser än övriga musikskole-
anordnarna när musikskolechecken infördes. Medan de kunde starta upp utifrån 
de nya förutsättningarna hade vi med oss stora fasta omkostnader. Det tog fem år 
att ställa om verksamheten och först förra året (2015) hade vi ekonomi i balans. 
Det är viktigt att ekonomin är i balans om politikerna ska se det som motiverat att 
behålla den kommunala musikskolan.  
     Här i Nacka räknas inte checken upp varje år och det märks förstås när vi har 
lönerevision. Därför måste vi effektivisera verksamheten för att få det att gå ihop. 
Vi har fått analysera vilka elevverksamheter som bär sig, byta lokaler, flytta 
expeditionen och skapa rutiner så att lärarna kan sköta en större del av 
administrationen själva. På så sätt har vi blivit mer kostnadseffektiva. Vi ser 
också till att hålla intäkterna så höga som möjligt genom en kontinuerlig 
intagning under hela läsåret. Musikskolan har fortfarande många sökande till 
varje tjänst. Våra konkurrenter erbjuder i mycket liten omfattning tjänster utan 
anställer istället på timme eller avtal med f-skatt.  
     Nacka musikskola har en lång tradition av att låta elever spela både 
individuellt och tillsammans i ensembler. När musikskolechecken infördes hade vi 
svårt att få ekonomi i ensembleverksamheten. Kommunen höjde 

                                                           
34 I Nacka är kommunen indelad i politiska nämnder med enheter (istället för förvaltningar) som ger uppdrag till 
auktoriserade utförare i form av privata, kommunala eller ideella utförare. 
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ensemblecheckerna 2011 och 2012 och sedan dess får vi verksamheten i grupper 
för 5-12 elever att gå runt, men vi har fortfarande svårt att få de stora grupperna 
att bära sig ekonomiskt. De andra musikskolorna har inte så stora orkestrar och 
det beror på att man behöver ha en viss massa av elever för att kunna sätta ihop 
olika fungerande ensembler. Det går inte om man bara har 100 elever som är 
olika gamla, spelar på olika nivå och olika instrument. 
     Vi har alltid försökt tillgodose önskemål från elever som har velat satsa lite 
extra eller önskat spela flera instrument. Reglerna för musikskolecheckarna har 
gjort detta svårare eftersom kommunen reglerar hur många checkar 
(musikskoleaktiviteter) en elev samtidigt kan använda.  
     Andelen yngre elever har ökat sedan musikskolechecken infördes. Fler vill in i 
systemet tidigt. En annan effekt är att vi idag har svårare att locka över elever till 
mer udda instrument. Tidigare när många köade till piano och gitarr kunde vi 
locka dem som stod i kö att börja spela ett annat instrument så länge – som till 
exempel träblås och bläckblås – och en del upptäckte att det var roligt och ville 
fortsätta. Idag finns inga politiska mål om att vi ska ha en mångfald av instrument 
och ingen har heller ansvar för denna fråga. Just nu ligger vi stabilt när det 
gäller saxofon, trumpet och trombon. De instrument som har det kämpigt är 
fagott, klarinett, oboe och tvärflöjt men så ser det ut i nästan hela landet. 
     Vi har en omfattande verksamhet på grundskolorna i form av medverkan i till 
exempel stråkklasser, musikklasser och rockskolor. Den verksamheten är helt och 
hållet uppdragsbaserad – skolorna köper alltså detta av oss – och det räknas inte 
som en del av musikskoleverksamheten.  

     För att lyckas är det helt centralt att sätta av pengar för marknadsföring och 
det är bra att vara ute på skolorna där kunderna finns. 
 
Referat av intervju med Håkan Granat vikarierande 
musikskoleansvarig Studiefrämjandet 
Studiefrämjandet har haft musikskola i Nacka sedan 2007, i Täby sedan 
2009 och i Österåker sedan 2011. Vi har alltså varit med från start då dessa 
kommuner infört musikskolecheck/musikskolepeng. Även tidigare hade vi 
individuell musikundervisning men för att få lönsamhet, och kunna erbjuda 
lektioner till rimliga priser, behöver vi externa bidrag. De kommuner där vi 
är verksamma har inga generella folkbildningsbidrag så 
musikskolechecken/pengen är den enda ersättning vi får från kommunerna 
för den här verksamheten.  
     I Täby gick vi med förlust trots musikskolepengen så vi lade ned där 
2013. Vi satsade på individuell undervisning i Täby och det blev inte 
lönsamt även om vi hade många elever. Dessutom hade vi höga 
hyreskostnader och problem med lokalerna för musikskoleverksamheten 
störde andra kurser i exempelvis yoga och språk. 

     I Nacka har vi istället satsat på gitarr och sång som lämpar sig bra för 
gruppundervisning. Man behöver ha 5-8 elever per lektionstillfälle för att 
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det ska bli riktigt lönsamt. Ett annat alternativ är att ha kortare lektioner på 
20 minuter, för att hinna med fler elever, men vi har kommit fram till att 
lektionerna måste vara minst 30 minuter för att de ska hålla kvalitet. Nacka 
höjde visserligen ensemblechecken 2011 och 2012 men ersättningen är 
ändå så pass mycket lägre än de reguljära lektionerna att lönsamhet blir 
svår att uppnå. 
     Verksamheten i Nacka är mindre nu än tidigare. Som mest hade vi 450 
elever men nu är de cirka 130. Tappet beror på att vi inte haft någon 
särskild medarbetare som arbetat med marknadsföringen i Nacka under de 
senaste de två åren. Samtidigt har våra konkurrenter varit offensiva och 
duktiga. Marknadsföringen är oerhört central för att lyckas.   

     Lokalerna är en jättestor utgiftspost för oss och det är svårt att skapa en 
helt konkurrensneutral situation mellan de privata anordnarna och 
kommunens musikskola. Kommunen har fördelar genom tillgång till lokaler. 
Vi behöver som minimum på 100-200 elever för annars blir lokal- och 
administrationskostnaderna per elev för höga.      

      En nackdel med checksystemet är att det är svårt att planera långsiktigt 
eftersom elevantalet – och därmed inkomsterna – kan ändra sig fort. Vi har 
inga tillsvidareanställda utan enbart timanställda och de får jobb en termin 
i taget. Det innebär osäkra villkor för våra lärare. 
     Jag tycker att kommunerna skulle behöva ta fram en plan för hur man 
ska finansiera sådana instrument som få väljer. Annars dör vissa instrument 
ut.  
 

6b. Erfarenheter i Täby35 
 

Täby ligger två mil norr om Stockholm och har vuxit snabbt de senaste decennierna. Idag har 
Täby 68 000 folkbokförda personer och cirka 16 000 är i åldern 4-20 år. 
 

Musikskolepeng i Täby  

Täby Kulturskola ligger under Kultur- och fritidsnämnden och vänder sig till barn och unga 
från årskurs ett till och med gymnasiet. Kulturskolan erbjuder musikskola, teater och konst. 
 År 2009 införde kommunen en musikskolepeng för att öka elevernas möjlighet att välja 
musikskola. Då upphandlades fyra privata (externa) utförare. Den kommunala verksamheten 
var fortfarande anslagsfinansierad under en övergångsperiod på två år. Anslaget var baserat på 
5 200 kronor per elev och år beräknat på en budget för 1 200 elever och utöver detta kom 
kostnader för lokaler och overhead. Den 1 augusti 2011 införde kommunen en elevpeng på 
lika villkor vilket innebär att privata musikskoleanordnare och den kommunala musikskolan 
får samma ersättning. Pengen ska täcka alla kostnader, det vill säga även overhead och 
lokaler. Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ersättningsnivån och hittills har pengen 
räknas upp 2 till 3 procent per år för att kompensera löneökningar. För 2016 gäller följande: 
                                                           
35 Källor i detta kapitel: Tina Flood controller, Lisbet Säll, kulturskolechef och Camilla Ljungdahl, utredare i Täby kommun. 
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Musikskola Kommunens kostn barn/år Avgift per barn/år Total peng till utföraren 
Ämneskurs 5704 340036 9104 (exkl moms) 
Ensemblespel37 3054 300 3354 (exkl moms)
   

Varje elev kan få maximalt en ämneskurspeng och en ensemblepeng per år. Eleven kan gå 
ämneskurs och ensemble hos samma utförare eller gå ämneskursen hos en utförare och 
ensemble hos en annan.  
 Antagning sker löpande och ingen återanmälan behövs för att påbörja en ny termin. Om 
eleven säger upp sin plats efter kursstart måste han eller hon ändå betala hela terminsavgiften. 
För utförarna gäller dock två månaders uppsägningstid. Det innebär att utföraren får 
musikskolepeng i två månader efter att eleven har sagt upp sin plats. 
   

Administration 

Täby kommun skickar ut fakturan för elevavgiften en gång per termin och eleven betalar 
direkt till kommunen. Utförarna får pengen från kommunen i form av ett löpande bidrag vid 
åtta tillfällen under året. Eftersom ersättningen utgår per elev kräver systemet kontinuerlig 
rapportering till kommunen över hur många som är inskrivna i musikskola. De första åren 
hanterade kommunen detta manuellt i excelark vilket var tidsödande. Sedan 2015 görs 
rapporteringen i ett administrativt system som heter Hypernet. Där kan eleverna se utbudet av 
utförare och göra sitt val38 eller säga upp sin plats. Systemet hanterar också statistik och 
utskick av fakturor. (Det har emellertid varit en del krångel inledningsvis. Till exempel har 
Hypernet svårt att hantera uppgifter på både individ- och gruppnivå vilket musikskolans 
verksamhet kräver.) Kultur- och fritidsförvaltningen köper en tjänst av kommunens 
Servicecenter för att administrera uppgifterna i Hypernet. Servicecenter ska därmed hantera 
support, utbetalningar och faktureringar inom musikskoleverksamheten. Detta till en kostnad 
av 240 000 kronor per år. Därutöver tillkommer 100 000 kronor i kostnader till 
systemleverantören (licenser mm). 
 Alla utförare har tillgång till Hypernet och sköter själva sin egen administration (elevantal 
mm) där. Inom den kommunala musikskolan är det rektor och en skolassistent på 75 procent 
som sköter sin administration. 
 När avtalen med de externa utförarna går ut krävs också resurser centralt på kommunen för 
att upphandla utförare. 
 
Upphandlar privata anordnare 

Endast privata utförare som kommunen har upphandlat kan erhålla peng för musikunder-
visning. Sedan musikskolepengen infördes har Täby kommun upphandlat utförare vid tre 
tillfällen: 2009, 2011 och 2015. Senast upphandlades följande fyra aktörer: 

• Pianolärare (SMT HB) 

                                                           
36 Ingen moms. 
37 Under år 2011 fick musikskolorna inte några pengar för ensemblespel men vid årsskiftet 2011/2012 infördes en 
ensemblepeng. 
38 Anmälan till musikskoleverksamheten görs av vårdnadshavaren eller myndig elev. 
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• Guitarissimo Musikskola 

• Musikhuset AB 
• Musikstil AB 

 
Två av dem har funnits med sedan starten 2011 (SMT HB och Musikstil) medan två nya 
tillkom då Tibble fria gymnasium och Studiefrämjande valde att lägga ned sina verksamheter. 
Till skillnad från Nacka har Täby kommun valt att upphandla aktörerna istället för att 
auktorisera dem. Täby valde att upphandla eftersom ordet auktorisation inte finns i lagtexten.   
I Täby gör man en förenklad upphandling med en avtalstid på två år. Fördelningsnyckeln 
mellan avtalsleverantörerna är kundens eget val. Efter två år kan avtalet förlängas i ytterligare 
två år om anordnaren fortfarande uppfyller villkoren. Täby har begränsat antalet utförare till 
max fyra. Tidigare kunde en ny utförare komma in och ersätta den som försvann under en 
pågående avtalsperiod men så är det inte längre. Erfarenheten i Täby är att det är alltför 
arbetskrävande att göra en kompletterande upphandling på detta sätt. Enligt Tina Flood, 
controller, så har Täby också modifierat en del av kraven i anbuden. Till exempel har det visat 
sig viktigt att ha höga, men inte alltför exakta, krav på lärarnas kompetens. Det kan till 
exempel finnas lärare med mycket hög kompetens även om de inte har högskoleutbildning. 
 

Kommunen reglerar verksamheten genom avtal 

Kommunen reglerar musikskoleverksamheten genom att ange hur långa lektionerna ska 
vara39, att eleverna ska få 28 lektioner per år och att lärarna ska ha relevant pedagogiskt 
utbildning. Genom avtal styr Täby kommun också vilka kurser som utförarna får hålla. Till 
exempel får anordnarna ha kurser i instrument och sång samt några kurser specifikt för äldre 
ungdomar (se fotnot). De nya musikskolorna har satsat på de mest välkända instrumenten som 
gitarr och trummor till exempel. I avtalen står det också att utförarna inte får ha inträdesprov 
eller välja bort elever på grund av till exempel funktionsnedsättning. 
 

Elevplatser 

Sedan musikskolepengen infördes har köerna i princip försvunnit. Den enda kö som 
fortfarande finns kvar är den till piano inom den kommunala musikskolan. Antalet elevplatser 
totalt (privata och kommunala) har ökat från 1 528 (2009) till nästan 1 800 (2015). Det är 
framför allt de privata/externa musikskolorna som växer medan antalet elevplatser på den 
kommunala musikskolan har minskat något, vilket lett till arbetsbrist där. 
 Observera att Täby inte hade någon check för ensembleverksamhet innan 2012. Siffrorna i 
diagrammet nedan visar alltså inte några platser för ensemble åren 2009-2011. 
  

                                                           
39 Enligt regelverket för musikskoleverksamheten i Täby kommun från och med 1 augusti 2015: Undervisningen kan ske 
såväl individuellt som i grupp. Peng för ämneskurs gäller för instrument och sång. Peng för ämneskurs gäller även för 
musikdata, musikproduktion, dj för ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Eleven har rätt till 28 lektioner i ämneskurs per 
läsår. Alla elever ska erbjudas möjlighet at spela tillsammans med andra samt ges möjlighet till framträdande eller konsert. 
En elev som går ämneskurs i musik har rätt till minst 20 minuters lektion, två elever 30 minuter och tre elever eller fler 40 
minuter. Peng för ensemble/grupp gäller orkester och kör. Ensemble om minst fem deltagare med en lektionslängd på 
minst 50 minuter. Gruppen ska repetera varje vecka, minst 20 gånger per läsår. Ensemblepengen gäller inte för löst 
sammansatta spelgrupper inför konsert eller liknande. Konsert och uppspel räknas som lektionstillfälle. 
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Under våren 2013 genomförde Täby kommun en omfattande undersökning bland kommunens 
grundskole- och gymnasieelever40. Syftet var att ge politiker och tjänstemän ökad kunskap om 
ungas livssituation och önskemål. Den visade att det finns fem till sju procent barn och unga 
som skulle vilja börja i kulturskolan men som ännu inte gjort det. Kommunens tolkning är att 
det finns potential för musikskoleverksamheterna i kommunen att växa lite till. 

 

Inget ekonomiskt tak 

Täby har inget ekonomiskt tak för vad musikskolan får kosta. Kostnaden 2015 var 10,5 
miljoner kronor för musikskoleverksamheternas närmare 1 800 elevplatser. Observera att 
kostnaderna för 2009-2010 (nedan) omfattar den övergångsperiod innan pengsystemet 
infördes på lika villkor och då omfattade andra budgetposter. Under denna period hade den 
kommunala kulturskolan en högre ersättning än dagens peng. (Den kommunala kulturskolan 
hade ett underskott på en halvmiljon kronor förra året och har alltså i praktiken förbrukat mer 
än sin peng.) 
 

 
 

                                                           
40 Studien heter ”Ung livsstil” och Ulf Blomdahl är forskningsledare för projektet. 
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Instrumentuthyrning 

Den kommunala musikskolan har hand om all instrumentuthyrning. Även de elever som går 
hos privata utförare kan hyra instrument här. Den tjänsten ligger utanför pengsystemet och är 
anslagsfinansierad. 
 

Referat av intervju med Inger Dahlin-Elevant som har erbjudit piano-
undervisning sedan 1998 genom sitt handelsbolag SMT HB. 

Jag är mycket positiv till musikskolepengen. Jag ger lektioner i mitt hem och av de 
90 elever som jag tar emot varje vecka kommer 40 från Täby med musikskole-
peng. Systemet har inneburit en markant ökning av intäkterna för mig och jag tror 
att kommunens tanke var just att stödja små företagare. Jag upplever att de större 
anordnarna med fler anställda har svårt att få vinst i sina verksamheter. Jag 
tycker att systemet med upphandling fungerar bra. Jag ser inga nackdelar med 
musikskolepengen men vet att en del andra privata pianopedagoger har valt att 
inte gå med eftersom de måste inordna sig under kommunens regler. Reglerna 
säger bland annat att anordnarna inte får ha inträdesprov och inte får välja bort 
elever på grund av till exempel funktionsnedsättning. Jag vill också säga att det är 
viktigt att anordnare har pedagogisk i utbildning från musikhögskola eller 
liknande. Att endast kunna spela ett instrument eller sjunga är inte tillräckligt. 
Inom en del andra verksamheter i Täby har eleverna inte fått lära sig noter eller 
andra teoretiska kunskaper som behövs. Eleverna har fått lära sig att spela på 
gehör men när styckena blir mer komplicerade tar det för lång tid att lära sig så, 
och då tröttnar de. De har också märkt att andra barn, som fått lära sig noter, 
kommit längre. Därför finns krav på oss som är upphandlade i Täby att vi ska ha 
pedagogisk utbildning och det är bra. 

 
Referat av intervju med Mårten Fredholm, vd för Musikstil Sweden AB. 
Jag startade Musikstil i liten skala 2005 i Täby. Idag har vi också viss verksamhet 
i Stockholm stad och Danderyd. Musikstil har funnits i Täby sedan 
musikskolepengen infördes och erbjuder instrumentkurser i gitarr, elgitarr, elbas, 
piano, keyboard, trummor och sång. Vi har också olika ensembler med inriktning 
på band, gitarr, sång, musikal och multimusik. Därutöver har vi några musik-
produktionskurser och kurser i inspelningsteknik. 
 Jag tycker att samarbetet med kommunen ger ekonomiska förutsättningar för 
att bedriva verksamheten professionellt. Vi får ekonomin att gå runt. Samtidigt 
innebär systemet med enhetstaxa – där kommunen styr tariffen mot hushållen – att 
eleverna kan få rimliga terminsavgifter. Även om Täby har landets högsta avgift 
för musikskoleundervisningen så blir det ändå billigare för dem så här, än om de 
skulle betala hela avgiften osubventionerad.  
 Att vi är upphandlade innebär en kvalitetssäkring som ökar kundernas 
trygghet. Vid första upphandlingstillfället fick vi avtal på ett år med möjlighet till 
ett års förlängning. Vid andra och tredje upphandlingstillfällena tecknade vi avtal 
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på två år med möjlighet till två års förlängning. Jag måste förstås lämna in anbud 
varje gång som en avtalsperiod löper ut och det är arbetskrävande men man får 
upp rutin på sådant också. 
 Vi har 300 elever och antalet har ökat stadigt sedan starten. Idag jobbar 15 
musiklärare på Musikstil. De har alla f-skattsedel och fungerar i praktiken som 
underleverantörer. De undervisar en eller två eftermiddagar i veckan och träffar 
cirka 20 elever var per eftermiddag. Musikstil har också en fast anställd 
musikskolechef på heltid.  
 Musikundervisningen bedrivs ute på 10-15 grundskolor i Täby. Kommunen 
godkänner alla lokaler som vi anordnarna använder. Kommunen har även regler 
för hur långa lektionerna ska vara. Genom avtal styr Täby kommun också vilka 
kurser som anordnarna får hålla, men utbudet är ganska traditionellt och jag ser 
en del begräsningar där. Jag skulle vilja vara mer fri att utforma kurser utifrån 
elevernas efterfrågan.  
 Jag tycker att det är fel att säga att musikskolechecken handlar om konkurrens. 
Istället handlar det om att bredda utbudet. Täby håller nere antalet aktörer 
genom upphandlingsförfarandet och det är bra. Om det ständigt skulle tillkomma 
nya aktörer skulle det leda till sämre kontinuitet eftersom eleverna nog skulle bli 
nyfikna och testa den nyaste och sedan byta igen, tror jag. Det är bra att 
kommunen väljer några utförare med omsorg. 
 

6c. Erfarenheter i Staffanstorp41 
 

Staffanstorp är grannkommun till Lund och har 23 000 folkbokförda invånare. Ungefär 5 500 
av dem är i åldern 4-20 år.  
 

Musikskolecheck i Staffanstorp 

Kommunen har haft musikskola sedan 1980-talet och den vänder sig till barn och ungdomar 
som är 7 till 19 år. I början av 2010-talet hade musikskolan långa köer på upp till två år till 
framför allt gitarr, piano och solosång. För att få bort köerna och öka valfriheten införde 
kommunen musikskolecheckar hösten 2013, utan ekonomiskt tak. Sedan dess kan varje barn i 
åldern 7-19 år, som är folkbokfört i Staffanstorp, få max två checkar per termin42. När 
checksystemet infördes försvann köerna i princip och antalet elever som går i musikskola har 
ökat från 470 (vt 2013 innan checken infördes) till cirka 720 (ht 2015). Antalet elevplatser har 
ökat från 570 till närmare 88043. I den kommunala musikskolan har antalet elever ökat med 
cirka 140 elever. De fyra privata utförarna har ungefär 110 elever sammantaget. 
 

                                                           
41 Källor i kapitlet: Bo Gertsson, utvecklingschef, Eva Hassgård, handläggare, Lena Forén Naranjo, musikskolechef och Mats 
Schöld, Kultur- och fritidschef i Staffanstorps kommun 
42 Eleverna får checken från och med hösten det år man fyller 7 år, till och med den terminen man fyller 20 år. 
43 OBS! En del elevplatser är kostnadsfria för eleven och innebär inte utbetalning av check för kommunen och syns därför 
inte i denna siffra. En del utförare erbjuder nämligen kostnadsfri medverkan i kör eller ensemble om man läser en 
ämneskurs. 
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Auktorisation 

Staffanstorp har, precis som Nacka, valt att auktoriserar utförare som vill bedriva musikskola i 
kommunen. Auktorisationskraven gäller bland annat administration, försäkringar, 
marknadsföring och kompetens. De är utformade med Nacka kommuns auktorisationskrav 
som förebild. Auktorisation kan ske kontinuerligt under året och den utförare som ansöker 
granskas av kommuntjänstemän samt av en oberoende konsult. Konsulten utvärderar 
undervisningens musikaliska- och pedagogiska kvalitet. 
 Kultur- och fritidsförvaltningen följer upp kvaliteten i de auktoriserade verksamheterna 
genom att bland annat göra oanmälda besök på musikskolorna någon gång per termin.  

 

Fem musikskolor i Staffanstorp 

Sedan hösten 2013 har kommunen auktoriserat fyra nya musikskolor: LIMUS Internationella 
Musiksalong, PSS – Lunds Musikskola, Rockskolan Sverige och Skånska Småstadens 
Kulturskola. 
 Staffanstorp är en liten kommun där de flesta grundskolor finns i centralorten. Den 
kommunala musikskolan har undervisning i två egna lokaler i centralorten, samt på två skolor 
i Hjärup och i en byskola mellan Staffanstorp och Hjärup. Tre av de nya utförarna har sina 
verksamheter i centralorten Staffanstorp och en har sin undervisning i Hjärup. 
 

Enhetstaxa och tre olika sorters checkar 

Kommunen använder enhetstaxa vilket innebär att alla auktoriserade musikskolor får lika 
stora checkar från kommunen och tar ut enhetliga avgifter från eleverna. För eleverna kostar 
det alltså lika mycket oavsett vilken musikskola de väljer. Det är kommunfullmäktige i 
Staffanstorp som fattar beslut om avgift och ersättningsnivå till musikskolorna. Musik-
skolorna kan få tre olika sorters checker från kommunen: (1) för ämneskurs (2) för liten grupp 
med 4-12 elever (3) för stor grupp med 13 elever eller fler. Checkerna har legat på samma 
nivå sedan systemet infördes 2013 eftersom kommunen bedömer att ersättningen är väl 
tilltagen jämfört med nivåerna i andra kommuner med liknande system.  
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Musikskola Kommunens kostn barn/år Avgift per barn/år Total peng till utföraren 
Ämneskurs44 8600 2400 (momsbefriad) 11000 (exkl moms) 
Liten grupp 4900 1100   6000  
Stor grupp 2200   800   3000  

 

Staffanstorp har också syskonrabatt. Första och andra syskonet betalar full avgift medan tredje 
och följande syskon inte betalar någon avgift45.  
 

Löpande bidrag 

Staffanstorp har ett skolelevregister som levererats av IST. Kommunen byggde ut det 
systemet 2013 för att det även skulle kunna hantera utbud, köer, ansökningar och upp-
sägningar inom musikskoleverksamheten. Kostnaden för utbyggnaden blev cirka 150 000 
kronor. Systemet fungerar ganska bra även om det fortfarande förekommer buggar. Alla 
utförare har fått utbildning i systemet eftersom de själva sköter antagningen av elever som 
söker plats hos dem. Kommunen sköter all fakturering av terminsavgifterna. Idag arbetar en 
handläggare/controller halvtid centralt på kommunen med att administrera musikskoleverk-
samheten. Arbetet sker i nära samarbete med ekonomiavdelningen. Eleverna betalar avgift till 
kommunen två gånger per termin och utförarna får checken som ett löpande bidrag under hela 
året – en gång i månaden. 
  För eleverna gäller två månaders uppsägningstid (de får spela under uppsägningstiden). 
Det innebär att utföraren får musikskolecheck i två månader efter att eleven har sagt upp sin 
plats. 
 

Inget ekonomiskt tak 

Staffanstorp har inget ekonomiskt tak för musikskoleverksamheten. 2012 innan check-
systemet infördes var kostnaden för musikskolan knappt 3,9 miljoner kronor. 2015 hade den 
ökat till 7,8 miljoner46.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
44 Med ämneskurs menas undervisning av ett instrument, solosång eller annan kurs med en individuell inriktning där 1-3 
elever deltar samtidigt. 
45 Staffanstorp erbjuder också vuxenundervisning i mån av plats men den verksamheten ligger utanför checksystemet. 
46 Enligt de siffror som utredningen har fått från Staffanstorp har alltså kostnaderna för musikskoleverksamheten 
fördubblats, trots att antalet elevplatser endast har ökat med cirka 50 procent. 
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Instrumentuthyrning 

Den kommunala musikskolan hyr ut tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, baryton och 
trombon under ett år. Sedan måste eleverna köpa ett eget instrument. Valthorn, fiol, cello och 
dragspel finns i olika storlekar för olika åldrar och dem kan eleverna hyra under längre tid. 
Den kommunala musikskolan hyr endast ut instrument till sina egna elever. De elever som går 
i privata verksamheter får ordna instrument på egen hand. 
 

Referat av intervju med Lena Forén Naranjo, musikskolechef i 
Staffanstorp 
Under det senaste året har vi haft stora problem med ekonomin och har inte 
något utrymme för verksamhetsutveckling. Vi har fått höga hyreskostnader 
och så fort vi tappar en elev tappar vi pengar. Det här ersättningssystemet 
skapar osäkerhet för personalen kring deras tjänster. Flera av de nya 
lärarna har en lägre tjänsteprocent med halvårsvis utökning om det finns 
elever. Om vi förlorar alltför många elever måste vi säga upp personal.  
 Under flera år har vi samarbetat med grundskolorna och till exempel 
haft rytmik med förskoleklass och brassrytmik med årskurs ett. Nu måste vi 
fatta beslut om hur vi ska gå vidare och undersöka om det finns andra sätt 
att hitta finansiering. Den osäkra ekonomin som musikchecksystemet medför 
befrämjar inte samarbete och utveckling. En traditionell musikskola är så 
mycket mer än en kursverksamhet!      
     Vi vill även fortsättningsvis kunna ta emot elever som vill gå fler än två 
kurser per termin hos oss. En del riktigt ambitiösa och begåvade elever vill 
gå flera kurser men vi får ju bara betalt av kommunen för två kurser. För 
följande kurser betalar eleven terminsavgiften men vi får inga övriga 
inkomster och det innebär förstås minus på kontot. De privata aktörerna 
kan agera annorlunda och ta in en högre avgift som bättre täcker vad det 
verkligen kostar. 

 
Referat av intervju med Gabriele Katth än, ägare och skolledare på LIMUS. 
LIMUS är en privatägd internationell musikskola som erbjuder kontinuerlig 
undervisning i samtliga klassiska instrument, samt elgitarr och sång. I ämnes-
kurserna ingår möjlighet till minst två ensembletillfällen per termin. Ensembler 
anpassas till elevernas önskemål och kunskapsnivå. För elever som är 15 år och 
uppåt finns också möjlighet till kurser med enbart ensemble. LIMUS ger årligen 
cirka 20 elevkonserter med olika inriktningar47.  
     Jag startade LIMUS 2010 som en vidareutveckling av Piano- och 
Stråksalongen. Verksamheten har växt kraftigt och har idag 20 lärare och cirka 
300 elever. Vår huvudsakliga verksamhet finns i Lund men vi är även auktori-
serade för Staffanstorps kommuns musikskolecheck.  

                                                           
47 Bland annat Familjekonserter, Musiksagan av och för förskolebarn och rent klassiska konserter med Young Academy-

linjen. 
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 Den ekonomiska skillnaden för elever som är skrivna i Lund respektive 
Staffanstorp är enorm. En elev från Lund betalar 6 650 kr i terminsavgift för 60 
minuters undervisning i veckan. (Av den summan är 1 310 kr moms.) En elev från 
Staffanstorp som väljer att gå två kurser – och alltså använda två musikskole-
checkar – per termin har också undervisning 60 minuter i veckan men betalar 
bara 2 400 kr. Det är 4 250 kronors skillnad, bara för att eleven i Lund bor i 
”fel” kommun och väljer en annan musikskola än den kommunala.  
     Tillsammans med en ekonom och Lunds kulturskolas budget har vi räknat ut 
att en enskild elev i musik subventioneras med cirka 8 000 kronor per år av Lunds 
kommun. Väljer man ett annat alternativ så får man betala hela kostnaden själv 
plus 25 procent moms. Den här orättvisan märks mest när det kommer till individ-
uell instrumentundervisning eftersom den är så kostnadsintensiv. Gruppverksam-
het som dans, bild, teater och kör har andra ekonomiska förutsättningar.  
     Vi har inte separat redovisning för kostnader och intäkter just i Staffanstorp, 
eftersom vår huvudsakliga verksamhet finns i Lund. Men jag är nöjd med 
checkernas storlek och upplever dem som kostnadstäckande. Det administrativa 
systemet i Staffanstorp fungerar i stort sett mycket bra. 
     En fördel med checksystemet i Staffanstorp är också att kommunen ser oss som 
en av ”sina” musikskolor. När det är konserter eller arrangemang blir vi som är 
auktoriserade inbjudna att medverka. Det gör att vi kan bidra till kulturlivet. Så 
är det inte i Lund där vi betraktas som konkurrenter till den kommunala 
musikskolan. Till exempel får vi inte ens lägga ut informationspapper om vår 
skola på den kommunala kulturskolans plats för information om kommunala 
kulturverksamheter. Kommunen tappar mycket kompetens på detta.  
 Jag tror att det går att utveckla samarbete mellan alla anordnare om de ges 
möjlighet att arbeta på lika villkor. Alla professionella vet till exempel att det är 
viktigt med ensemblespel. Det bör gå att utforma ett system där musikskolorna 
gynnas ekonomiskt om de samarbetar. Bland annat är det onödigt att betala 
kommunala lärare för att kompa elever på konserter när vi har pianoelever som 
kan och vill göra det som en del av sin utbildning. Jag ser också stora möjligheter 
att utvidga samverkan kring till exempel Lunds Stadsorkester. Idag är det bara 
lärare med tjänst på den kommunala musikskolan i Lund som får betalt för att 
spela i den. För alla andra, oavsett kompetens, är Stadsorkestern en 
amatörorkester med fritidsstatus. Genom samverkan kan mer kompetens släppas 
in och även fler elever skulle få möjlighet att prova på att spela i Stadsorkestern. 
     Jag tycker att auktorisationskraven på oss som anordnar musikskola i 
Staffanstorp är bra. Jag uppskattar att kommunen ställer krav på hög kompetens 
hos lärarna. Det vore också bra med krav på att utförarna ska ha en tydlig skol-
ledning som tillsammans med lärarna ger riktning på skolan, klara förhållanden 
vem som äger skolan och vem som är arbetsgivare. Lärarna på LIMUS är tim-
anställda och har tydliga anställningskontrakt, framtagna av en juristfirma.  
Dessvärre kan jag inte betala lika höga löner som Lunds kommun.  I Lund kan 
kommunen alltså konkurrera genom att erbjuda lärarna högre lön och kollektiv-

277



 

 

 

33

avtal. Konkurrenter till kulturföretag som LIMUS är dessutom ”ideella 
föreningar” som Mejeriet och studieförbund, som också slipper moms, trots att de 
säljer exakt samma tjänster som vi. Därtill finns en utbredd svart marknad.  
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7. Så här skulle kulturchecken kunna se ut 
 

I våra samtal med politiker i Lund har det framgått att utgångspunkten för förslaget om att 
införa kulturcheck grundar sig i en önskan om att avskaffa kön till kulturskolan. En komplet-
terande önskan är att öka valfriheten för eleverna. Andra kommuner som har utrett 
musikskole- eller kulturcheck har även velat öka mångfalden, förbättra möjligheterna för 
kulturarbetare att driva egen verksamhet, föra traditioner vidare via kultur- eller musikskolan 
eller att ge barn och unga livskvalitet. Det är viktigt att verksamhetens syfte och mål är klart. 
Det kommer att underlätta utvecklingsarbete och uppföljning. 
 Enligt direktiven ska utredningen belysa tre scenarios. Vi redovisar våra beräkningar 
nedan. 

 

Kulturcheckernas nivå 

Storleken på kulturchecken är avgörande för kvaliteten på undervisningen. Med en för låg 
check tvingas anordnarna att bilda stora grupper eller korta lektionstiden. En begränsad 
ekonomi kan också innebära svårigheter att konkurrera lönemässigt och att rekrytera lärare 
med kulturpedagogisk utbildning.  
 I Nacka, Täby och Staffanstorp erhåller utförarna en check som varierar med storleken på 
den utövande gruppen. De intervjuer som vi har genomfört med kommunala och privata 
utförare visar att de flesta – men inte alla – är nöjda med denna modell och storleken på 
checkerna. De negativa synpunkter som framkommit handlar om att det kan vara svårt att få 
ekonomi i de större gruppverksamheterna.  
 Kostnadsläget i Stockholmsområdet, där Nacka finns, är generellt något högre än i övriga 
landet. Vi bygger vårt resonemang på att det därför är rimligt att Lunds kommun använder 
(nästan) samma checkbelopp som Nacka. Anordnare i Nacka har uppenbarligen klarat av att 
driva sina verksamheter med dessa ersättningar under flera års tid. Vi skulle dock 
rekommendera en högre check till de större grupperna eftersom erfarenheter visar att 
utförarna kan ha svårt att få ekonomi i dessa verksamheter. Lund har dessutom en lång 
tradition av kör- och ensembleverksamhet och vi utgår från att detta är något som kommunen 
vill prioritera även framöver. 
 

Enhetliga elevavgifter 

Elevavgifterna i ett checksystem kan antingen vara enhetliga – det vill säga samma oberoende 
av vilken anordnare som eleven väljer – eller så kan kommunen välja att låta den enskilde 
anordnaren bestämma elevavgiften. Om enhetstaxa tillämpas är det kommunfullmäktige eller 
ansvarig nämnd som sätter avgifterna för de godkända kulturskolorna som därmed måste ta ut 
en enhetlig avgift från eleverna. Anordnare med stora utgifter för lokaler, utrustning och 
administration kan därmed inte kompensera sina kostnader genom att ta ut en högre termins-
avgift. Enhetstaxan gör att anordnarna inte kan konkurrera genom pris. Utan enhetstaxa är 
risken stor att anordnare med små omkostnader tycker att ersättningen från kommunen är så 
pass god att de inte behöver ta ut någon avgift alls och därmed kan konkurrera med gratis 
undervisning. Enhetstaxa ger också kommunen möjlighet att lägga sociala aspekter på elevav-
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gifterna, som till exempel att införa kostnadsfri kulturskola eller att ha en mycket låg avgift 
för att fler ska ha råd att delta. 
 Lund har flera olika avgifter i dagsläget men för ämneskurser inom musik är avgiften 
mycket nära den i Nacka. Lund har dock högre avgifter för undervisning i grupper med max 
12 elever. Vi utgår från att Lund behåller nivån på sina avgifter. Denna nivå innebär att 
kommunen subventionerar verksamheten med cirka 70 procent (något högre på 
ämneskurserna). 
 Vi har räknat på följande belopp. Nackas siffror inom parentes som jämförelse: 
 
Kurs Kommunens kostn/barn/år Avgift/barn/år Total check till utföraren 
Ämneskurs 7000 (7006) 2200 (2160) 9200 (9166) 
Grupp ≤ 12 elever 3500 (4157) 1700 (1060) 5200 (5217)  
Grupp ≥ 13 elever 2400 (1660) 1100 (1060) 3500 (2720)  

 

Rabatter 

Lunds kommun bör ta ställning till om de vill ge syskonrabatt, rabatt till familjer med 
försörjningsstöd och extra ersättning till anordnare som undervisar barn och elever med 
funktionsnedsättning. 

 

Administrativt system för kundval 

Ett checksystem med kundval ställer krav på ett administrativt system som kan ge eleverna 
överblick över det totala kursutbudet, hantera anmälningsförfarandet och ge möjlighet att 
kontrollera att checken utbetalas korrekt. Att upprätta ett sådant system innebär en större 
engångskostnad. Staffanstorp uppger att utbyggnaden av deras skolelevregister – för detta 
syfte – kostade cirka 150 000 kr. I Nacka kostade utbyggnaden av deras kundvalssystem 
500 000 kr, för cirka 10 år sedan.  

 

Personalresurser för administration 

Ett system med kulturcheck och kundval kommer att innebär ökad administration för Lunds 
kommun. I Nacka arbetar en dryg heltidstjänst centralt med administration av musikskole-
checkarna, auktorisation, kontroll och utbetalningar. 
 I Täby köper Kultur- och fritidsförvaltningen tjänster internt för hantering av support, 
utbetalningar och fakturering i det administrativa systemet till en kostnad av 240 000 kronor 
per år. (Utöver detta kommer också årliga kostnader för till exempel licenser till 
systemleverantören, på cirka 100 000 kronor per år.) 
 I perioder av upphandling/auktorisation av anordnare och vid utvärdering och kontroll ökar 
arbetsbelastningen. Det är svårt att bedöma det administrativa behovet i Lund eftersom det 
handlar om en kulturskola och inte enbart musikskola. Kulturskola innebär fler möjliga 
aktörer och elever. Vi har räknat på att Lund avsätter minst 1 tjänst centralt för administration 
av checken. 
 De olika kulturskolorna ska sedan hantera sin egen administration och denna 
kostnad ska rymmas inom checken. 
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Kommunen tar in terminsavgiften 

Vi menar att det bästa är att låta kommunen ta in terminsavgiften. Detta förfarande gör 
systemet mer rättvist eftersom momsreglerna är olika för de olika anordnarna. Studie-
förbundens omsättning är undantagen moms och kommunen kan lyfta momsen. Privata 
entreprenörer är däremot tvungna att lägga på moms på sina fakturor.  
 Det är rimligt att anordnarna får betalt relativt ofta för att slippa ta en ekonomisk risk. Till 
exempel skulle Lunds kommun kunna ta in terminsavgift två gånger per termin och betala ut 
kulturchecken till anordnarna en gång i månaden. 

 

Uppsägningstid för eleven 

Lunds kommun behöver också ta ställning till uppsägningstid för elever. Att inte ha 
uppsägningstid ger eleverna möjlighet att sluta genast och när de vill. Att ha uppsägningstid 
skapar tryggare villkor för anordnarna. 
 Med två månaders uppsägningstid får utföraren kulturcheck i två månader efter att eleven 
har sagt upp sin plats. Eleven ska kunna spela hos anordnaren under uppsägningstiden.  

 

Fastställande av utbud inom kulturskolan 

Av de tre undersöka kommunerna är det bara Täby som i likhet med Lund har en kulturskola. 
Nacka och Staffanstorp har musikskola. Täby har emellertid valt att endast konkurrensutsätta 
musikskolan och har låtit kulturskolans övriga verksamhet bli kvar i det gamla systemet. Ett 
skäl till det kan vara att musikskolan har ett större elevunderlag och är mer homogen vad 
gäller resursbehov.  
 Enligt utredningsdirektiven ska en check i Lund omfatta hela kulturskolan. Om Lunds 
kommun inför en kulturcheck med kundval blir det nödvändigt att definiera begreppet kultur. 
Det krävs i den praktiska hanteringen av upphandling/auktorisation.  
 Kultur är ett vitt begrepp som används på olika sätt och i olika sammanhang. Vi har tittat 
närmare på orden ”arts” i engelskan och ”konstart” i svenskan. Till arts eller konstarter räknas 
litteratur, bildkonst, skulptur, film, arkitektur, teater, dans och konsthantverk. I vissa 
definitioner finns också gastronomi i begreppet. 
 Om Lund inför en kulturcheck är det troligt att det kommer att uppstå en diskussion om 
vilka verksamheter som ska omfattas av checken. Det finns många intressenter som kommer 
att ha ekonomiska incitament att göra definitionen så vid som möjligt. För kommunen är det 
en ekonomisk fråga hur många anordnare som kan omfattas av systemet. 
 Lunds kommun har idag en kulturskola med verksamhet inom musik, bild/keramik, dans, 
drama/teater, nycirkus, film/animation och skrivande. Vi har under våra kontakter med 
politiker och tjänstemän inte uppfattat någon önskan om att begränsa vilka konstarter som ska 
ingå i kulturskolan. Vi menar att det är rimligt att kulturchecken inledningsvis omfattar de 
konstformer som finns i den nuvarande kulturskolan. (Det är lättare att sedan utöka antalet 
konstformer än att begränsa.) I Lund finns redan ett flertal aktörer utöver Kulturskolan som 
erbjuder kurser till barn och unga i de flesta av dessa konstarter. 
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Kulturcheckens målgrupp: 7-19 år 

I dagsläget vänder sig den kommunala kulturskolan i Lund till barn och unga i åldrarna 5-19 
år men har olika åldersgränser för olika kurser. Till exempel kan de yngsta, femåringarna, köa 
till bland annat suzuki, dans och rytmik medan den som vill ställa sig i kö till skrivarkursen 
måste ha fyllt 13 år. Verksamheten för femåringarna har Kulturskolan börjat bygga upp på 
senare år. Framför allt når man femåringarna i den riktade konsulentverksamheten ute i 
förskoleenheterna48. Kulturskolans ledning bedömer att det endast finns 15 femåringar i den 
reguljära undervisningen (suzuki, dans, rytmik). 
 Av utredningens uppdrag framgår emellertid att utredningen ska gälla konsekvenser av 
införande av en kulturcheck för barn och ungdomar i Lunds kommun i åldern 7-19 år.  
 
Kvalitetskriterier 

Oavsett om kommunen väljer att upphandla eller auktorisera nya anordnare måste vissa 
kvalitetskriterier sättas upp. Kriteriernas vidd och antal måste vägas mot anordnarnas 
möjlighet att finna lösningar och en rimlig ekonomi i sin verksamhet. Kriterierna bör vara 
begränsade och ge kommunen en garanti för att de kommunala medlen används optimalt. Om 
verksamheten sedan ändå inte uppfyller elevernas önskemål så kommer de att lämna den. 
     Rimliga krav kan anses vara att de lärare som ska undervisa bör ha adekvat 
kulturutbildning och eventuellt lärarkompetens. Det är också rimligt att kommunen ställer 
krav på lektionernas antal, till exempel minst 30 undervisningstillfällen per år. Det bör vara 
möjligt för anordnarna att använda tiden för lektionerna som konkurrensmedel men med en 
nedre gräns på till exempel minst 20 minuter. Det ger en garanterad miniminivå som 
omöjliggör alltför kraftig konstandseffektivisering och rationalisering som går ut över 
verksamheten.  
 Lunds kommun bör vidare ställa krav på att de lokaler som anordnaren nyttjar är 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.  
 Kommunens ambitioner för kulturskolans/eventuella nya anordnares roll i Lunds kulturliv 
kan också vägas in i kriterierna. Till exempel kan man kräva att fristående anordnare ska 
medverka i gemensamma kulturaktiviteter i kommunen. Detta för att undvika att check-
systemet slår sönder det lokala kulturlivet där kulturskolan idag har en viktig roll. 
Det vore också möjligt att införa krav på ensembleverksamhet i någon form. Det vore fullt 
rimligt att uppmuntra musikskoleanordnare, eller att ställa krav på dem, att samverka med 
andra för att driva orkestrar och arrangera konserter.  
 Kvalitetskriterierna kommer förmodligen att behöva utvecklas och förändras när 
kommunen fått erfarenhet av checksystemet. 

 

 

 
                                                           
48 Kulturskolan arbetar med Skapande skola och kulturgarantin, men dessa verksamheter ligger huvudsakligen utanför 
Kulturskolans budget. Endast delar av samarbetet med kulturgarantin ligger inom budget. Dessa satsningar är 
Kulturskolans viktigaste medel för att nå alla elever i kommunerna genom att femåringarna involveras i denna verksamhet. 
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Auktorisation eller upphandling 

De anordnare som ska få kulturcheck måste godkännas av kommunen på ett eller annat sätt 
och valet står mellan att använda auktorisation eller upphandling.  
 

Lagstiftning 

De valfrihetssystem som finns idag i kommunerna, inom bland annat skola och omsorg, 
regleras av speciallagstiftning för respektive område: Lagen om valfrihet (LOV) gäller för 
social verksamhet medan skolpengen regleras i skollagen. Ett valfrihetssystem inom 
kulturskola, som inte regleras av dessa lagar, bör hanteras genom lagen om offentlig 
upphandling (LOU 2010). 
     Enligt LOU kan avtal tecknas med flera leverantörer. Lagen säger att leverantörerna då ska 
rangordnas utifrån den ordning i vilken avrop ska göras. Ett alternativ till rangordning är att 
göra en andra upphandling inför varje avrop. De här typerna av förfarande fungerar inte när 
det gäller kulturchecken. Därför kan kommunen tillämpa en annan fördelningsnyckel mellan 
avtalsleverantörerna (än rangordning eller andra upphandling) som innebär att den enskildes 
val styr valet av leverantör. Vid valfrihetssystem med kundval är detta viktigt eftersom hela 
poängen är att kommunen ska kunna upphandla flera aktörer och att kunderna sedan har ett 
fritt val. Om detta tillämpas måste det framgå av förfrågningsunderlaget att kommunen 
kommer att ta hänsyn till den enskildes val vid avrop.  
 
För- och nackdelar 

Systemet med auktorisation ger stor flexibilitet eftersom ansökan om auktorisation kan göras 
kontinuerligt under året. Den som har blivit auktoriserad är godkänd tills vidare och 
förfarandet behöver alltså inte göras om vilket ökar tryggheten för anordnarna. Systemet ses 
som självreglerande då missnöjda elever kan välja att gå till andra anordnare. Auktorisation 
innebär betydligt mindre administration än upphandling. Auktorisation saknar dock lagligt 
stöd då begreppet inte finns i den lagstiftning som reglerar kommunernas verksamhet. 
     Upphandlingsförfarandet är administrativt betungande och mindre flexibelt än det 
auktorisationsförfarande som finns i bland annat Nacka och Staffanstorp. Upphandling är 
emellertid det alternativ som är påkallat ur en rättslig synvinkel även om rättsläget fortfarande 
kan betraktas som oklart eftersom aktuella tjänster inte har prövats i domstol. 
     Här vill vi också passa på att nämna att även momsproblematiken kan bli komplicerad om 
man väljer andra metoder än upphandling. Vid upphandling kan kommuner få moms-
ersättning som kompenserar kommunen för ingående moms i verksamhet som inte är moms-
pliktig. Syftet med ersättningen är att momsen inte ska vara en kostnad för kommunen. 
Momsen ska inte påverka om kommunen väljer att utföra tjänster i egen regi eller upphandla 
dem från privata entreprenörer. 
 Hittills har ingen kommun i Sverige upphandlat en hel kulturskolas verksamhet inom så 
många områden som skulle bli aktuellt i Lund (dans, teater, musik osv). I början kan det 
finnas anledning att begränsa antalet aktörer inom varje konstart för att få en rimlig och 
hanterbar upphandlingsadministration. 
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Upphandling i Lunds kommun 

Vid ett upphandlingsförfarande har Lunds kommun ett antal riktlinjer som upphandlings-
underlag ska ta hänsyn till. Dit hör miljöpolicy och etiska riktlinjerna. De etiska riktlinjerna 
innehåller krav som ska garantera de anställdas rättigheter. Lunds kommun har ett flertal 
dokument 49som styr upphandlingsförfarandet i kommunen. I framtiden kan det bli aktuellt 
med krav angående ”kollektivavtalsliknande nivåer”, enligt kommunens upphandlingsenhet.  
 

7a.  Scenario 1: Kulturcheck med budgettak 
 
Detta scenario innebär att kulturchecken ska genomföras inom ett budgettak på 21 061 tkr, 
vilket motsvarar Kulturskolans nuvarande nettobudget. Kulturskolans kostnader är fördelade 
på fyra områden – ledning, undervisning, stadsorkester och Nordiska ungdomsorkestern.  
 
Områden, tkr  brutto  netto  intäkt 50 
Ledning    9 413    7 814   1 599 

Undervisning51  17 844  11 914   5 930 
Stadsorkester    1 169       989      180 
Ungdomsorkestern      756       344      412 
Totalt  29 182  21 061    8 121 

  
Ett annat sätt att dela in verksamheten 

Enligt Kulturskolans ledning har man 2 100 elever i verksamheten. Detta är dock inte 2 100 
unika individer utan siffran anger kursplatser då en och samma individ kan gå flera kurser 
parallellt inom Kulturskolan52. Till exempel kan individen spela ett instrument, gå en kurs i 
bild och en annan kurs i drama samtidigt53. Den individen räknas då som tre elever men har 
faktiskt möjlighet att delta på fyra kurstillfällen i veckan. Det beror på att bildgruppen träffas 
en gång i veckan och dansgruppen träffas en gång i veckan medan instrumentundervisningen 
erbjuder två tillfällen i veckan. Ämneskurserna för elever som spelar instrument omfattar 
nämligen ett tillfälle med enskild undervisning på 20 minuter, och ett tillfälle med 
ensemblespel, per vecka. (Ensemblespel ingår alltså i ämneskursen utan extra kostnad 
eftersom Kulturskolan anser att ensemblespelet är lika centralt som de individuella 
lektionerna i musikundervisningen.)  
 För att kunna översätta Kulturskolans nuvarande verksamhet till en sådan modell som 
används i Nacka, behöver elevplatserna delas in i (1) ämneskurser (2) mindre grupper och (3) 
större grupper. Enligt Kulturskolans ledning fördelar sig eleverna då på följande sätt:  
 
 

                                                           
49 Lunds kommuns program för hållbar utveckling, Inköps- och upphandlingspolicy för Lunds kommun, Riktlinje för 
upphandling, Rutin för att ställa etiska krav i upphandlingar, Riktlinjer för samhälleliga mål. 
50 Intäkterna kommer från elevavgifter och entréavgifter med mera. 
51 I denna post ingår Kulturtårtan och Skolbio som har en nettokostnad på 321 000 kr per år och en intäkt på 230 000 
kronor. 
52 Enligt Kulturskolans ledning gick 1 870 unika individer i Kulturskolan den 31 maj 2015. 
53 Eleverna vid Kulturskolan får bara spela ett instrument åt gången. Det är däremot tillåtet att vara med i flera gruppämnen 
som körsång, dans, teater eller bild. 
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Kulturskolan Lund 
Ämneskurser   1578 / 52 procent 

Grupper < 12 elever54  791 / 26 procent 

Grupper > 13 elever55  646 / 22 procent 
Totalt 56   3015 / 100 procent 
 

Ämneskurser i instrument som tidigare räknats som en enhet (men som alltså ges vid två 
tillfällen per vecka) blir nu uppdelade i två grupper här. Därav blir summan av kursplatserna 
högre i denna beräkning. Vi antar därför att många, men inte alla instrumentelever som går 
ämneskurs, deltar i båda undervisningstillfällena. 

Möjligt att subventionera ensemblespel ännu mer 

I checksystemet får eleven betala en avgift för ämneskurs (2 200 kr per år) och ytterligare en 
avgift för att delta i ensemble (1 100 kr per år) istället för att som idag få både individuell 
undervisning och orkesterspel för en avgift (2 200 kr). Med ”check-modellen” får man alltså 
högre kostnadstäckning då intäkterna till kulturskolan ökar. Samtidigt ökar risken för att några 
elever väljer bort ensemblen på grund av den högre avgiften. Men genom att betala avgift för 
ensemblen kan eleven också få en känsla av att orkestern är ett åtagande, och få ökat 
incitament att närvara och inte avbryta sitt deltagande under pågående termin. 
 Om kommunen vill prioritera ensemblespel är det förstås möjligt att subventionera 
verksamheten i högre grad, på det sätt som görs idag, genom att även fortsättningsvis erbjuda 
kostnadsfri ensemble. Om Lunds kommun vill satsa ytterligare på ensemblespel går det också 
att skapa en högre check för ämneskurser i musikskolor där både ensemblespel och 
individuell undervisning omfattas som ett krav (och ha en annan check för grupper över 13 
elever dit man exempelvis räknar körer och dans- och musikalgrupper). Det är emellertid en 
avvägning hur mycket kommunen ska styra utförarnas verksamhet. I Täby väljer till exempel 
den kommunala musikskolan att även erbjuda kostnadsfri ensemble som ett sätt att 
konkurrera. 
 I den här scenariobeskrivningen har vi valt att utgå från verksamheten i Nacka eftersom 
den är beprövad och ger en tydlig bild av kostnader och intäkter. 
 
Räkneexempel: Enbart kurser inom budgettaket 

Genomsnittskostnaden för en elev i Lund – utifrån de checkbelopp som vi föreslår ovan och 
nuvarande fördelning mellan ämneskurser och grupper – blir 5078 kr netto.  
 
0,52 x 7000 + 0,26 x 3500 + 0,22 x 2400 = 5078 
 
21 061 000 / 5078 = 4147  

 
Totalt skulle checksystemet – med de belopp som vi föreslår ovan, nuvarande nettobudget och 
nuvarande fördelning mellan ämneskurser och grupper – rymma drygt 4 100 elevplatser.  

                                                           
54 I denna grupp ingår rytmikelever, musikelever som undervisas i grupp, bild, dans, teater.  
55 Här ingår till exempel körelever och orkestrar/ensembler. 
56 Kulturskolan har sedan många år fört statistik över antalet elever 6-19 år. I denna summa ingår alltså även 6-åringar, även 
om uppdraget till utredningen är att se på kostnader för en kulturcheck för elever 7-19 år. 
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Räkneexempel: Kurser och central administration inom budgettaket 

För att kunna administrera ett checksystem krävs emellertid central administration på Lunds 
kommun. Som jämförelse har Täby, med cirka 1 800 elevplatser i sina musikskolor, en årlig 
kostnad för detta på 240 000 kronor. Därutöver tillkommer avgifter till systemleverantören på 
cirka 100 000 kronor per år. Eftersom Lund redan idag har fler elevplatser än Täby – och 
checksystemet i Lund gäller hela kulturskolan – skulle kostnaden för administration bli högre 
än i Täby.  
 I Nacka arbetar drygt en tjänst med administrationen. Även Lund bör avsätta minst en 
tjänst för central administration av checksystemet. Det innebär cirka 600 000 kronor per år57. 
Som schablon lägger vi på en kostnad på 100 000 kr för system/licenser. 
 
21 061 000 – 700 000 = 20 361 000 kr. 
 
20 361 000 / 5078 = 4010  

 
Checksystemet – med de belopp som vi föreslår ovan, nuvarande nettobudget minus central 
administration och nuvarande fördelning mellan ämneskurser och grupper – rymma 4000 
elevplatser.  
 
Räkneexempel: Fortsatt anslagsfinansiering av orkestrarna, check och central 

administration inom budgettaket 

Beräkningarna ovan utgår från direktiven för utredningen som frågar efter en kulturcheck 
inom nuvarande budget. De etablerade checksystem som tillämpas i Nacka, Täby och 
Staffanstorp är utformad för att finansiera kurser som vänder sig direkt till eleven på fritiden. 
Modellen omfattar inte ersättning för annan verksamhet som exempelvis Stadsorkestern, 
Nordiska ungdomsorkestern, skolbio eller Kulturtårtan. Checken ska finansiera alla kostnader 
som kursverksamheten har – som arbetskraft, ledning, lokaler, tjänster och material. 
 Enligt de siffror som vi har fått från kulturskolans ledning och Kultur- och 
fritidsförvaltningen har Ungdomsorkestern och Stadsorkestern en budget på 1 333 0000 
kronor netto. Kulturtårtan och Skolbio som har en kostnad på 321 000 kronor netto.  
 I räkneexemplet nedan har vi lyft ut dessa budgetposter samt dragit bort kostnaden för 
central administration/kundvalssystem. Kvar blir en nettobudget på cirka 18 700 000 kr att 
fördela inom checksystemet. 
 
21 061 000 – 700 000 – 1 333 000 – 321 000 = 18 707 000  kr. 

 
18 707 000  / 5078 = 3 684 

                                                           
57 Medellön för en handläggare (Arbetsidentifikation, AID, 151010 år 2015): 36 100 kr. För att få årslön brukar SKL räkna 
upp med 12,2 vilket innebär 440 420 kr. Om man vill ha med de så kallade PO-påläggen (Personalomkostnadspålägget för 
avtalspensionen) så tillkommer ytterligare 38,46 procent vilket blir: 609 805 kr. Källa: Rolf Ström, handläggare 
statistiksektionen SKL. 
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Resultatet med knappt 3 700 elevplatser kan ställas i relation till att kulturskolan i nuläget har 
cirka 3 000 elevplatser. Det verkar alltså som om man med de ersättningsnivåer som fungerar 
i Nacka (och den fördelning av elever som finns i Lund idag) skulle kunna bedriva ungefär 
samma verksamhet, inklusive central administration av kundvalssystemet, och få in cirka 700 
elevplatser till.  
 De verksamheter i Nacka som de facto bedriver sin verksamhet med dessa ersättnings-
nivåer idag har förmodligen betydligt lägra overheadkostnader än vad Lunds Kulturskola har. 
 

Lokalkostnader 

Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund har tidigare haft stora problem att bli av med lokaler 
som de önskat lämna på grund av höga kostnader, eftersom det har saknats intresserade 
köpare eller hyresgäster. Idag uppger Kultur- och fritidsförvaltningen att den kommunala 
kulturskolan har hyreskostnader för sina lokaler på 3 035 000 kronor netto, och om man också 
räknar in fastighetskostnaderna blir summan 4 108 000 kronor netto per år. Det innebär att 20 
procent av kulturskolans nettobudget går till lokaler/fastigheter. I ett checksystem ska varje 
anordnare bära kostnaderna för sina lokaler inom checken. Det innebär att utförare med stora 
lokalkostnader får svårt att finansiera sin verksamhet.  

 

Konsekvensbeskrivning för scenario 1  

Erfarenheter från Nacka visar att det krävs en mycket lång omställningsperiod inom den 
kommunala verksamheten för att anpassa sig till de krav som checksystemen medför. 
Effektiviseringen i Nacka har handlat om att minska lokalkostnaderna, ändra arbetssätt, 
organisation, administration, gruppsammansättning av elever och att prioritera satsningar på 
marknadsföring.  
 Eftersom det checksystem som vi beskriver här, inte är utformat för att finansiera 
verksamheter utöver kurser måste Lunds kommun ta ställning till dem – och kulturskolans 
roll – och formulera ett tydliga mål, krav och uppdrag. Om Lunds kommun vill värna 
samverkan med skolan, verksamhet för elever med svåra funktionsnedsättningar, satsa på att 
öka intresset för mer okända instrument som få väljer, och vissa former av publika evenemang 
är det fullt möjligt att anslagsfinansiera dessa delar och låta dem ligga utanför checksystemet. 
En annan väg att gå är att, på samma sätt som i Nacka, låta förskolor, skolor och förvaltningar 
inom kommunen köpa sådana tjänster av den kommunala kulturskolan eller av andra aktörer. 
 
Ökat intresse att vänta 

I de kommuner som har infört musikskolecheck har både utbud som efterfrågan på kultur-
aktiviteterna ökat. Konkurrensen bidragit till att olika aktörerna har ökat sin marknadsföring 
och uppsökande verksamhet vilket troligen har höjt intresset hos kunderna 
 Nacka, Täby och Staffanstorp har infört systemet utan något ekonomiskt tak som begränsar 
antalet elever och det är en av de främsta anledningarna till att köerna har försvunnit. I Nacka 
var införandet av musikskolechecken en tydlig kulturpolitisk satsning.  
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 Det är svårt att finna en konstruktion som bygger på kundval och externa aktörer, med 
bibehållet budgettak. När utbudet ökar och när Lund växer kommer fler barn att vilja komma 
in i systemet. Utan tillskott av pengar bildas då nya köer. Det är också svårt att se hur den 
ekonomiska spärren skulle kunna slå till utan att påverka konkurrensneutraliteten. Om alla 
utförare antar en stor mängd elever och budgeten inte räcker för att finansiera alla, vilka 
utförare ska då få checker och vilka ska bli utan? Ett annat alternativ vore att räkna om 
checken – att låta värdet minska successivt i takt med att antalet elever ökar – men detta 
skulle göra det mycket svårt för aktörerna att få ekonomi i sina verksamheter. Vid ett visst 
läge skulle det bli olönsamt att ta in fler elever, och aktörerna skulle samfällt vilja begränsa 
antalet elever. 

 

7b. Scenario 2: Kulturcheck för att få bort nuvarande kö 
 

Detta scenario innebär att kulturchecken ska genomföras med målsättningen att få bort köerna 
til l kulturskolan. Enligt utredningsdirektiven ska kön i dagsläget bestå av 2 000 barn. Siffror 
från september 2015 visar emellertid en kö på 1 200 barn och enligt de senaste uppgifterna 
från Kulturskolans ledning står drygt 900 barn i kön58. Det ska understrykas att siffrorna 
enbart ger en bild av kösituationen en specifik dag. Kön varierar under året och det kan vara 
mycket stora skillnader precis innan intag och efter och en del individer köar till flera olika 
kurser parallellt. Därtill ska sägas att erfarenheter från Staffanstorp visar att det i praktiken 
också finns en ”dold kö” av barn som egentligen vill köa men som inte anser det vara lönt 
eftersom väntetiden är så lång. I Staffanstorp var den dolda kön lika stor som den synliga.  
 
Här följer ett räkneexempel med 2 000 respektive 1 200 och 900 barn i kö, givet att 
kursplatserna skulle fördela sig på samma sätt som idag.  
 
300059 + 2000 = 5000 kursplatser.  5000 x 5078 = 25 390 000 kr. 
 
3000 + 1200 = 4200 kursplatser.  4200 x 5078 = 21 327 600 kr. 
 
3000 + 900 = 3900 kursplatser.   3900 x 5078 = 19 804 200 kr. 

 

Konsekvensbeskrivning för scenario 2  

Beräkningar i scenario 1 (ovan) visar att utförare som får betalt med checksystemet skulle 
kunna hantera 700 fler elevplatser än idag men ändå behålla stadsorkestern med mera. 
Räkneexemplet här visar att om fler elever än så, ska få plats i kulturskolan behöver nya 
pengar skjutas till, eller också måste verksamheten stöpas om i grunden. Förändringen skulle i 
så fall kunna handla om prioritering av kursverksamheten på bekostnad av övrig verksamhet 
och förändrade sätt att undervisa med färre ämneskurser och fler kurser som ges i större 
grupper. Utan nya pengar (eller kraftiga förändringar i den nuvarande verksamheten) är det 
högst troligt att köerna kommer att växa. I Lund är trenden ett stadigt ökande intresse för 
                                                           
58 Det är troligen den mest tillförlitliga uppgiften då Kulturskolan nyligen börjat använda ett nytt datasystem. 
59 Vi räknar med 3 000 kursplatser i nuvarande Kulturskolan. 
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Kulturskolan. Om Lund väljer att införa ett checksystem – med fler aktörer och ökad 
marknadsföring – kommer sannolikt intresset för kulturaktiviteter att öka ännu mer.  

 

7c.  Scenario 3: En check till alla 
 

I den officiella statistiken från Kulturskolan i Lund räknas gruppen femåringar bort eftersom 
de utgör en mycket liten del av kursverksamheten idag 
(endast cirka 15 elever). Med utgångspunkt i att det finns 
17 41160 barn i gruppen 6-19 år i Lunds kommun går cirka 
12 procent i Kulturskolan. Procentsatsen är beräknad på 
antalet kursplatser (2 100) och detta sätt att räkna används i 
många kulturskolor. Just nu i maj 2016 går 1870 unika 
individer i Kulturskolan i Lund. Dessa unika individer utgör 
ungefär knappt 11 procent av alla 6-19 åringar i Lund. 
Siffran ska dock ses i ljuset av att Kulturskolan har lägst 
antal elever denna tid på året då en del har slutet under 
terminen.  
 Vi har inte kunnat få fram någon siffra över hur många 
barn som går i kulturskola i genomsnitt nationellt men 
uppgifterna här kan jämföras med att i merparten av 
Stockholms 14 stadsdelar går mellan 8 och 12 procent av 
barnen i åldrarna 6-19 år i Kulturskolan61. 
 Scenario 3 innebär att kulturchecken ska genomföras så 
att alla barn – 100 procent – i åldersgruppen 7-19 år får en 
kulturcheck. I Lund finns idag 16 02562 barn i åldrarna 7-19 
år. Den genomsnittliga kostnaden för en elev i kulturskolan 
är 5078 kronor. Skulle samtliga elever omfattas av 
checksystemet skulle det innebära en kostnad för Lunds 
kommun på 81,4 miljoner kronor, exklusive administrations-
kostnader. Prognoserna visar emellertid att befolkningen i 
Lund kommer att öka och då blir det förstås fler barn i 
åldersgruppen som ska ha check. 
 
Räkneexempel där alla barn 7-19 år får kulturcheck 

I scenario 3 skulle man också kunna ta utgångspunkt i 
dagens nettobudget för Kulturskolan. Den skulle räcka till en check på 1 300 kronor till alla 
barn i Lund som är mellan 7 och 19 år. 
 
 

                                                           
60 Uppgiften är från 31 december 2015. 
61 Uppgifterna är hämtade från DN:s artikel Kulturskolan tappar elever i Rinkeby den 22 februari 2012. 
62 Uppgiften kommer från Kulturskolan i Lund och gäller sista december 2015. 

Exempel på system där 

eleverna (inte utföraren) får 

en fysisk check 

 

Formuleringen av scenario 3 i 

direktiven för tankarna till ett 

checksystem som fanns i Nora 

kommun under några år på 

2000-talet. Nora kommun 

skickade då ut en fysisk check 

på 500 kr till alla berättigade 

folkbokförda barn. Checken 

var en subvention (rabatt) på 

terminsavgiften hos ett antal 

utförare som kommunen hade 

avtal med. Utföraren talade 

om för kommunen att de hade 

fått en check, och kommunen 

betalade då ut 500 kr till 

utföraren. Nora kommun 

begärde emellertid inte in den 

fysiska checken och det visade 

sig efter ett tag att en del barn 

gick flera kurser parallellt och 

att flera utförare begärde 

checken för samma barn. Idag 

är systemet avskaffat. 
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21 061 000 / 16 020 = 1314 kr. 
 
Om den årliga elevavgiften sätts till 1 800 kronor – vilket förefaller rimligt mot bakgrund av 
avgifternas storlek idag – skulle den totala checken till utföraren bli cirka 3 100 kronor (vilket 
är lite mer än den check som Nacka betalar ut för elever i grupper med 13 deltagare och fler). 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ett sådant system skulle i grunden förändra kulturskolans inriktning och förutsättningar. Det 
skulle saknas utrymme för individuell undervisning och undervisning i mindre grupper. Det 
skulle troligen innebära en förändring av utbudet i kulturskolan till verksamheter som kan 
utövas i stora grupper – som kör, teater och dans. Det skulle också få konsekvenser för 
musiklivet i Lund. Utan individuell musikundervisning uppstår svårigheter att bemanna 
orkestrar och ensembler i framtiden.  
 Med en ambition att nå alla barn i åldern 7-19 år skulle Lunds kommun också behöva ställa 
höga krav på utförarnas marknadsföring.  
 Det är emellertid inte troligt att alla barn vill gå i kulturskola. De medel som då inte 
utnyttjas skulle kunna fördelas till individuell instrumentundervisning – eller annan 
undervisning i mindre grupp. Ett sådant system skulle kräva ett administrativt system som 
möjliggör god framförhållning – eventuellt med två valtillfällen. 
 Eftersom kulturskolan är en frivillig verksamhet för kommunen regleras verksamheten i 
första hand av kommunallagen. Kommunallagen säger bland annat ”2§ Kommuner och 
landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 
annat.” Ett checksystem måste därför utformas så att det inte kan tolkas som ett direkt bidrag 
till den enskilde.  
 Att avsätta medel för att alla Lunds barn i åldrarna 7-19 år skulle kunna omfattas i ett 
sådant checksystem som vi beskriver ovan, skulle vara en mycket stor kulturpolitiskt satsning 
och mycket kostsamt för Lunds kommun.  
 Även om checken skulle hanteras inom nuvarande nettobudget skulle detta scenario 
innebära en stor omvälvning av kulturskolan. En check till samtliga elever, inom ramen för 
nuvarande budget, skulle innebära omfattande förändringar för anställd personal. 
Förutsättningarna för framförhållning och planering skulle minska – åtminstone inledningsvis. 

 Scenario tre beskriver alltså en förändring som är mer långtgående än att införa en 
kulturcheck med möjlighet till val mellan olika utövare.  
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8. Övergripande konsekvenser 
 
I detta kapitel redovisar vi möjliga effekter av införandet av en kulturcheck. Vilka undan-
trängningseffekter som ett kulturcheckssystem får beror på vilket regelverk (avtal med 
utförarna) som omgärdar systemet och hur kommunen hanterar ersättningar, avgifter och 
subventioner. Genom att rikta subventionerna, justera avgifter och sätta upp krav på utförarna 
kan kommunen styra efterfrågan och stötta vissa verksamheter och inriktningar. 
 
Ökad valfrihet för eleverna och större utbud 

Införandet av en kulturcheck är framför allt en valfrihetsreform. Med fler anordnare skulle 
barn och ungdomar i Lund få ett större antal utförare att välja mellan. 
 
Minskade eller försvunna köer… 

Det är många barn som inte får plats i den kommunala kulturskolan och som därför står i kö. 
Genom att fler anordnare kan ta emot elever minskar eller försvinner köerna. 
 
….och fler elever skulle ha råd att gå i kulturskola… 

Idag är det bara den kommunala kulturskolan som kan erbjuda subventionerade kurser men 
platserna räcker inte för att möta efterfrågan. Med fler subventionerade platser, hos flera 
anordnare, skulle fler barn ha råd och möjlighet att utöva kultur på sin fritid.  
 
….under förutsättning att checksystemet införs utan kostnadstak 

För att kunna möta den stora efterfrågan som finns idag, och som förväntas öka i framtiden på 
grund av befolkningstillväxten63, behöver Lunds kommun tillföra mer pengar i systemet utan 
kostnadstak. I samtliga kommuner som har inför checksystem har antalet elever ökat liksom 
kostnaderna. 
 
Ökad kostnadseffektivitet 

Nya ekonomiska förutsättningar kan innebära stora strukturella förändringar och krav på ökad 
kostnadseffektivitet. Det kan leda till svårigheter för befintliga verksamheter men kan 
samtidigt skapa nya kreativa lösningar. För den kommunala musikskolan i Nacka har 
checksystemet och konkurrensutsättningen inneburit en omprövning av rutiner och arbetssätt. 
 
Fler arbetstillfällen i kultursektorn 

Ett checksystem kan bli en stimulans för kulturutövare i Lund. Idag finns flera utövare med 
kulturskoleliknande verksamhet. För dem skulle införandet av kulturchecken kunna ge 
möjligheter att expandera och att arbeta på konkurrensneutrala villkor. Nya verksamheter 
skulle ges möjlighet att etablera sig och möta elevernas efterfrågan. Enligt kommunens 

                                                           
63 Intresset för att delta i Kulturskolan i Lund har ökat markant under de senaste tio åren och trenden tycks hålla i sig. Vi 
utgår därför från att det finns både en synlig kö och en dold kö i dagsläget. Därutöver visar erfarenheter, från de kommuner 
som infört checksystem, att fler yngre barn (6-8 år) väljer att börja i musikskola när checksystem införs. 
Befolkningsprognoserna spår också en kraftig ökning av barn i gruppen 5-19 år under den kommande tjugoårsperioden. 
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översyn av Lunds kulturskola (2013) bör till exempel kurser i dans, bild och skrivande utökas 
eftersom unga efterfrågar detta. 
 
Bättre anställningsförhållanden hos upphandlade utförare 

En kulturskolecheck kan skapa förutsättningar för bättre anställningsförhållanden hos de 
externa utförarna. I Lunds kommuns upphandlingsregler finns krav som ska garantera de 
anställdas rättigheter. Det kan i framtiden bli aktuellt med att ställa krav på ”kollektivavtals-
liknande nivåer”. Med tydliga krav skulle anställningsförhållandena kunna förbättras hos de 
upphandlade utförarna. 
 

Eventuellt ökad social jämlikhet 

I Nacka finns exempel på hur en utförare etablerade sig i ett mångkulturellt område. Genom 
att erbjuda undervisning på andra typer av instrument än de svenska, och ge undervisning på 
andra språk än svenska, lyckades de attrahera grupper som tidigare inte gått i kulturskola. Nya 
utförare skulle alltså kunna bidra till att kulturskolan blir mer socialt jämlik.  

 

Svårare att samverka internt och externt 

Eftersom checken är knuten till kursverksamheten kan det bli besvärligt att, inom check-
systemet, finansiera verksamhet som till exempel sociala projekt, satsningar på särskilda 
grupper (barn med funktionsnedsättning, ensamkommande barn osv) och samarbete mellan 
kurser i olika konstarter. Även samverkan med grundskolan och med andra kommunala 
verksamheter som bibliotek och fritidsgårdar skulle förmodligen drabbas. Liksom att sam-
verkan med föreningar, professionella konstnärer och institutioner skulle försvåras. Därför 
behöver Lunds kommun ta ställning till hur man värderar den här typen av verksamheter, vad 
som ska ingå i kulturskolans uppdrag, hur dessa delar kan finansieras och vilka delar som ska 
konkurrensutsättas. 
 

Risk för undanträngning av mindre aktörer 

En del externa utförare – men inte alla – menar att det krävs minst 100 elever för att få 
ekonomi i en musikskola som finansieras med föreslagna checknivåer64. Med färre elever än 
så blir overhead-kostnaderna per elev för stor. Detta innebär att en kultur- eller musikskola 
med verksamhet enbart i Lunds byar – där det bor förhållandevis få barn – skulle kunna ha 
svårt att få ekonomin att gå ihop. Ett sätt att motverka detta vore att införa en högre check (det 
vill säga öka subventionen) eller att lägga in extra ersättning till utförare som erbjuder 
verksamhet i byarna. (Verksamheterna kan ju också för egen del välja att expandera och öka 
sitt elevantal och bedriva undervisning på fler platser i Lund.) 
 

 

 

                                                           
64 OBS! Situationen är svårbedömt. Den pianolärare i Täby som undervisar elever i sitt hem har en liten verksamhet men 
tycker att checken ger mycket goda ekonomiska villkor. I Staffanstorp där checkerna är något högre än i Nacka delar fyra 
privata utförarna på cirka 110 elever sammantaget. Medan Studiefrämjandet (och aktörer som vi varit i kontakt med 
tidigare) säger att det krävs cirka 100-200 elever för att gå runt ekonomiskt. Ekonomin för verksamheter med andra 
konstformer än musik kan se annorlunda ut. 
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Förändrade förutsättningar för orkestrar och kulturliv 

Kultur- eller musikskolan har i de flesta kommuner en betydande roll i det lokala kultur- och 
musiklivet. Enskilda elever och ensembler medverkar i konserter, föreställningar och ger olika 
sammankomster en inramning. Pedagoger och lärare organiserar ensembler, körer och skapar 
förutsättningar för kultur- eller musikskolans elever att medverka i kulturarrangemang. För att 
kunna bilda körer och ensembler krävs att ett visst antal elever finns i basverksamheten. För 
att undvika att Lunds kommun får väldigt många men små aktörer – som inte kan skapa egna 
orkestrar – går det att begränsa antalet utförare i upphandlingen. En möjligt är också att ställa 
krav på, eller uppmuntra, samarbete eller samordning mellan kultur- och musikskolorna för 
att skapa gemensamma orkestrar eller föreställningar. Det torde dock innebära en större 
administrativ insats än då all verksamhet bedrivs i samma kultur- eller musikskola. Det vore 
fullt möjligt att införa en ekonomisk ersättning vid sådana samarbeten.  
 

Ökad osäkerhet i den kommunala kulturskolan 
Effekten av checksystemet blir ökad rörlighet bland elever och lärare. Det leder till ökad 
osäkerhet och minskad anställningstryggheten i den kommunala kulturskolan, eftersom 
intäkterna varierar från månad till månad beroende på om elever slutar eller börjar. När 
ekonomin varierar mer blir det svårare att planera framåt och våga göra investeringar. 
 

Förmodligen begränsade möjligheter för eleven att gå flera kurser parallellt 

För att bromsa kostnadsökningen har de kommuner som infört checksystem begränsat antalet 
checker som en elev kan få per läsår. Regleringen av antalet checker gör det svårare för 
anordnarna att tillgodose önskemål från särskilt intresserade eller begåvade elever som vill 
spela flera instrument eller gå flera (subventionerade) kurser parallellt inom kulturskolan.  
 

Risk för undanträngning av vissa instrument 

Den individuella valfriheten leder inte alltid till ökad mångfald. Erfarenheter visar att elever 
ofta spelar mer moderna instrument – inte sällan med dragning mot rock och pop – när de har 
möjlighet att välja. Det kan innebära ett hot mot den klassiska ensemble- och orkester-
verksamheten. Inom det svenska musiklivet finns en oro för att det i framtiden kan bli svårt att 
besätta vissa instrument i orkestrar och ensembler. Lund har hittills inte haft några svårigheter 
att få elever till de mer traditionella instrumenten. Ett sätt att motverka denna typ av undan-
trängningseffekt är att informera elever om olika instrument. 
 

9. Avslutning 
Konsulterna har härmed slutfört sitt uppdrag. Utredningen redogör för initiativ och 
diskussioner på nationell nivå om kulturskolan, och ger en översikt över Lunds kommunala 
kulturskola idag samt andra aktörer som erbjuder kulturpedagogisk verksamhet för barn och 
ungdomar i Lund. Utredningen har också tittat närmare på tre kommuner som redan har infört 
kulturcheck och redovisar vilka konsekvenserna blivit där. Därefter redovisar utredningen tre 
scenarios med konsekvensbeskrivningar och pekar på övergripande konsekvenser av att införa 
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en kulturcheck för barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år i Lunds kommun. Sammantaget ger 
detta svar på utredningens frågor. 
 Det är vår förhoppning att underlaget ska utgöra en bra grund för Lunds kommuns fortsatta 
diskussioner om att införa kulturcheck. 
 
Stockholm 2016-06-08. 
Annika Wallin & Lena  
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Kontaktade personer i utredningen 
 

Anders Jalkèus Verksamhetschef Haninge musik- och kulturskola 

Andreas Sundberg systemförvaltare, Nacka kommun 

Anna Hörnsten utvecklingsledare kultur, Nacka kommun 

Bengt Persson  kulturutvecklare, Lunds kommun 

Björn Anbring  konsumentvägledare och jurist, Staffanstorps kommun 

Camilla Ljungdahl utredare, Täby kommun 

Elin Sörman  kultursekreterare, Nora kommun 

Elina Magnusson controller, Nacka kommun 

Eva Hassgård  handläggare, Lunds kommun 

Fredrik Nornvall Kultur- och fritidschef, Värmdö kommun 

Gabriele Katthän ägare och skolledare LIMUS, Staffanstorp 

Håkan Granat   vik. musikskoleansvarig Studiefrämjandet, Nacka och Täby 

Inger Dahlin-Elevant  pianolärare, Täby kommun 

Joakim Friberg  ordförande Kultur- och fritidsnämndens presidium Lund 

Lena Forén Naranjo musikskolechef, Staffanstorps kommun 

Lena Nielsen  ekonom, Kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun 

Linnea Bergström kulturutvecklare, Lunds kommun 

Lisbet Säll  kulturskolechef, Täby kommun 

Louise Burman andra vice ordförande Kultur- och fritidsnämndens presidium Lund 

Maggi Ottarsdottir kulturutvecklare barn & unga, Lunds kommun 

Mårten Fredholm vd Musikstil AB, Täby 

Mats Kiesel  verksamhetschef Nacka musikskola, Nacka kommun 

Mats Schöld   Kultur- och fritidschef, Staffanstorps kommun 

Rolf Ström  ekonomi och styrning, SKL 

Sanna Grewell  receptionist, Studiefrämjandet Mittskåne 

Tina Flood  controller, Täby kommun 

Torgny Sandgren generalsekreterare, Kulturskolerådet 
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Övriga referenser i utredningen 
 
Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2015 nr 143-174. 

 

En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Kommittédirektiv. 

 

Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.  

 

Förslag till verksamhetsuppdrag för Kulturskolan Lund med tillhörande plan för uppföljning och 

utvärdering. Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund. 2014-02-04.  

 

Kulturskolan tappar elever i Rinkeby. Dagens Nyheter. 22 februari 2012. 

 

Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag. Januari 2013. Kultur- och 

fritidsförvaltningen i Lund.  

 

Lägesrapport 2014 – resultat från Kulturskolerådets statistikinsamling. Kulturskolerådet. 

 

Musikcheckar och avgifter. Nacka kommun.  

http://www.nacka.se/UNDERWEBBAR/ANORDNARE/KULTUR/MUSIKSKOLOR/Sidor/Musikcheckaroch

avgifter.aspx 

 

Specifika auktorisationsvillkor Musikskolan. Nacka kommun. 

http://www.nacka.se/underwebbar/Anordnare/kultur/musikskolor/Documents/Auktorisationsvillkor

%20musikskolan.pdf 

 

Statsbidrag till studieförbund 2017. Villkor och fördelningskriterier. Folkbildningsrådet. 

 

Övrigt bakgrundsmaterial 
 

Skrivelse från Alliansen om fortsatt utredning av kulturcheck Dnr KS 2015/0861. 

Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen i Lund. § 341 

 

Utredning. Ett system med kultur- och fritidspeng/fritidscheck. 2013-02-02. Järfälla kommun 

 

Riktlinjer för utredning av införande av kulturcheck i Lunds kommun. Tjänsteskrivelse 2015-03-31. 

Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund. 
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BILAGA A: Anbudsförfrågan.  
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BILAGA A: Anbudsförfrågan. 
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BILAGA A: Anbudsförfrågan. 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (6)
2015-10-29

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 
2015/22

Plats och tid Sessionssalen i Stadshallen, kl 17:00 - 22:30

Ledamöter Lennart Prytz (S), ordförande 
Christina Sjöström (MP), vice ordförande 
Holger Radner (FP), 2:e vice ordförande
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Jeanette Olsson (S)
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Emma Berginger (MP)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (FP)
Gunnar Brådvik (FP)
Lars Hansson (FP)
Mia Honeth (FP)
Ulf Nilsson (FP)
Philip Sandberg (FP)

300



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (6)
2015-10-29

Justerare Utdragsbestyrkande

Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD), kl. 17.00-21.00, §§ 208-222
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL), kl. 17.00-21.45, §§ 208-224
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD), kl. 18.25-22.30, §§ 220-244
Agneta Lindskog (KD), kl. 17.00-21.45, §§ 208-224 

Tjänstgörande 
ersättare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Klas Svanberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M)
Anders Jarfjord (V), tjänstgör för Görild Malmberg (V)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD) §§ 223-244
Tove Persson (FNL), tjänstgör för Sverker Oredsson (FNL) §§ 225-244
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) §§ 208-219 
samt för Agneta Lindskog (KD) §§ 225-244 

Ersättare Mohsen Abtin (S)
Akram Heidari (S)
Eva S Olsson (S)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Alexander Wallin (M)
Anders Ebbesson (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Erik Hammarström (MP)
Karl Branzén (FP)
Christer Wallström (FP)
Helena Falk (V)
Lars A Ohlsson (V)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (6)
2015-10-29

Justerare Utdragsbestyrkande

Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD) 

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (FP) 

Paragrafer §§ 208 - 244

Tid och plats för justering Kommunkontoret den 12 november 2015 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare _________________________________________
Gunnar Jönsson

Ordförande _________________________________________
Lennart Prytz (S)

Justerare _________________________________________
Christina Sjöström (MP) 

_________________________________________
Holger Radner (FP) 

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

Organ: Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 

Sammanträdesdatum: 29 oktober 2015

Datum då anslaget sätts upp: 12 november 2015 Datum då anslaget tas ned: 4 december 2015

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret

Underskrift: _________________________________________
Gunnar Jönsson
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (6)
2015-10-29

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 220
Kultur- och fritidsnämndens begäran angående fortsatt utredning av 
kulturcheck
Dnr KS 2015/0861, bilaga 150
  
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fattat flera beslut om utredning av kulturcheckar i
Lund. Kultur- och fritidsnämnden har nu remitterat ärendet till
kommunfullmäktige för förtydligande om hur kommunfullmäktiges senaste
beslut i frågan ska tolkas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, § 220
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 augusti 2015, § 86.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2015.
Skrivelse från Alliansen den 24 juni 2015.
Kommunfullmäktiges beslut gällande kultur- och fritidsnämnden den 10 juni
2015, § 121.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 april, § 55.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2015.
Kommunfullmäktiges beslut gällande kultur- och fritidsnämnden den 27
november 2014, § 203.

Anföranden
Joakim Friberg (S), Angelica Svensson (V), Gunnar Brådvik (FP), Christer Wallin (M), Zoltan 
Wagner (KD), Torsten Czernyson (KD), Peter Bergwall (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) yttrar 
sig.

Yrkanden
Joakim Friberg (S), Angelica Svensson (V), Peter Bergwall (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) 
yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Gunnar Brådvik (FP), Christer Wallin (M) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att fortsätta utredningen om 
kulturcheck och att den ska slutföras och redovisas för kultur- och fritidsnämnden senast under april 
månad 2016.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Joakim 
Fribergs (S) m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (6)
2015-10-29

Justerare Utdragsbestyrkande

Ja för bifall till Joakim Fribergs (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Gunnar Brådviks (FP) m.fl yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande:

Kultur- och fritidsnämndens begäran angående fortsatt utredning av kulturcheck
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt

Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (FP)      Alla                                              X   
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla                                              X    
Sverker Oredsson                        (FNL

)     
Alla                                              X   

Marie Henschen                          (FNL
)     

Alla                                              X   
Ulf Nilsson                             (FP)      Alla                                              X   
Lars V Andersson                        (C)       Alla                                              X   
Agneta  Lindskog                        (KD)      Alla                                              X   
Ulf  Nymark                             (MP)      Alla                                              X    
Torsten Czernyson                       (KD)      Alla                                              X   
Inga-Kerstin Eriksson                   (C)       Alla      Mattias Horrdin                         X   
Bernt Bertilsson                        (C)       Alla                                              X   
Monica Molin                            (S)       Alla                                              X    
Sven-Bertil Persson                     (V)       Alla                                              X    
Mia Honeth                              (FP)      Alla                                              X   
Göran Wallén                            (M)       Alla                                              X   
Stig Svensson                           (S)       Alla                                              X    
Börje  Hed                              (FNL

)     
Alla                                              X   

Ann-Margreth Olsson                     (S)       Alla      Joakim Friberg                          X    
Louise Rehn Winsborg                    (M)       Alla                                              X   
Lena Fällström                          (S)       Alla                                              X    
Cecilia Emanuelsson                     (MP)      Alla                                              X    
Kenth Andersson                         (S)       Alla                                              X    
Mats Olsson                             (V)       Alla                                              X    
Christer Wallin                         (M)       Alla                                              X   
Jörgen Forsberg                         (M)       Alla                                              X   
Mats Helmfrid                           (M)       Alla                                              X   
Jeanette Olsson                         (S)       Alla                                              X    
Per Olsson                              (S)       Alla                                              X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla                                              X    
Yanira Difonis                          (MP)      Alla                                              X    
Görild Malmberg                         (V)       Alla      Anders Jarfjord                         X    
Lars  Hansson                           (FP)      Alla                                              X   
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla                                              X   

Cecilia Barnes                          (FP)      Alla                                              X   
Klas Svanberg                           (M)       Alla      Fredrik Ljunghill                       X   
Louise  Burman                          (M)       Alla                                              X   
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X    
Anders Almgren                          (S)       Alla                                              X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla                                              X   
Matthew Bonnor                          (SD)      Alla      Christoffer Brinkåker                   X    
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla                                              X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla      Klara Strandberg                        X    
Peter Bergwall                          (MP)      Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X   
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla      Rune Granqvist                          X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X    
Ted Ekeroth                             (SD)      Alla                                              X    

Transport: 27 23 0 0 0
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 6 (6)
2015-10-29

Justerare Utdragsbestyrkande

Transport: 27 23 0 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Philip Sandberg                         (FP)      Alla                                              X   
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla                                              X    
Emma Berginger                          (MP)      Alla                                              X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla                                              X    
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V                                                 X   
Gunnar Brådvik                          (FP)      Alla                                              X   
Marcus Lantz                            (M)       V         Birger  Swahn                           X   
Vera Johnsson                           (M)       V                                                 X   
Pernilla West                           (FI)      Alla                                              X    
Joakim Månsson Bengtsson                (MP)      Alla                                              X    
Felix Solberg                           (M)       Alla                                              X   

SUMMA: 36 29 0 0 0

Omröstningen utfaller med 36 Ja-röster mot 29 Nej-röster.
 
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Joakim Fribergs (S) m.fl förslag.     

Kommunfullmäktige beslutar
att förtydliga för kultur- och fritidsnämnden att fortsätta utreda och slutföra
uppdraget avseende kulturcheckar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
den 27 november 2014.  

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 148 Dialog Revingeskolan, (KF)
Dnr KS 2017/0120

Sammanfattning
I juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en reviderad 
resursfördelningsmodell som började gälla 1 januari 2017. Ett av 
kriterierna för att ersättning ska utgå är att skolan ska ha minst 40 elever 
vilket Revinge skola för närvarande inte har. Barn- och skolnämnd Lund 
Öster beslutade den 25 januari 2017 att ge sin förvaltning och presidium i 
uppdrag att föra en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 
Revinge skolas förutsättningar utifrån kvalitet och ekonomi.

Beslutsunderlag
Missiv 2017-03-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-06, §54.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2017-01-25.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), och Hans-Olof 
Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut samt att kommunfullmäktige därutöver 
föreslås besluta:

att uppmana BSN Lund Öster att arbeta fram förslag på en långsiktig 
lösning för Revinge skola, samt

att uppmana berörda nämnder att aktivt arbeta för en utbyggnad av 
Revinge i syfte att öka antalet barnfamiljer i området.

Hanna Gunnarsson (V), Björn Abelson (S) och Emma Berginger 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
samt instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) tilläggsyrkande såvitt avser 
andra att-satsen.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons (C) 
tilläggsyrkande vad gäller att uppmana BSN Lund Öster att arbeta fram 
förslag på en långsiktig lösning för Revinge skola mot avslag på 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons 
(C) m.fl. tilläggsyrkande vad gäller att uppmana berörda nämnder att 
aktivt arbeta för en utbyggnad av Revinge i syfte att öka antalet 
barnfamiljer i området mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge BSN Öster dispens för att läsåret 2017/2018 dela ut tilläggsresurs 

för små skolor till Revinge skola motsvarande 14 extra skolpengar, 
att finansieringen sker ur de 2 Mkr som är avsatta för mindre skolor, 
att ge BSN Öster i uppdrag att aktivt arbeta för att Revinge skola åter ska 

få minst 40 elever, samt
att uppmana berörda nämnder att aktivt arbeta för en utbyggnad av 

Revinge i syfte att öka antalet barnfamiljer i området.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) 
reserverar sig mot beslutet.

Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 148/01.

 

Protokollsanteckningar
Hanna Gunnarsson (V): Det måste också påpekas att Revinge skola inte 
har full finansiering för vårterminen 2017, då skolan kommer gå cirka 0,5 
mkr minus med nuvarande elevantal.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
BSN Öster
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 
 
Ang Dialog Revingeskolan (Dnr: KS 2017/0120) 
 
Vi är positiva till att Revingeskolan får resurser för att bedriva verksamhet. Samtidigt är det 
viktigt att hela Lunds kommun och det politiska styret aktivt verkar för att förbättra 
förutsättningarna för att erbjuda bra samhällsservice i de östra kommundelarna. Som vi ser det 
har Revingeby tydlig potential som utbyggnadsområde och fler bostäder i närområdet skulle 
skapa ett bättre underlag för Revingeskolan jämfört med idag. Det menar vi är en mer 
långsiktig lösning än att konstruera oförutsägbara separata ersättningssystem för små skolor. 
Frågan kan egentligen heller inte bara överlåtas till barn- och skolnämnden Öster eftersom 
Revingeskolans framtida utveckling bygger på flera faktorer. Vi tycker också att barn- och 
skolnämnden bör beakta behovet av ett utvecklingsarbete för att säkerställa den pedagogiska 
kvaliteten i mindre skolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (L) 
 
 
 
Anne Landin (FNL)  Mats Helmfrid (M) 
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Kommunkontoret Missiv 1 (1)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-03-21 KS 2017/0120

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Jesper Jakobsson

046-359 59 26

jesper.jacobsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Dialog Revingeskolan.

Sammanfattning
I juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en reviderad 
resursfördelningsmodell som började gälla 1 januari 2017. Ett av 
kriterierna för att ersättning ska utgå är att skolan ska ha minst 40 elever 
vilket Revinge skola för närvarande inte har. Barn- och skolnämnd Lund 
Öster beslutade den 25 januari 2017 att ge sin förvaltning och presidium i 
uppdrag att föra en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 
Revinge skolas förutsättningar utifrån kvalitet och ekonomi.

Beslutsunderlag
Missiv 2017-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-06, §54
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2017-01-25

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta
att ge BSN Öster dispens för att läsåret 2017/2018 dela ut tilläggsresurs
     för små skolor till Revinge skola motsvarande 14 extra skolpengar.
 
att finansieringen sker ur de 2 Mkr som är avsatta för mindre skolor.
 
att ge BSN Öster i uppdrag att aktivt arbeta för att Revinge skola åter ska 

få minst 40 elever.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
BSN Öster
Akten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 54 Dialog Revingeskolan 
Dnr KS 2017/0120

Sammanfattning
I juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en reviderad 
resursfördelningsmodell som började gälla 1 januari 2017. Ett av 
kriterierna för att ersättning ska utgå är att skolan ska ha minst 40 elever 
vilket Revinge skola för närvarande inte har. Barn- och skolnämnd Lund 
Öster beslutade den 25 januari 2017 att ge sin förvaltning och presidium i 
uppdrag att föra en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 
Revinge skolas förutsättningar utifrån kvalitet och ekonomi.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2017-01-25

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) yrkar med instämmande 
av Hanna Gunnarsson (V)

att föreslå kommunstyrelens besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

 

att ge BSN Öster dispens för att läsåret 2017/2018 dela ut tilläggsresurs 
för små skolor till Revinge skola motsvarande 14 extra skolpengar.

 

att finansieringen sker ur de 2 Mkr som är avsatta för mindre skolor.

 

att ge BSN Öster i uppdrag att aktivt arbeta för att Revinge skola åter ska 
få minst 40 elever.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelens besluta att föreslå kommunfullmäktige 

besluta:
 
att ge BSN Öster dispens för att läsåret 2017/2018 dela ut tilläggsresurs 

för små skolor till Revinge skola motsvarande 14 extra skolpengar.
 
att finansieringen sker ur de 2 Mkr som är avsatta för mindre skolor.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-06

Justerare Utdragsbestyrkande

att ge BSN Öster i uppdrag att aktivt arbeta för att Revinge skola åter ska 
få minst 40 elever.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD): Vi 
ställer oss positiva till förslaget men återkommer till kommunstyrelsen 
med slutligt ställningstagande.

Inga-Kerstin Eriksson (C): Jag ställer mig positiv till förslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lund Öster
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-06 KS 2017/0233

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-06 klockan 13.00

Ledamöter Anders Almgren (S), Ordförande
Emma Berginger (MP), 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)

Tjänstgörande ersättare Elin Gustafsson (S)

Ersättare Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Louise Sandell, Pressansvarig
Mattias Hedenrud, Ledningsstrateg
Henrik Nilsson, Ekonom
Patrik Persson, Controller
Bo Bergsten, Verksamhetschef
Jessica Nilsson, Enhetschef
Gunnar Håkansson (MP), Ordf i Valnämnden och 
Överförmyndarnämnden
Urban Swahn(M), 2:e v ordf Valnämnden
Solveig Ekström-Persson (S), Vice ordf Överförmyndarnämnden

Justerare

Paragrafer § 51-57

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-06 KS 2017/0233

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-03-06

Paragrafer § 51-57

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-01-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 8 Information om det ekonomiska läget 
för Revinge skola

Dnr BSÖ 2016/0850

Sammanfattning
En förändring i den reviderade resursfördelningsmodellen är ersättning 
till små skolor på landsbygden, detta för att behålla attraktivitet och 
skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling i hela kommunen. 
För att skapa möjligheter för en god kvalité i undervisningen för eleverna 
utgår en särskild ersättning under förutsättning att nedanstående kriterier 
uppfylls: 

Skolan ska vara belägen utanför någon av tätorterna Lund, Södra Sandby, 
Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby 
Skolan ska vara den enda skolan i byn/orten
Skolan ska endast ha skolår F-3
Skolan ska ha minst 40 elever (genomsnitt 10 elever per årskurs) 

Uppfylls kriterierna utbetalas extra skolpeng månadsvis upp till 54 
elever.  

Denna förändring innebär att Revinge skola inte kommer uppfylla sista 
kriteriet som säger att skolan ska ha minst 40 elever (genomsnitt 10 
elever per årskurs). Det vill säga ingen ersättning kommer att utbetalas 
till Revinge skola, vilket kommer medföra ekonomiska konsekvenser. 
Revinge skola går då minste om 14 extra skolpeng varje månad vilket 
motsvarar 75 400 kr per månad och 904 800 kr per år, räknat på dagens 
skolpeng. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta att snarast meddela 
förvaltningen och skolledning hur situationen ska hanteras.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 januari 
2017 dnr BSÖ 2016/0850 Kommunfullmäktige beslut den 15-16 juni 
2016, § 143.

Yrkanden
Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Astrid Rugsveen (M), 
Charlotte Svanberg (M), Cornelia Kramer (L), Eva Wagner (KD) och 
Dennis Svensson (MP)

att     nämnden uttalar att Revinge skola ska vara kvar,  

att     nämnden ger i uppdrag till förvaltningen tillsammans med presidiet 
att ha en dialog med KSAU om Revinge skolas förutsättningar utifrån 
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-01-25

Justerare Utdragsbestyrkande

kvalitet och ekonomi, därefter återkomma till nämnden för vidare beslut 
och hantering. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar

att     nämnden uttalar att skolan i Revingeby ska vara kvar. Kriterierna 
för det extra ekonomiska stödet för små skolor ägs av 
kommunfullmäktige och denna fråga måste därför snarast diskuteras av 
både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.  

Ordförande ställer proposition på yrkandena  

Ja till Karin Nilssons (C) yrkande 
Nej till Hanna Gunnarsson (V) yrkande  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilssons 
(C) med fleras yrkande.

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     Revinge skola ska vara kvar,  
att     ge i uppdrag till förvaltningen tillsammans med presidiet att ha en 

dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott om Revinge skolas 
förutsättningar utifrån kvalitet och ekonomi, därefter återkomma 
till nämnden för vidare beslut och hantering.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef för Killebäcks ansvarsområde 
Rektorer inom Team Södra Sandby 
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-25 BSÖ 2017/0002

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal. Södra Sandby, 2017-01-25 klockan 18.30–20.25

Ledamöter Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Klara Westby (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cornelia Kramer (L)
Eva Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Margareth Hansson (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S)

Ersättare Viggo Marsvik (M)
Elsa Christersson (MP)
Erland Stensson (V)
Fredric Strimell (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Sara Petersson, Bitr förvaltningschef, BSNLÖ
Robert Dahlqvist, Rektor tillika verksamhetschef, BSNLÖ
Ingela Andréasson, Rektor tillika förskolechef, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Paragrafer § 1-16

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-25 BSÖ 2017/0002

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 2017-01-25

Paragrafer § 1-16

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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  Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2017-01-03 BSÖ 2016/0850  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Fritidsgatan 2 Fritidsgatan 2 046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 
247 34 Södra Sandby      

 

Merima Bertilsson 

046-35 82 23 

mimmi.bertilsson@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Information om det ekonomiska läget för 
Revinge skola 

Sammanfattning 
En förändring i den reviderade resursfördelningsmodellen är ersättning 
till små skolor på landsbygden, detta för att behålla attraktivitet och 
skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling i hela kommunen. 
För att skapa möjligheter för en god kvalité i undervisningen för eleverna 
utgår en särskild ersättning under förutsättning att nedanstående kriterier 
uppfylls: 
 

 Skolan ska vara belägen utanför någon av tätorterna Lund, Södra 
Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby 

 Skolan ska vara den enda skolan i byn/orten 
 Skolan ska endast ha skolår F-3 
 Skolan ska ha minst 40 elever (genomsnitt 10 elever per årskurs) 

 
Uppfylls kriterierna utbetalas extra skolpeng månadsvis upp till 54 
elever. 
 
Denna förändring innebär att Revinge skola inte kommer uppfylla sista 
kriteriet som säger att skolan ska ha minst 40 elever (genomsnitt 10 
elever per årskurs). Det vill säga ingen ersättning kommer att utbetalas 
till Revinge skola, vilket kommer medföra ekonomiska konsekvenser. 
Revinge skola går då minste om 14 extra skolpeng varje månad vilket 
motsvarar 75 400 kr per månad och 904 800 kr per år, räknat på dagens 
skolpeng. 
 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta att snarast meddela 
förvaltningen och skolledning hur situationen ska hanteras. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 januari 
2017 dnr BSÖ 2016/0850 
Kommunfullmäktige beslut den 15-16 juni 2016, § 143. 
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 Tjänsteskrivelse 2 (3) 
  Diarienummer  

 2017-01-03 BSÖ 2016/0850  
    

 

 

Fkl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Summa
Läsår 2016/2017 11 11 5 9 36
Läsår 2017/2018 10 11 11 5 37
Läsår 2018/2019 7 10 11 11 39
Läsår 2019/2020 10 7 10 11 38
Läsår 2020/2021 11 10 7 10 38
Läsår 2021/2022 5 11 10 7 33
Tabell 1, Antal elever per årskurs på Revinge skola

Barnets bästa 
Valet att ha små skolenheter påverkar de enskilda eleverna som finns på 
dessa små skolenheter på olika sätt på individnivå. Att ha små 
skolenheter är också en ekonomisk prioritering som påverkar elever 
generellt, även på andra skolenheter i kommunen.  

Ärendet 
I juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en reviderad 
resursfördelningsmodell som började gälla 1 januari 2017. En förändring 
i den reviderade resursfördelningsmodellen är ersättning till små skolor 
på landsbygden, detta för att behålla attraktivitet och skapa 
förutsättningar för en god samhällsutveckling i hela kommunen. För att 
skapa möjligheter för en god kvalité i undervisningen för eleverna utgår 
en särskild ersättning under förutsättning att nedanstående kriterier 
uppfylls: 
 

 Skolan ska vara belägen utanför någon av tätorterna Lund, Södra 
Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby 

 Skolan ska vara den enda skolan i byn/orten 
 Skolan ska endast ha skolår F-3 
 Skolan ska ha minst 40 elever (genomsnitt 10 elever per årskurs) 

 
Uppfylls kriterierna utbetalas extra skolpeng månadsvis upp till 54 
elever. 
 
Denna förändring innebär att Revinge skola inte kommer uppfylla sista 
kriteriet som säger att skolan ska ha minst 40 elever (genomsnitt 10 
elever per årskurs). Det vill säga ingen ersättning kommer att utbetalas 
till Revinge skola, vilket kommer medföra ekonomiska konsekvenser. 
Tabellen nedan visar antalet elever per årskurs som Revinge skola 
beräknas ha de kommande åren. Prognosen baseras på de barn och elever 
som finns inskrivna på Reveljens förskola och Revinge skolan idag. 
Prognosen förutsätter även att ingen inflyttning sker. Av det totala 
elevunderlagt för Revinge så är det cirka 40 % som väljer att gå i annan 
skola än Revinge skola. 
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 Tjänsteskrivelse 3 (3) 
  Diarienummer  

 2017-01-03 BSÖ 2016/0850  
    

 

 

Om elevantalet blir enligt tabell 1 innebär det att Revinge skola går miste 
om 14 extra skolpeng varje månad vilket motsvarar 75 400 kr per månad 
och 904 800 kr per år, räknat på dagens skolpeng. 
 
Genom införandet av den särskilda ersättningen fastslår man att en skola 
med mindre än 54 elever inte kommer klara det ekonomiskt och man får 
inte möjlighet till att skapa en god kvalité i undervisningen.   
 

Förvaltning och skolledning behöver ett ställningstagande från Barn- och 
skolnämnd Lund Öster om hur den uppkomna situationen ska hanteras. 
Att öppet planera för ett känt underskott strider mot god ekonomisk 
hushållning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att snarast meddela förvaltningen och skolledning hur situationen ska 

hanteras. 
 
 
 
 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Merima Bertilsson 
Ekonom/Controller 

 
Beslut expedieras till: 

Verksamhetschef för Killebäcks ansvarsområde 
Rektorer inom Team Södra Sandby 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 149 Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m
fl, godkännande, (KF)

Dnr KS 2017/0226

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna detaljplan för 
Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund, Lunds kommun samt att översända 
denna till kommunfullmäktige för antagande. Syftet är att uppföra en 
ridanläggning inom planområdet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2017-03-06.
Byggnadsnämndens protokoll 2017-02-17, § 31.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-03.
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2016-09-09, reviderad 
2017-02-03.
Illustration, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03.
Planbeskrivning, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03.
Utlåtande, upprättat 2017-02-03.
Samrådsredogörelse, upprättad 2016-09-09.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Elin Gustafsson 
(S), Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar bifall till 
kommunkontorets förslag till beslut.

Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL), Hans-Olof Andersson 
(SD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag till kommunkontorets 
förslag till beslut.

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande. 

Nej för bifall till Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Anders Almgren (S), Mats 
Helmfrid (M), Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Björn 
Abelson (S), Yanira Difonis (MP) och Emma Berginger (MP) röstar ja.

Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL), Hans-Olof Andersson 
(SD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) röstar nej.

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Björn Abelson (S) m.fl. yrkande.

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att  anta förslag till detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl Lund, Lunds 

kommun.
 

Reservationer
Anne Landin (FNL), Torsten Czernyson (KD), Christer Wallin (m), Mats 
Helmfrid (M) och Hans-Olof Andersson reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges. Prot.bil. § 149/01-03.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M): Att vi tillstyrker den aktuella detaljplanen innebär 
inte att vi nödvändigtvis ställer oss bakom byggandet av en 
ridanläggning i kommunal regi.

Anne Landin (FNL): Behovet av nytt ridhus minskar. 
Detaljplaneförslaget innebär mark alltför nära tättbebyggda 
bostadskvarter och forskningsanläggningar. Genom att vänta med 
detaljplanen finns chans för betydligt bättre lokalisering som sparar bra 
jordbruksmark.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 
 
Ang Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl, godkännande (Dnr: 
KS 2017/0226) 
 
Vi tillstyrker den aktuella detaljplanen men ställer oss för den sakens skull inte per automatik 
bakom byggandet av en ridanläggning i kommunal regi. Byggandet av en stor ridanläggning 
skulle innebära en påtaglig investeringskostnad och därmed en relativt hög hyresnivå, som 
brukaren av anläggningen skulle behöva stå för. Vår uppfattning är att det därför ligger i såväl 
kommunens som hästsportens intresse att en eventuell ridanläggning dimensioneras så att 
driftkostnaden hamnar på en rimlig nivå. Eftersom det inte föreligger något akut behov av att 
flytta det befintliga ridhuset vore det dessutom förnuftigt att inte hasta fram ett beslut om att 
bygga nytt på Ladugårdsmarken. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Mats Helmfrid (M) 
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Reservation i ärendet: Detaljplan för Ladugårdsmarken5:8 (KF) Dnr KS 

2017/0226 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Torsten Czernysons yrkande: 

att  avslå förslaget till detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8. 

Argument enligt Jan Annerstedts protokollsanteckning i byggnadsnämnden: ”Behovet av nytt ridhus 

minskar. Detaljplaneförslaget innebär mark alltför nära tättbebyggda bostadskvarter och 

forskningsanläggningar. Genom att vänta med detaljplanen finns chans för betydligt bättre 

lokalisering som sparar bra jordbruksmark.” 

Lund den 5:e april 2017 

 

 

Anne Landin, FörNyaLund 
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 april 2017, 
ärende 19, ”Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl, godkännande” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande.  
Vi yrkade avslag på detta ärende, på grund av den föreslagna placeringen. 
Vi har redan tidigare kritiserat tanken på att lägga ridanläggningen på 
Ladugårdsmarken. En sådan anläggning bör ligga längre ut på landet, på 
mindre värdefull mark. Till exempel finns det sådan mark i närheten av 
Södra Sandby. Goda busskommunikationer bör gå att ordna, om 
anläggningen läggs intill allmän väg.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-04-05 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0226

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

Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl, 
antagande

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna detaljplan för 
Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund, Lunds kommun samt att översända 
denna till kommunfullmäktige för antagande. Syftet är att uppföra en 
ridanläggning inom planområdet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2017-03-06 (denna skrivelse)
Byggnadsnämndens protokoll 2017-02-17, § 31
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-03 
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2016-09-09
reviderad 2017-02-03
Illustration, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03
Planbeskrivning, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03
Utlåtande, upprättat 2017-02-03
Samrådsredogörelse, upprättad 2016-09-09

Barnets bästa
Barn berörs av planärendet då en stor del av de som kommer att använda 
anläggningen är barn och ungdomar. Vid utarbetande av planförslaget 
har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation.
En stadsnära placering av ridskolan gynnar särskilt barn- och ungdomar. 
Ridanläggningens lokalisering ger barn och ungdomar möjlighet att gå, 
cykla eller åka kollektivtrafik till och från ridskolan.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2013 att i
servicenämnden begära om uppförande av ridhusanläggning 
(detaljplaneprövning för Ladugårdsmarken 5:8). Servicenämnden
beslutade därefter att ansöka om detaljplan för
ridanläggning inom fastigheten Ladugårdsmarken 5:8.
av ny detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 i Lund. Syftet är att pröva 
lämpligheten att anlägga en ridanläggning inom planområdet.
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0226

Planområdet
Planområdet omfattar fastigheterna Ladugårdsmarken 5:8 och Norra 
Fäladen 4:1 som inte tidigare är detaljplanelagd. Planområdet omfattar 
cirka 14,4 hektar, båda fastigheterna ägs av kommunen. Planområdet är 
beläget som en direkt fortsättning på stadsbebyggelsen på Norra 
Fäladen/Ladugårdsmarken.

Projektet 
Det har sedan 2006 funnits planer på att omlokalisera den befintliga 
ridanläggningen LCR (Lunds Civila Ryttarförening) till en ny plats.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2011, att förorda en 
placering av en ny ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8.

Ridanläggningen innehåller basverksamheten ridskola som utgörs 
huvudsakligen av två ridhus, administrationsdel, omklädningsutrymmen, 
förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor utomhus. Planområdet 
innehåller även ytor för dagvattendammar som fördröjer dagvattnet innan 
det leds vidare till Svenshögs dikningsföretag.

Ridanläggningen kommer att byggas ut i etapper, där den första etappen 
utnyttjar ungefär hälften av marken. De delar av fastigheten som inte 
utnyttjas i etapp 1 kan brukas som åker fram till att behov uppstår och det 
är ekonomiskt möjligt att utöka anläggningen.
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0226

Kommunkontorets kommentar
Detaljplanen skapar möjlighet för en anläggning som kan byggas i 
etapper i enlighet med kommunens planering. Kommunkontoret föreslår 
kommunstyrelsen att anta förslaget. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl Lund, Lunds 

kommun.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-02-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 31 Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 
m.fl. Godkännande

Dnr BN 2017/0033

Jäv
Anna Hagerberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Under hennes frånvaro tjänstgör Fredrik Fexner (S) som 
ledamot.

Sammanfattning
Serviceförvaltningen inkom 2014-02-19 med ansökan om upprättande av 
ny detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 i Lund. Syftet är att pröva lämp-
ligheten att anlägga en ridanläggning inom planområdet.

Under hösten har serviceförvaltningen bearbetat projektets ekonomi. De 
första beräkningarna av kostnaderna för att bygga ridanläggningens 
byggnader och anlägga utemiljön har bantats. Ridanläggningen kommer 
att byggas ut i etapper.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen.

Beslutsunderlag
PÄ 5/2014i
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-03
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2016-09-09 reviderad 
2017-02-03
Illustration, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03
Planbeskrivning, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03
Utlåtande, upprättat 2017-02-03
Samrådsredogörelse, upprättad 2016-09-09

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) och Klas Svanberg (M) yrkar bifall till 
stadsbyggnadskontorets förslag.

Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar återremiss till stadsbyggnadskontoret 
med uppdraget att ärendet ska avskrivas.

Ordföranden Björn Abelson (S) yrkar avslag till återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden Björn Abelson (S) ställer yrkandet om återremiss mot 
yrkandet om avslag på densamma och finner att byggnadsnämnden 
beslutat att avslå återremissyrkandet.
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-02-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Därefter konstaterar ordföranden att det endast återstår att pröva yrkandet 
om bifall till stadsbyggnadskontorets förslag och finner att 
byggnadsnämnden beslutat att bifalla det yrkandet.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att   godkänna detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m.fl. i Lund, Lunds 

kommun samt att översända denna till kommunfullmäktige för 
antagande.

Reservationer
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation ges 
in, se protokollsbilaga 1 till BN 2017-02-16 § 31.

Protokollsanteckningar
Jan Annersted (FNL) avger följande anteckning som godkänns av 
ordföranden för anteckning i protokollet. ”Behovet av nytt ridhus 
minskar. Detaljplaneförslaget innebär mark alltför nära tättbebyggda 
bostadskvarter och forskningsanläggningar. Genom att vänta med 
detaljplanen finns chans för betydligt bättre lokalisering som sparar bra 
jordbruksmark.”

Beslut expedieras till:
Serviceförvaltningen, Lundafastigheter
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Akten
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-16 BN 2016/0473

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-02-16 klockan 
17.00–20.25

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande, ersattes av Klas Svanberg som 
ordförande och av Fredrik Fexner (S) som ledamot under § 28.
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf, ersattes av Alexander Wallin (M) 
under § 26 samt trädde in som mötesordförande under § 28.
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP), ersattes av Fredrik Fexner (S) under §§ 22 
och 31.
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Fexner (S), ersättare för Anna Hagerberg (M) under §§ 22 
och 31 samt ersättare för Björn Abelson (S) under § 28
Alexander Wallin (M), ersättare för Klas Svanberg (M) under § 26
Johan Helgeson (MP), ersättare för Ulf Nymark (MP)
Christoffer Karlsson (L), ersättare för Mia Honeth (L)

Ersättare Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Malin Sjögren, bygglovschef/stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Vesna Vasiljkovic, översiktsplanarkitekt
Carolina Lundberg, översiktsplanarkitekt
Birgitta Mitchell, biträdande stadsarkitekt
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Martin Andersson, bygglovshandläggare
Sofi Dragstedt, bygglovshandläggare
Ulrika Thulin, planhandläggare
Maria Lindvall, landskapsarkitekt
Daniel Mathiasson, översiktsplanarkitekt
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-16 BN 2016/0473

Justerare Utdragsbestyrkande

Justerare Bernt Bertilsson (C)

Paragrafer § 17-38

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 23 februari 2017 
kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S), §§ 17-27 och 29-33

Klas Svanberg (M), § 28

Justerare

Bernt Bertilsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-16

Paragrafer § 17-38

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-27 Datum då anslaget tas ned 2017-03-21

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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BN 2017-02-16 § 31
Protokollsbilaga 1

RESERVATION

Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m.fl.

Vid BN-mötet 2016-04-14 yrkade Kristdemokraterna ( KD ) på 
bordläggning.
Det följdes dessutom av en reservation.
Vid BN-mötet 2017-02-16 yrkade vi på återremiss.
Med reservationen här vill vi påpeka ännu en gång att fullmäktiges beslut 
i juni 2014 ej respekterades. Man skulle ge Kultur och 
Fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka synpunkter, önskemål, de 
hästintresserade i Lunds Kommun har på en ridanläggning. Men detta är 
ej gjort.

Andra faktorer som påverkat.

-  Rapporten : Vibrations from horses 2016 MAX Laboratory - där olika 
begränsningar har rekommenderats för travandes av hästar som kan störa 
mätresultaten och därmed verksamheten.

-  Avståndet till bostadsområdet som ej är specificerat. Etc

Lund 2017-02-20

Dimitrios Afentoulis, Ledamot för Kristdemokraterna ( KD ) i 
Byggnadsnämnden
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Handläggare Astrid Avenberg Rosell  

Tel  046-35 80 97 

E-post                   astrid.avenbergrosell@lund.se 

 Byggnadsnämnden i Lund 

 
Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund – 
godkännande 
Norra Gränsvägen/Klosterängsvägen 
PÄ 5/2014i 

Sammanfattning 
Serviceförvaltningen inkom 2014-02-19 med ansökan om upprättande 
av ny detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 i Lund. Syftet är att pröva 
lämpligheten att anlägga en ridanläggning inom planområdet. 
 
Under hösten har serviceförvaltningen bearbetat projektets ekonomi. 
De första beräkningarna av kostnaderna för att bygga 
ridanläggningens byggnader och anlägga utemiljön har bantats. 
Ridanläggningen kommer att byggas ut i etapper. 
 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-03 (denna 
handling) 
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2016-09-09 
reviderad 2017-02-03 
Illustration, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03  
Planbeskrivning, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03 
Utlåtande, upprättat 2017-02-03 
Samrådsredogörelse, upprättad 2016-09-09 
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Barnets bästa 
Barn berörs av planärendet då en stor del av de som nyttjar 
anläggningen är barn och ungdomar. Vid utarbetande av planförslaget 
har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med 
barnkonventionen tagits.  
En stadsnära placering av ridskolan gynnar särskilt barn- och 
ungdomar. Ridanläggningens lokalisering ger barn och ungdomar 
möjlighet att transportera sig själv från och till ridskolan med 
kollektivtrafik. Det ska även vara möjligt att kunna gå och cykla till 
ridanläggningen. 

Ärendet 
Serviceförvaltningen inkom 2014-02-19 med ansökan om upprättande 
av ny detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 i Lund. Syftet är att pröva 
lämpligheten att anlägga en ridanläggning inom planområdet.                      
Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande. 
 
Det har sedan 2006 funnits planer på att omlokalisera den befintliga 
ridanläggningen LCR (Lunds Civila Ryttarförening) till en ny plats 
och år 2008 påbörjades utredningsarbetet. Kommunstyrelsen beslutade 
den 30 november 2011, att förorda en placering av ny ridanläggning 
på Ladugårdsmarken 5:8 i enlighet med kommunkontorets utredning.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december, 2013 att hos 
servicenämnden begära om uppförande av ridhusanläggning 
(detaljplaneprövning för Ladugårdsmarken 5:8). Servicenämnden 
beslutade därefter att hos byggnadsnämnden ansöka om detaljplan för 
ridanläggning inom fastigheten Ladugårdsmarken 5:8.  
 
Under hösten har serviceförvaltningen bearbetat projektets ekonomi. 
De första beräkningarna av kostnaderna för att bygga 
ridanläggningens byggnader och anlägga utemiljön har bantats. 
Ridanläggningen kommer att byggas ut i etapper, där den första 
etappen utnyttjar ungefär hälften av marken. De delar av fastigheten 
som inte utnyttjas i etapp 1 kan brukas som åker fram till att behov 
uppstår och det är ekonomiskt möjligt att utöka anläggningen. 
 
Plangränsen vid Norra Gränsvägen/ Klosterängsvägen har flyttats så 
att själva korsningen utgår ur planområdet. Illustrationen av 
planförslaget hade utvecklats till granskningsskedet, i 
planbeskrivningen visas två alternativa illustrationer som båda är 
förenliga med planbestämmelserna i planen.  
 
Frågor kring ridvägar hanteras inte av planprocessen utan dessa frågor 
hanteras parallellt i en kommungemensam process där ridvägsgruppen 
är en samordnande tjänstemannagrupp. Ridvägsgruppens arbete pågår 
och den kommer att ta fram ett detaljerat förslag för att kommunen ska 
kunna diskutera frågan med berörda sakägare. 
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar 
att  godkänna detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund, Lunds 

kommun samt att översända denna till kommunfullmäktige för 
antagande 

 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell 
planchef   planarkitekt 
 
 
Beslut expedieras till: 
Serviceförvaltningen, Lundafastigheter 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK
GataGATA

ParkPARK

Ridanläggning och därmed sammanhängande verksamheterR 
1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER KVARTERSMARK

Fördröjning av dagvattendagvattenfördröjning

Byggnad får inte uppföras

Marken får med undantag av förråd, miljöhus, väderskydd och
skärmtak inte förses med byggnader. Högsta totalhöjd 5 m

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar

u

Högsta totalhöjd i meter

Högsta byggnadshöjd i meter

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

Utfartsförbud

GRÄNSER
Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATSMARK

Lunds kommun
Stadsbyggnadskontoret

Granskningshandling
Antagandehandling

Laga kraft

tiden går ut
Genomförande-

Samrådshandling

Upprättad

Antagen av

Ritad av

Reviderad 2017-02-03

2016-09-09

1281K-P168PÄ 5/2014i

Jimmie Simonsen

planarkitekt
Astrid Avenberg Rosell

planchef
Ole Kasimir

i Lund, Lunds kommun
Ladugårdsmarken 5:8 m fl
Detaljplan för

Normalt planförfarande

Normalt planförfarande

Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Fastighetsredovisningen aktuell 2016-09-08

Stadsingenjör
Jonas Andréasson

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD 2016-09-08

kantsten med rännstensbrunn

teleledning i mark (ung läge) tillika ledningsrätt

belysningsstolpe resp brunn
träd
rutnätspunkt

höjdkurvor
avvägd höjd

slänt

registrerad gemensamhetsanläggning

samma fastighet på ömse sidor om linjen

staket med grind

järnvägsspår
väg, gångväg

registrerad samfällighet

skärmtak resp trappa
byggnad karterad efter takkanten
byggnad karterad efter huslivet

transformatorbyggnad
stödmur
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servitut
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Höjdsystem: RH 2000
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u

dagvattenfördröjning

16

dagvattenfördröjning

13.5

u

11

Utjämningsmagasin för dagvatten ska anläggas inom planområdet.
Dimensionerande flöde, 1 l/s/ha, får inte överskridas avseende avrinning
mot Svenshögs dikningsföretag eller mot VA SYDs dagvattennät.

Upplysning

100 m40
Skala  1:1000

100 20 30 50

PLANKARTA

Orienteringskarta över Lund

    (A1)
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ILLUSTRATION

Orienteringskarta över Lund

Bild över planområdet med föreslagen ridanläggning inplacerad (bild producerad av FOJAB
arkitekter).

Illustration över ridanläggningen (bild producerad av FOJAB arkitekter).

På entréplatsen i stora ridhuset med blickpunkt mot interngång mellan stallar och ridhus
(bild producerad av FOJAB arkitekter).

Inne på huvudbanan med läktare till vänster och administrationsbyggnad rakt fram. Café
och restaurang på plan 2 (bild producerad av FOJAB arkitekter).

Ridskolans stall

Ridhus 2

Administartion

Ridhus 1

Medlemsstall

Skala  1:500

    (A1)
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Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund,  
Lunds kommun 
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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver 
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta 
förståelsen för plankartans innebörd.  
 

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva 
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska 
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan 
hanteras antingen med enkelt planförfarande eller normalt planförfarande. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och 
andra berörda att inkomma med synpunkter.  
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INLEDNING 

Sammanfattning 
Serviceförvaltningen inkom 2014-02-19 med ansökan om upprättande av ny 
detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 i Lund. Syftet är att möjliggöra en 
ridanläggning inom planområdet. 
 
Det har sedan 2006 funnits planer på att omlokalisera den befintliga 
ridanläggningen LCR (Lunds Civila Ryttarförening) till en ny plats. År 2008 
påbörjades utredningsarbetet som hette ”Lunds ridhus, vara kvar eller 
flyttas?”. Sedan dess har utredningar och politiska beslut pekat ut 
Ladugårdsmarken 5:8 som den sammanlagt bästa platsen för en ny 
ridanläggning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2013 att hos 
servicenämnden begära om en ansökan om detaljplaneprövning för 
Ladugårdsmarken 5:8. Servicenämnden beslutade därefter att hos 
byggnadsnämnden ansöka om detaljplan för ridanläggning inom fastigheten 
Ladugårdsmarken 5:8. Kultur- och fritidsförvaltningen ser det som 
angeläget att mark reserveras för en ny anläggning innan annat 
användningsområde för aktuell mark föreslås. 
 
Anläggningen innehåller basverksamheten ridskola som utgörs 
huvudsakligen av två ridhus, administrationsdel, omklädningsutrymmen, 
förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor utomhus. Planområdet 
innehåller även ytor för dagvattendammar som fördröjer dagvattnet innan 
det leds via åkerdräningssystem vidare till Svenshögs dikningsföretag. 
 
PLANDATA 
Planområdets area: ca 14,4 ha 
Parkmark: 6162 kvm (norra) + 5844 kvm (sydöstra) = 12006 kvm (1,2 ha) 
Antal parkeringsplatser: ca 150 st samt kombiyta för ridbana och parkering vid 
behov 
Ridskolans stall: ca 50 hästar 
Medlemsstall: ca 50 hästar 
 

Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser 
• Illustration 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Samrådsredogörelse 

Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på 
Stadsbyggnadskontoret): 

• Dagvattenutredning Ladugårdsmarken 5:8, 2016-01-27 (Struktur) 
• Geo- och miljöteknisk undersökning Lund, Ladugårdsmarken, ny 

ridanläggning, 2016-03-08 (PQ Geoteknik & Miljö) 
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Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900. Normalt 
planförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms 
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Medverkande 
Planchef: Ole Kasimir 
Bitr stadsarkitekt: Pia Laike  
Planarkitekt: Jimmie Simonsen, Astrid Avenberg Rosell 
Trafikplanerare: Luminita Popescu 
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall 
Lantmätare: Christina Norlander 
Gatuingenjör: Anna Karlsson 
Exploateringsingenjör: Markus Wallenås 
Kommunekolog: Cecilia Backe  
Enhetschef park: Clara Lundqvist 
VA-ingenjör: Martin Schjånberg 
Renhållning: Ingela Holmgren 
Utvecklingsstrateg: Karin Larsson 
Utvecklingsstrateg: Bitte Langéen 
Utvecklingsstrateg: Per Hellman 
Projektchef: Camilla Lidgren 
 
Ridanläggningsförslaget framarbetades av FOJAB arkitekter i sammarbete 
med LCR, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt 
serviceförvaltningen i Lunds kommun. På serviceförvaltningens uppdrag 
har FOJAB arkitekter (konsult) även tagit fram bildmaterial till förslaget. 
 
Medverkande i referensgrupp: 
Mats Molén – arkitekt (FOJAB arkitekter) 
Markku Söderberg – verksamhetschef (LCR) 
Elisabet Hammarlund – styrelseledamot (LCR) 
Per Hellman – utvecklingsstrateg (kultur- och fritidsförvaltningen) 
Bitte Langéen - utvecklingsstrateg (kultur- och fritidsförvaltningen) 
Camilla Lidgren - projektchef (serviceförvaltningen) 
Nabaz Karem – dagvattenkonsult (Struktor) 
Pia Laike - bitr stadsarkitekt (stadsbyggnadskontoret) 
Jimmie Simonsen – planarkitekt (stadsbyggnadskontoret) 
 

Plansökande 
Servicenämnden inkom 2014-02-19 med ansökan om upprättande av ny 
detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund. Syftet är att möjliggöra en 
ridanläggning inom planområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer  
 

 
Kartbilden visar planområdet (gult fält) tillsammans med ÖP-2010 förändringskarta. 
 
Enligt ÖP-2010 ska området användas för grönstruktur. I ÖP-2010 beskrivs 
grönstruktur som område innehållande idrottsanläggningar, golfbanor, 
bollplaner, dagvattenområden eller kombinerade park- och 
jorddeponiområden. I kapitlet hästhållning beskrivs LCRs situation som 
svår då ny djurskyddslagstiftning från 2010 innebär att LCR måste utöka 
ytan för bete inom sitt eget område eller minska sin verksamhet alternativt 
flytta sin anläggning till annan plats. Det finns utpekat ett möjligt läge för 
ny ridskola precis norr om planområdet som möter de kriterier som finns 
angivna samt nya ridvägar i anslutning till planområdet. Kriterierna som 
angivs är: 
 

- Skyddsavstånd på minst 200 meter mellan stall och bostadsområden. 
(Detta kriterium gäller dock inte längre då hästallergen sprids 
betydligt kortare sträckor via luft än vad man tidigare har trott. De 
nya rönen har medfört att tidigare rekommendation om 
skyddsavstånd mellan stall och bostäder nu är borttagen) 

- Närhet till bra kollektivtrafikhållplats och cykelväg 
- En yta på 10-15 ha till lokaler, rasthagar och betesmark 
- Tillgänglighet till ridvägar eller ridslingor, gärna kuperad terräng 

lämplig för skritt, trav och galopp 
- Möjlighet till parkering vid tävling 
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Kartbilden är tagen ifrån ÖP-2010 och visar ridhus och ridvägar. 
 

Planprogram 
Planprogrammet från 2004 innefattade Ladugårdsmarken 5:8 och 5:9 m fl. 
och innebar att området norr om Norra Fäladen och öster om 
Svenshögsvägen skulle utvecklas till ett större rekreations- och 
idrottsområde med verksamheterna: 
 

- 18-håls golfbana 
- Träningsområde för Brukshundklubben 
- Korpfotbollsplaner 
- Ytor för andra sporter (amerikansk fotboll, baseboll och bågskytte) 
- Ytor för mindre bollplaner mm (handboll, basket, skateboard mm) 
- Möjligheter till allmän rekreation; promenader, jogging, ridning och 

lek. 
 
Området som planprogrammet omfattade delades upp i två detaljplaner. 
Detaljplanen för Ladugårdsmarken 5:9 m fl. (Golfbanan) godkändes av 
byggnadsnämnden 2010-12-09 och vann laga kraft 2011-11-02. 
 
Detaljplanen för Ladugårdsmarken 5:8 m fl. (Rekreations- och 
idrottsområde) avskrevs 2012-09-26 eftersom det inte längre ansågs aktuellt 
att anordna rekreations- eller idrottsområde inom planområdet.  
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Kartbilden visar programförslaget från 2004. 

Detaljplaner 
Planen berör till största delen fastigheten Ladugårdsmarken 5:8 som inte 
tidigare är detaljplanelagd. För att ansluta området i söder finns det behov 
av att bygga om gatan vilket berör sydöstra delen av detaljplan för del av 
Norra Fäladen 4:1 m fl (L659) samt nordöstra delen av Ändring och 
utvidgning av stadsplan för kvarteret Drätselkammaren m fl inom Norra 
Fäladen (B965). 

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet 
Programmet nämner intentionen att omvandla aktuellt planområde till ett 
rekreationsområde.  

Dagvattenstrategi 
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvatten-
strategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommun-
styrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.  

Plandata och markägoförhållanden 
Planområdet ligger norr om Norra Fäladen, väster om väg E22, öster om 
Vallkärratorn samt söder om jordbruksfastigheten Ladugårdsmarken 5:1. 
 
Planområdet omfattar fastigheten Ladugårdsmarken 5:8 och Norra Fäladen 
4:1. Sammanlagt är området cirka 14,4 hektar stort. Båda fastigheterna ägs 
av kommunen. 

Befintlig landskapsbild och markanvändning  
Planområdet används idag som jordbruksmark och ligger i yttersta kanten 
av stadens norra del. Slättlandskapet utgör kommunens bästa jordbruksmark 
och grönstrukturen är påtagligt präglad av människan, där utveckling av 
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jordbruket påverkat dess omfattning och utformning. Berggrunden på slätten 
består av kalksten som överlagrats med ett mäktigt lager med moränlera. 
 
 

 
Från planområdet (stjärnan) är det öppna vyer ut mot slättlandskapet och 
jordbruksmarkerna. 
 
Mellan planområdet och E22 finns en deponi som heter Klosterängshöjden 
som med tiden ska färdigställas och bli ett rekreations- och friluftsområde 
med bl a ridstigar. Delar av jorddeponin har redan efter tidigare etapper 
iordningställts för rekreationsändamål. Klosterängshöjden är drygt 15 ha 
stort (motsvarar cirka 20 normalstora fotbollsplaner). 
 

 
Flygfoto (mot väst) med Klosterängshöjden och slättlandskapet i bilden. 

 
Mark  
Inom planområdet finns fyra stycken täckta märgelgravar. En märgelgrav är 
en stor grop som grävts för att ta upp märgel för användning som 
jordförbättringsmedel. Märgel är en form av kalksten som bildats av 
kalkslam och innehåller höga halter av lera. Ofta är märgelgravarna runda 
eller kvadratiska med en sida på fem till åtta meter. Märgelgravarna grävdes 
under 1800-talet och återfinns i bland annat Halland, Skåne och Blekinge. 
Märgelgravarna är markerade på Hushållningssällskapets karta från 1912 
och på ortofoto från 1940, se bilder nedan. Erfarenhetsmässigt är 
märgelgravar typiskt ca 4 m djupa och kan innehålla diverse fyllning, allt 
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från block, sten, lera och organisk jord till fast avfall (från kringliggande 
jordbruk), t.ex. glas, tegel, betong, keramik, stål, trä, maskiner, redskap eller 
delar därav, dunkar och fat. 
 

           
Markerade märgelgravar på Hushållningssällskapets karta från 1912 och ortofoto från 
1940. 

Natur 
Avvattning 
Avvattning från åkermarken sker via jordbruksdräneringen på fastigheterna 
Ladugårdsmarken 5:8 och 5:1 samt Norra Fäladen 4:1 västerut till ett 
befintligt dikningsföretag (Svenshögs dikningsföretag 1954). Detta övergår i 
sin tur nedströms i dikningsföretagen Stångby – Vallkärra vf 1969 och 
Norra Nöbbelövs mossar 1912. Vattnet i dessa leds vidare till 
Önnerupsbäcken vilken i sin tur mynnar i Höje å. Dikningsföretaget 
(Svenshögs dikningsföretag 1954) är dimensionerat för en avrinning av  
1 l/s/ha. 
 

 
Planområde med aktuellt dikningsföretag (Svenshögs dikningsföretag 1954) i norra delen 
av bilden. 
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Topografi 
Markytan är relativt plan men faller generellt från syd till nord med nivåer 
invid borrpunkterna mellan ca +75 och +70. I nordvästra hörnet är det ca 
+74,6 och i nordöstra hörnet ca +72,7. I det sydvästra hörnet är markhöjden 
ca +75,7 och i sydöstra hörnet ca +73,7. Lågpunkten i området är den 
centrala delen i norr. 

Natur, park och vegetation  
Marken inom planområdet domineras av odlad jordbruksmark. 
Tolvmannaparken på Ladugårdsmarken utgör övergångszonen mot 
åkerlandskapet och är uppbyggd med omfattande träd-och buskridåer som 
ger skydd mot nordliga vindar. I ytterkanten finns en ströv- och ridstig. 

Geotekniska förhållanden 
En geo- miljöteknisk undersökning gjordes 2016-03-08 av PQ Geoteknik & 
Miljö (PQAB). Undersökningen visar att ytlagren i borrpunkterna utgörs av 
ca 0,4-0,5 m mulljord. Därunder finns vanligen siltig lera till ca 0,5-1,5 m 
djup och lermorän, bitvis växellagrade med sediment av sand/silt/lera, till 
borrade djup ca 3-5 m djup. Jordlagren är fasta direkt från under mulljord 
eller senast efter 1-2 m djup under markytan och ned till borrade djup, 2-5 
m. Berg (lerskiffer) finns enligt SGUs kartmaterial på ca 10-15 m djup. 

Grundvatten 
Förekommande grundvatten har mätts i skruvborrhål och grundvattenrör. 
Stabiliserade vattenytor verkar ligga ca 1-3 m under markytan, motsvarande 
nivåer som högst ca +72 i söder och som lägst ca +67 i norr. 
Grundvattennivåerna kommer att variera i höjd med årstid och nederbörd 
och kan därför förväntas vara både högre och lägre än här redovisat. 

Markföroreningar 
Marken är idag åkermark och har varit det sedan åtminstone tidigt 1900-tal, 
utan byggnader eller anläggningar. Allmänt har inga kända eller 
dokumenterade utsläpp, olyckor eller annan kunskap om markföroreningar 
delgetts PQAB inom planområdet. Inte heller har det framkommit någon 
indikation kring utsläpp eller olyckor vid den historiska inventeringen i 
samband med geo- miljötekniska undersökningen. Undantaget är eventuellt 
förekommande igenfyllda märgelgravar som mycket väl kan innehålla 
diverse fyllning. Vid den geo- miljöteknisk undersökning av jorden har så 
som förväntat inga föroreningar upptäckts. Inga tecken på förorening i 
grundvattnet har upptäckts. Eftersom heller inga signifikanta föroreningar i 
jord påträffats har i detta läge inga grundvattenprover bedömts som 
nödvändigt att analysera. Eventuella fyllningar i igenfyllda märgelgravar 
innehåller erfarenhetsmässigt ställvis måttliga föroreningar men utan 
signifikant spridning till omgivningen. 

Markradon 
Markradonhalten har mätts med detektorer av spårfilm i kanister i 6 punkter. 
Radonhalten har uppmätts till mellan 8,8 och 30,6 i mätpunkterna. 
Markradonhalten i området ligger inom normalriskintervallet. 
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Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). 
 
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna 
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer 
inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget 
innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Närliggande bebyggelse 
Planområdet är beläget som en direkt fortsättning på stadsbebyggelsen på 
Norra Fäladen/Ladugårdsmarken. Bebyggelsen söder om aktuellt 
planområde uppfördes i början av 2000-talet och bestod till största delen av 
enfamiljshus. Runt 2007 färdigställdes sex stycken flerbostadshus i östra 
delen av bostadsområdet.  Bebyggelsen avslutas med ett smalare parkstråk, 
förlängningen av Tolvmannaparken. Här slutar staden och jordbruksmarken 
tar vid. 
 

 
Panoramabilen visar det senaste tillskottet av bostäder söder om planområdet från 2007. 
Foto SBK. 
 

 
Panoramabilen visar det senaste tillskottet av bostäder söder om planområdet från 2007. 
Foto SBK. 
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Kulturmiljö  
Arkeologi 
Det kan finnas dolda icke kända fornlämningar. En arkeologisk utredning 
bör genomföras innan en exploatering av området.  
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Påträffas 
fornlämningar i samband med markarbetena ska markarbetena, i enlighet 
med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas. 

Service 
Allmän service 
Söder om planområdet finns äldreboendet Fäladshöjden och ca 500 m 
sydväst om planområdet ligger Ladugårdsmarkens skola, en skola som har 
barn från 1 till 9 års ålder. 

Trafik  
Biltrafik 
Planområdet ligger nära Norra Gränsvägen och Klosterängsvägen. 
Uppgifter beträffande trafikmängder saknas för detta område. Längs Norra 
Gränsvägen i ett snitt öster om Svenshögsvägen registrerades år 2014 ca 
4400 fordon per dygn. 
 

 
Röd linje 110 km/tim, orange linje 70 km/tim, ljusblå linje 40 km/tim, ljusgrön linje 30 
km/tim. Kartbilden visar hastighetsgränserna för vägnätet i anslutning till planområdet.  
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Kollektivtrafik 

 
Stadsbuss nr 4 närmaste buss till och från planområdet.  
 
Planområdet är belägen ca 300-400 meter från hållplats för busslinje 4 som 
går mellan Norra fäladen och Gunnesbo via Lunds centrum och Lund C där 
bytesmöjligheter finns. 

Cykeltrafik 

 
Karta med GC-vägnätet utritat med gul färg. 
 
Cykelnätet i området är finmaskigt och mycket utvecklat och erbjuder 
kopplingar till övergripande cykelnätet över hela Lund. Det finns en gång- 
och cykeltunnel under Norra Gränsvägen söder om planområdet. Uppgifter 
angående antal cyklister saknas.  
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Ridvägar  

   
Befintliga ridvägar (röd) i närområdet kring den planerade ridanläggningen. Orange 
stjärna är platsen för den planerade ridanläggningen. 

 
Befintlig ridväg går från Svenshögsvägen genom Tolvmannaparken och upp 
mellan fastigheterna Ladugårdsmarken 5:9 och 5:1. Denna ridväg är en 
beträda och ligger inte på kommunal mark. Efter beträdan är det ridning i 
blandtrafik som gäller fram till Torns Ryttarförening. Vägen är en enskild 
väg och sköts av en vägsamfällighet. Arbete pågår i kommunens 
ridvägsgrupp med en översyn av ridvägarna i området för att på lämpligt 
sätt skapa särskilt anvisade ridslingor. 

Teknisk försörjning 
Inom planområdets sydöstra och sydvästa del finns Kraftringens ledningar. 
Söder om planområdet finns tele, data, el, fjärrvärme, fjärrkyla och VA 
ledningar. Under Klosterängsvägen där planområdet ansluter finns ledningar 
för optokablar, VA-ledningar, fjärrvärme- och kyla, belysning och 
Kraftringens elkablar. 
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Kartbild över ledningsstråk för VA (lila) och Krafringens ledningar (orange). 

PLANFÖRSLAG 

Koncept för ridanläggningen 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ridanläggning inom planområdet. 
Anläggningen innehåller basverksamheten ridskola som utgörs 
huvudsakligen av två ridhus, administrationsdel, omklädningsutrymmen, 
förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor utomhus. 
 

 
Illustration över ridanläggningen (bild producerad av FOJAB arkitekter). 
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Stalldelen för ridskolan är av typen – lösdrift med ligghall. I det här fallet tre 
ligghallar med respektive hagar. Ca 15-20 hästar i varje ligghall/hage. Till 
detta är det kopplat en skötselavdelning med skötselspiltor, hästdusch, 
sadelkammare mm. Antalet hästar som ingår i ridskolans verksamhet är ca 
50 st. Hagar och paddockar ligger i direktanslutning till stallar. Utöver 
ridskolestallet finns också ett medlemsstall med tillhörande 
serviceavdelningar som är dimensionerat för ca 50 hästar. Ridväg skall 
finnas som en slinga i anläggningens periferi. En del av ridhus 1 är avsett 
för tävlingsverksamhet och innehåller en läktare för ca 400 personer.  
 
I administrationsbyggnaden som är inbygg som en egen byggnadskropp i 
det stora ridhuset finns förutom ridskolans kontor och personalutrymmen 
också en café/restaurangdel. I anslutning till administrationsdelen är det 
planerat för ett fritidshem och en gymlokal.  Här finns också lokaler för 
daglig verksamhet. En utgångspunkt i byggnadernas utformning är enkelhet 
med limträstommar och hallbyggnader. 
 
 

 
På entréplatsen i stora ridhuset med blickpunkt mot interngång mellan stallar och 
ridhus(bild producerad av FOJAB arkitekter). 
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Inne på huvudbanan med läktare till vänster och administrationsbyggnad rakt fram. Café 
och restaurang på plan 2 (bild producerad av FOJAB arkitekter). 
 
Beroende på verksamhet delas funktionerna inom skalbyggnaderna in i olika 
temperaturzoner. Byggnadernas interiörer förses rikligt med dagsljus ifrån 
takljus i nock och öppningar i vägg. Naturlig ventilation skall finnas i största 
möjliga utsträckning. Solceller kan placeras på taken i lämpligt väderstreck. 
Material i ytterväggar är trä och perforerad plåt. Yttertaket är isolerade 
plåtkassetter. Färgskalan är från mörkgrå till ljusgrå. 
 

 
Sektion av ridanläggningen. 
 
Ridanläggningen är uppbyggd av enheter varav de största enheterna är 
ridhusen och de mindre är stallbyggnaderna. Både skolans stall och 
medlemstallet kan minskas eller utökas beroende på hur många enheter som 
det finns behov av. På så sätt är anläggningen flexibel i dess uppbyggnad 
samtidigt som enheterna delar upp byggnaden och bidrar till att den inte ser 
ut som en enda byggnadsvolym. 
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Illustrationsplan över planområdet. 
 
Förvaringsbyggnader avseende hö/halm, maskiner och gödsel är placerade i 
anslutning till entrén av anläggningen. Transport mellan gödselstack och 
gödselhus kommer att ske ca en gång i veckan. 
 
Föreslagen planbestämmelse innebär R1 för ändamålet ridanläggning och en 
totalhöjd på 16 meter samt en byggnadshöjd på 13,5 meter. För 
förvaringsbyggnaderna i sydöst finns en totalhöjd på 11 meter. Kryssmarken  
får med undantag av förråd, miljöhus, väderskydd och skärmtak inte förses 
med byggnader. Högsta totalhöjd 5 meter för kryssmarken. 
 
Dagvattendammarna är förlagda på allmän platsmark (parkmark) för att 
säkerställa dess funktion.  
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Ridanläggningen med byggnad som fondmotiv i landskapet. 
 
Ridanläggningens placering i landskapet gör det möjligt att uppleva en 
sekvens av vyer. Första vyn från gång- och cykelvägen blir ridanläggningen 
därefter kommer byggnaden i landskapet att dyka upp som ett fondmotiv på 
slätten. Den gula stjärnan på kartan ovan är platsen för fotot nedan.  
 

 
Gång- och cykelväg som kopplas ihop med ridanläggningen där byggnad i landskapet som 
fondmotiv. 
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Lunds Civila Ryttarförening (LCR) 
Under enkla former och med ett begränsat antal kronohästar startade Carl 
Fredrik Fritsch, någon gång i slutet av 30-talet, den verksamhet som så 
småningom skulle utgöra stommen i Lunds Civila Ryttarförening.  
 
Den 29:e september 1946 bildandes Lunds Ryttarförbund, nuvarande LCR. 
Under 50-talet arbetade Dunér för att få till stånd en anläggning som var 
specialiserad för ridskoleverksamheten. I januari 1958 påbörjades 
schaktningen vid Getingevägen och den 10:e mars 1959 invigdes 
ridanläggningen. Då hade föreningen själv byggt manege med två läktare, 
stall och en hölada. 
 

  
Bilderna visar att LCR låg i ytterkanten av Lund när föreningen etablerades men att den 
idag ligger relativt centralt. Den nya placeringen blir återigen i ytterkanten av Lund. 
 
Under 60-talet ökade antalet ryttare i landet starkt. Skånes ponnydistrikt 
bildades och de första ponnytävlingarna avhölls. Detta stimulerade intresset 
för ponnyer. Föräldrarna fann också att ponnyer erbjöd billigare lektioner, 
och att fallhöjden var något mindre. Tillströmningen av framförallt flickor 
kom också LCR till godo, som utökade ponnyverksamheten från 3- 12 
ponnyer, under en tid förfogade verksamheten över nästan 50 hästar.  
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Idag är LCR en av Sveriges största ryttarföreningar med ca 800 medlemmar 
och drivs som en ideell förening. LCR bedriver barn och 
ungdomsverksamhet och har även verksamhet för ryttare med 
funktionsnedsättning. Mellan 60-75 personer med funktionsnedsättning har 
sin fritidssysselsättning eller rehabilitering hos LCR varje vecka. 
Föreningen driver en ridskola som tränings- och tävlingsverksamhet för 
lektions- och privatryttare samt fritidsklubben, ett fritidshem för skolbarn. 
43,8 % av medlemmarna är under 21 år och 87,1 % av medlemmar är 
kvinnor. 
 
LCRs anläggning omfattar idag två ridhus, privatstall för 46 hästar, 
ridskolestall för 34 hästar, två uteridbanor, samt gräs- och grushagar av 
olika storlekar. 
 

 
Bilden visar delar av LCRs befintliga anläggning. 
 
I det stora ridhuset hålls de flesta av ridskolans lektioner, men även 
tävlingar, kurser och clinics. Där finns även läktare längs ena långsidan, 
domartorn och en cafeteria.  Lilla ridhuset har en mindre läktare på ena 
kortsidan. I detta ridhus rider främst privatryttarna, men ridskolan har också 
en del hopplektioner där. Vid tävlingar används lilla ridhuset för 
framridning. 
 

 
Bilden visar LCRs befintliga ridhus. 
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Ridvägar  
 

   
Befintliga ridvägar (röd) i närområdet kring den planerade ridanläggningen. Orange 
stjärna är platsen för den planerade ridanläggningen. 
 
Ridanläggningen kommer att innehålla en intern ridvägsslinga runt hela 
området. LCR rider ut med sina grupper ca två gånger per termin, dock ej 
med nybörjargrupperna.  De grupper som rider på ponny brukar ledarna ta 
med till Sankt Hans backar, men med den nya ridanläggningen är denna typ 
av uteritt hänvisad till Klosterängshöjden. Klosterängshöjden är därför en 
viktig förutsättning för den nya ridanläggningen. Samordning behövs för att 
finansiera och iordningsställa Klosterängshöjden för både ridvägar och 
andra rekreativa behov.  

 
Illustration på hur Klosterängshöjden skulle kunna bli ett multifunktionellt 
rekreationsområde i en del av Lund som expanderar kraftigt. 
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Principskiss över Klosterängshöjdens läge i förhållande till sin direkta omgivning och 
potentiella brukare. 
 

     
 
Klosterängshöjden är tänkt att kunna nyttjas av många grupper i närområdet 
men även från andra delar av Lund. Från centrala Lund tar det ungefär en 
kvart att cykla till Klosterängshöjden. Det finns många potentiella brukare i 
direkt anslutning till platsen som t ex ryttare, studenter och boende. 
Studenter är inte en köpstark målgrupp och att kunna träna gratis utomhus 
kan vara ett lockande alternativ. Att satsa på Klosterängshöjden är att satsa 
på socialt hållbar planering både för studenter men även för boende på 
Norra Fäladen med lägre socioekonomisk status. På detta sätt skapas en 
kontaktyta där olika socioekonomiska grupper kan sammanstråla och 
interagera. Skapas ett samarbete och samordnas initiativen kring 
Klosterängshöjden kan det bli en bra plats för att erbjuda en aktivitetsyta 
som är öppen för alla. 
 
Väster om Klosterängshöjden och E22 ligger MAX IV som är en mycket 
vibrationskänslig forskningsanläggning. Därför har en vibrationsmätning 
gjorts i samarbete mellan MAX IV, LCR, kultur- och fritidsförvaltningen 
serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret.  Mätningen gjordes för 
den enskilda vägen intill MAX IV och konkluderade att det inte är några 
problem att rida (skritta) runt MAX IV, dock är det förbjudet att trava eller  
galoppera med hästarna eller rida inom MAX IV område, se bild nedan. 
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Bilden är tagen från mätningsrapporten ”Vibrations from horses 2016” som gjordes av 
MAX IV. Siffrorna på bilden visar mätutrustningens placering vid mätningstillfället. 
 
 

 
Bilden är tagen vid mätningstillfället den 10 juni 2016, där ryttare från LCR skrittade och 
travade fram på den enskilde vägen intill MAX IV. 

Dagvatten 
Dagvatten tas om hand i fördröjningsmagasin inom planområdet. För att inte 
påverka naturområdena nedströms negativt ska utjämningsmagasinen 
utformas så att bästa möjliga rening erhålls. 
 

Klosterängshöjden 

MAX IV 

Planerad 
ridanläggning 
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I dagsläget avvattnas jordbruksmarken utan rening. Med de åtgärder som 
föreslås för ridanläggningen bedöms förslaget inte påverka 
miljökvalitetsnormer för vatten på ett negativt sätt. Åtgärderna som föreslås 
är rening av dagvattnet vid dammarna samt att dammarna förses med 
regleringsanordning så att maxflödet inte överskrids. LCR kommer även att 
mocka hagarna kontinuerligt vilket minskar utsläpp från gödsel till 
dagvattnet. 
 
För att minska riskerna för förorenat dagvatten från hagarna till recipient bör 
markbaserad rening ske, det vill säga lokalt omhändertagande genom 
infiltration och fördröjning. 
 
Hagarna och öppna ridbanor kan utformas så att dagvatten silar över ytorna 
mot diken och runt dessa. Diken ska utformas med fyllt infiltrationsmaterial 
och dränledning i botten som kan fungera som en markbädd. En 
provtagningsbrunn kan behövas vid utloppet från diken mot dammarna. 
Rening av dagvattnet kommer att ske genom infiltrationen innan dagvatten 
når fördröjningsmagasinet. Permeabelmaterial i fördröjningsmagasinets 
botten och slänter bidrar till ytterligare rening. Dammarna kan utformas med 
djupzoner som fångar upp partiklar när de sedimenterar. Bäst 
sedimenteringseffekt fås av långa dammar med låga vattenhastigheter från 
in till utlopp. Efter djupzonen kan filtervallar placeras. Filtervallarna låter 
vatten strömma genom vallen och fångar upp kvarvarande partiklar som inte 
har kunnat sedimentera.  
 

 
Illustration av en damm med djupzoner som fångar upp partiklar när de sedimenterar. 
Bilden är från en rapport av Thomas Larm "Utformning och dimensionering 
av dagvattenrenings anläggningar, VA-FORSK-rapport 2000-10". 
 
Avrinningsområden inom planområdet delas in i två delområden. 
Delområde 1 kommer att anslutas till det norra fördröjningsmagasinet och 
delområde 2 kommer att anslutas till det östra dagvattenmagasinet. 
Dagvatten från takytor kommer att avledas till det planerade ledningsnätet i 
gatan som leds vidare mot det planerade dagvattenmagasinet. Avvattning av 
gator sker genom svackdiken placerade på vardera sidan av gatan i både 
fördröjning (mindre avrinningskoefficient) och reningssyfte. 
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Avrinningsområden inom planområdet delas till två delområden. 
 
Det finns två alternativa anslutningar för att leda vattnet vidare från den nya 
ridanläggningen. Alternativ 1 innebär en lösning att fördröja dagvattnet och 
låta det pumpas från dammarna till Stiftvägen där det ansluts på VA SYDs 
dagvattennät. Alternativ 2 innebär att dag- och dräneringsvattnet leds vidare 
från dammarna i nordvästlig riktning via uppsamlingsledningar för 
jordbruksdräneringar över fastigheten Ladugårdsmarken 5:1 till ett befintligt 
dikningsföretag (Svenshögs dikningsföretag 1954). Strypt flöde som ansluts 
till systemet är ca 19 l/s från både fördröjningsmagasinen. För alternativ 2 
krävs det ett godkännande från ledningsägare samt dikningsföretaget 
Svenshögs dikningsföretag innan anslutning kan ske mot ledningen. 
 
För 10 årsregn visar gjorda beräkningar att fördröjning av dagvatten med 
utsläppskrav på 1 l/s/ha är möjligt att lösa enligt föreslagen lösning med två 
fördröjningsdammar. 
 
Beräkningar visar att dagvattenmagasinet i norr kan hålla för ett 100 årsregn 
i ca 4 timmar. Resterande kommande flöde beroende på 100 årsregnets 
varaktighet tar sin naturliga avrinningsväg norr ut. Det sydöstra 
fördröjningsmagasinet kan hålla ett 100 årsregn i ca 10 timmar, resterande 
flöde tar sin naturliga avrinningsväg först nordvästerut för att sedan fortsätta 
öster om hoppbanan mot norr. 
 
Höjdsättning och väglutning ska planeras så att inga instängda ytor för 
vattensamling bildas. Svackdiken och gräsarmerade ytor bidrar till en viss 
fördröjning innan dagvatten leds till systemet. Körbara åtkomlighetsytor till 
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fördröjningsytorna ska projekteras för att lätt kunna komma åt dessa ytor vid 
drift och underhåll. 
 
Fördröjningsdammarna anläggs på allmän platsmark (parkmark) och på så 
vis kommer kommunen att säkerställa dess funktion. Plankartan kommer att 
ha en informationsruta med följande text: Utjämningsmagasin för dagvatten 
ska anläggas inom planområdet. Dimensionerande flöde, 1 l/s/ha, får inte 
överskridas avseende avrinning mot dikningsföretaget Svenshögs 
dikningsföretag eller mot VA SYDs dagvattennät. 

Trafik 
Ridanläggningen kommer att kunna nås via Norra Gränsvägen och 
Klosterängsvägen. Norra Gränsvägen/Klosterängsvägen förlängs åt öster, 
anläggningen får sin tomtanslutning från denna gata. Den nya 
gatuutformningen innebär en trevägskorsning som avslutat med en vändzon 
och en fortsättning på gång- och cykelvägen runt Klosterängshöjden. 
Därmed stängs möjligheten att köra bil runt Klosterängshöjden. Plankartan 
omöjliggör dock inte en vägutbyggnad runt Klosterängshöjden. 
 

 
Norra Gränsvägen/Klosterängsvägen förlängs åt öster och ny trevägskorsning skapas. 
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Entrévägen upp till ridanläggningen har en tydlig rak koppling mellan 
väganslutning och ridanläggningen. Vägen är tänkt som en slottsallé med 
träd på båda sidorna av vägen samt en gräsyta mellan vägen och träden.  
 

 
Inspirationsbild för entrévägen upp till ridanläggningen. 
 

Gång- och cykeltrafik 
Längs nya vägsträckningen planeras separata gc-banor fram till 
ridanläggningen. GC-banorna får en bredd på 3,0m. De nya GC-vägarna och 
ridvägarna kopplas till befintliga nätet. 

Biltrafik 
Preliminärt bedöms att denna anläggning kan alstra ca 400 – 500 fordon per 
dygn. 

Parkering 
Parkeringen löses inom tomten. För anläggningen och den dagliga 
verksamheten behövs ca 100 p-platser medan behovet ökar till ca 400 
platser vid tävlingar och andra aktiviteter. 

Bullerskyddsåtgärder 
Enligt kommunens översiktliga bullerkartering ligger bullernivåerna på ca 
63 dBA ekvivalent nivå och 75 dBA maximal nivå för de fastigheter som 
ligger nära vägbanan. Men många av de befintliga fastigheterna längs Norra 
Gränsvägen och Klosterängsvägen ligger idag på avstånd från vägen och på 
vissa ställen finns det förrådsbyggnader, plank, vallar m m som skärmar av 
trafikbullret. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär 
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse på ett märkbart sätt. 
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Bilden redovisar kommunens översiktliga bullerkartering för ekvivalent nivåerna runt 
planområdet (svagt markerat). 

Teknisk försörjning 
El, tele, data och fjärrvärme 
Det finns möjlighet att ansluta ridanläggningen till intilliggande ledningsnät 
för el, tele, data och fjärrvärme- och kyla. Kraftringens ledningsnät skyddas 
med u-område i både sydöstra och sydvästra delen av planområdet. 

Vatten, avlopp och dagvattenhantering 
Området ligger inte inom verksamhetsområde för VA. VASYD har 
möjlighet att genom avtalsanslutning avsätta förbindelsepunkt till 
fastigheten i Stiftvägen för spillvatten- och vattenledningar. Under 
förutsättning att dagvatten från fastigheten fördröjs kraftigt så finns 
möjlighet, att genom avtalsanslutning, upprätta förbindelsepunkt även för 
dagvatten i Stiftvägen. I området ska även brandvattenförsörjning 
säkerställas. 

Renhållning 
Miljöhusets placering och sophanteringen sker i nära anslutning till 
anläggningens entré. 

 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 15 år från det datum den vinner laga 
kraft.  

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 
vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 
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Huvudmannaskap för allmänna platser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

Avtal 
Åkermarken som är aktuell för detaljplanering är idag utarrenderad till 
lantbrukare genom säsongsvist sidoarrende. Marken är tillgänglig för 
kommunen med ett års framförhållning. Eftersom det idag är kommunen 
som äger all mark inom detaljplaneområdet behövs och kan inget 
exploateringssavtal tecknas. 

Ledningar 
Exploatören bekostar eventuell flyttning och ändring av ledningar som 
orsakats av exploateringen. 

Arkeologi 
En arkeologisk utredning är beställd genom länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
Exploatören ska bekosta arkeologisk utredning och eventuell undersökning. 

Tekniska åtgärder  
Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
• Ny gatuanslutning vid svängen Klosterängsvägen/Norra Gränsvägen 
• Nya parkytor med fördröjningsdammar för dagvatten 
• Ny VA-anläggning, spillvatten och eventuellt dagvatten behöver pumpas 

till Stiftsvägen 
• Nya el, tele och bredbandsanslutningar 
• Ny ridanläggning med tillhörande interna vägar, parkering, byggnader, 

hagar, stall, ridhus, paddock, hoppbana, maskinhall, gödselhus m m 

Kostnad för framtagande av detaljplan 
Detaljplanen bekostas av sökande genom interndebitering. 

Inlösen, ersättning 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har 
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte 
utnyttjas. 

Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning 
Fastighetsbildning 
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för ridanläggning samt 
allmän plats (gata och park). Samtliga fastigheter som berörs i planförslaget 
ägs av Lunds kommun varför inga ersättningar i samband med 
fastighetsreglering kommer att utgå. Genomförande av planen medför 
följande fastighetsrättsliga förändringar: 
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Kartbild över fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning. 
 
Ladugårdsmarken 5:8 
Figur 1 avstyckas från Ladugårdsmarken 5:8 och bildar en ny fastighet. 
Figur 4 och 5 överförs genom fastighetsreglering från Ladugårdsmarken 5:8 
till Norra fäladen 4:1. 
Den strutformade del av Ladugårdsmarken 5:8 som är belägen söder om 
figur 5 bör genom fastighetsreglering överföras till Norra Fäladen 4:1. 
Figur 8 är i detaljplaneförslaget utlagd som parkmark inom 
Ladugårdsmarken 5:8. Figuren kommer även efter avstyckningen vara del 
av Ladugårdsmarken 5:8. 
 
Styckningslotten 
Figur 1 (kvartersamark för ridanläggning) avstyckas från Ladugårdsmarken 
5:8.  
 
Norra Fäladen 4:1 
Figur 2 och 3 överförs till styckningslotten från Norra Fäladen 4:1. 
Figur 4 och 5 (allmän plats, park och gata) överförs genom 
fastighetsreglering från Ladugårdsmarken 5:8 till Norra Fäladen 4:1.  
Figur 6,7 och 9 utgör allmän plats (gata och park) och är belägna inom 
Norra Fäladen 4:1. Detta innebär att ingen fastighetsbildning krävs rörande 
dessa figurer. 

Rättigheter 
Servitut för väg tillskapas till förmån för Ladugårdsmarken 5:8 över 
styckningslotten för att möjliggöra skötsel av parkområdet inom figur 8 
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Ledningsrätt 
Ledningsrätt 1281K-20103.1 och 1281K-9540:B1351.1 berör 
detaljplaneförslaget. Ledningsrätter fortsätter att gälla oförändrat vid 
fastighetsbildning. Om ledningar flyttas ska ledningsrätter omprövas. Rätt 
att framdra nya allmänna underjordiska ledningar inom område betecknat 
”u” enligt detaljplaneförslaget kan regleras med ledningsrätt eller genom 
avtal. 

Ansökan om fastighetsbildning 
Det ankommer på berörd fastighetsägare/ledningshavare att hos 
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning, 
eller upplåtelse/omprövning av ledningsrätt. 

 

KONSEKVENSER  

Miljökonsekvenser 
Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ 
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid 
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning 
enligt 6 kap miljöbalken.  
 
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:  
Genomförande av planförslaget innebär förändrad markanvändning, med 
ökad exploateringsgrad och behov av följdinvesteringar. Genomförande av 
planen innebär en konflikt mellan resurshushållning med mark och 
exploateringsintressena. Planens genomförande medför också viss ökning 
av trafik på Klosterängsvägen/Norra Gränsvägen men detta bedöms inte 
medföra märkbar förändring av omgivningsbullret. Planförslagets bedöms 
inte medföra någon betydande påverkan på riksintressena.  Sammantagande 
är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Påverkan på riksintressen  
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon 
betydande påverkan på riksintresset väg E22. 

Mark, luft och vatten 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt 
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom 
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom 
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär 
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 
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I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån 
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndig-
hetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten 
har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 
2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att 
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun 
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde 
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta 
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin 
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet 
ingår i avrinningsområdet Höje å. 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Fler träd och annan vegetation ökar den biologiska mångfalden i området 
jämfört med dagens jordbruksmark. 

Markradon 
Byggnader ska i förekommande fall utformas radonskyddade. 
Grundläggning utformas då så att inga läckagevägar uppkommer in i 
byggnaden, vilket åstadkoms genom (betong)golv utan genomgående 
sprickor samt med täta rörgenomföringar. Eventuell mekanisk ventilation 
utförs med små undertryck. 

Hushållning med naturresurser 
Jordbruksmark av klass 10 tas i anspråk för ridanläggning. 

Stadsbild/landskapsbild 

 
Bild av stadens övergång från stad till land. 
 
Ytterkanten av Lunds stad påverkas då staden expanderar norrut, dock blir 
ridanläggningen en mjuk övergång från stad till land och kompletterar den 
idag dramatiska övergången med bebyggelse precis intill åkermark. 
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Arkeologi 
Inte kända fornlämningar - Påträffas fornlämningar i samband med 
markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturminneslagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Hälsa och säkerhet  
Planförslaget bedöms alstra ca 400-500 fordon/dygn och öka trafiken på 
Norra Gränsvägen och Klostergårdsvägen. Gatorna bedöms utan problem 
hantera ökningen och bullernivåerna bedöms inte påverkas märkbart. 
 

Sociala konsekvenser 
God bebyggd miljö 
Ridanläggningen är lokaliserad intill staden och nära kollektivtrafik för att 
skapa en hållbar samhällsplanering. Placeringen ger möjlighet att ta sig till 
anläggningen utan att vara beroende av eget fordon. 

Service 
Restaurangen på ridanläggningen kommer att ge området en tillökning av 
service då det idag inte finns mycket utbud i närområdet.  

Barnperspektivet 
Barn berörs av planärendet då en stor del av de som nyttjar anläggningen är 
barn och ungdomar. Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns 
intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. 
En stadsnära placering av ridskolan gynnar särskilt barn- och ungdomar. 
Ridanläggningen lokaliseras inom planområdet för att tillgodose barn och 
ungdomars behov av att kunna transportera sig själv från och till ridskolan 
med kollektivtrafik. Det ska även vara möjligt att kunna gå och cykla till 
ridanläggningen.  

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att 
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och 
därmed vid kommande bygglovprövning. Planförslaget innebär att 
tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Säkerhet och trygghet 
Inom området eftersträvas en miljö som upplevs som trygg genom att 
planera för god belysning och överblickbarhet. 
 

 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell 
planchef   planarkitekt 
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Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund, Lunds kommun  
 
Enligt byggnadsnämndens beslut 2016-09-22 har rubricerad detaljplan, 
upprättad 2016-09-09, hållits utställd för sakägares och övriga berördas 
granskning under tiden 10 oktober – 7 november 2016 samt remitterats till 
berörda myndigheter, nämnder m fl. 

YTTRANDEN 
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkommit. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas i 
kursiv stil efter varje yttrande. 

Utan erinringar mot förslaget 
• Kommunstyrelsen (aktbilaga 62)  skrivelse 2016-10-24 
• VASYD (aktbilaga 63) skrivelse 2016-10-25 
• TeliaSonera Skanova AB (aktbilaga 64) skrivelse 2016-10-25 
• Region Skåne (aktbilaga 65) skrivelse 2016-11-02  
• Länsstyrelsen Skåne (aktbilaga 73) skrivelse 2016-11-08 
• Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 74) skrivelse 2016-11-15 

Nämnder och styrelser 
Tekniska nämnden (aktbilaga 68) 
Tekniska nämnden (delegationsbeslut) beslutar 2016-11-04 att tillstyrka 
bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att förvaltningens 
synpunkter beaktas.  
 
Tekniska förvaltningens synpunkter har sammanfattats. Förvaltningen ser 
positivt på att flera av de synpunkter som framfördes under samrådsskedet 
har beaktats. Granskningshandlingen har förbättrats väsentligt på flera 
punkter. 
 
Från samrådet kvarstår dock oron för att ansvaret för genomförandet av nya 
ridvägar utanför planområdet är otydligt. Ansvaret bör klarläggas snarast då 
detta är en nyckelfråga för att ridhusanläggningen ska kunna fungera 
optimalt. 
 
I Klosterängsvägens sväng där anslutande gata till ridanläggning planeras 
ska den del som föreslås bli park (längst i söder på planen) kvarstå som 
gata. Det gör det möjligt för att utforma korsningen med en "genomgående" 
Klosterängsväg, som bär den allra mesta av trafiken, och att gatan till 
ridanläggning ansluts till den genomgående gatan. 
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Kommentar 
Ridvägsfrågan och avtal med markägare är en pågående process som ska 
fortgå utanför detaljplaneprocessen.  
 
Den delen av planområdet med park och gata som har markerats i bilden 
ovan har utgått ur planen för att tillmötesgå tekniska nämndens synpunkter. 
 

Kultur- och fritidsnämnden (aktbilaga 72) 
Kultur- och fritidsnämnden (delegationsbeslut) beslutar 2016-11-07 att 
avseende förslaget om detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 i Lund, 
föreslå att en översyn görs kring nödvändigheten att planlägga så stora 
areal som föreslås i planen baserat på kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2016-11-07 (denna skrivelse). 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen framför synpunkter som har sammanfattats. 
Förvaltningen framför att det är mycket olyckligt att kostnadsrapporten för 
ridanläggningen förändrats så sent i detaljplaneprocessen. Arbete pågår 
mellan serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen med att 
granska kalkylen för att identifiera orsaker till att kalkylen blivit högre samt 
att undersöka möjliga lösningar för att minska denna. Detta kan resultera i 
enklare materialval men det kan även finnas behov av att minska markytan 
och/eller byggnadsvolymerna. 
 
I arbetet med att se över kalkylen kommer en extra genomsyn att göras av 
vilka delar som hör till ridskoleverksamheten samt vilka delar som är 
avsedda för de privata hästarna. Det kan innebära att kostnaderna eventuellt 
fördelas annorlunda. Kultur- och fritidsförvaltningen vill i sammanhanget 
framföra att en försäljning av den mark där LCR bedriver sin verksamhet 
idag borde vägas in som en möjlig finansiering. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att föreliggande detaljplan är 
flexibel och således medger en flexibilitet även i byggnadsutformning. 
Korrigeringar i projektet kan dock få konsekvensen att ett onödigt stort 
område planläggs vilket bör tas i beaktande innan detaljplanen antas. 
 
Den förvaltningsövergripande ridvägsgruppens arbete behöver intensifieras 
för att säkerställa ridvägar i anslutning till anläggningen. Sedan planen var 

Denna parkyta ska 
kvarstå som gata 

Område utgår ur 
planen 
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ute på samråd har gruppen tillsammans med MAX IV genomfört 
vibrationsmätningar för att säkerställa möjligheten att rida under 
motorvägen till Brunnshög. Genomförda mätningar visar att det är möjligt 
att skritta (hästens långsammaste gångart) i tunneln och förbi MAX IV:s 
anläggning. Gruppen har även identifierat var det skulle vara önskvärt att 
anlägga nya ridvägar men något arbete med att säkerställa dessa vägar har 
inte genomförts. För att säkerställa ridvägar i området kommer det att 
krävas ytterligare ekonomiska resurser. Planens förverkligande förutsätter 
att ridvägar i området säkerställs samt att den beräknade 
investeringskostnaden blir lägre än var nu föreliggande kostnadsrapport 
visar. 
Kommentar 
Det är glädjande att planen är flexibel för kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Detaljplanen fungerar även om planområdets alla möjligheter inte utnyttjas 
på en gång. Planområdet för ridanläggning minskas inte även om det 
endast är en del av området som kan anläggas i den första etappen. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är viktigt att platsen har 
utvecklingspotential. Områdets storlek gör att ridanläggningen kan 
utvecklas och växa i framtiden. 
 
Ridvägsfrågan och avtal med markägare är en pågående process som ska 
fortgå utanför detaljplaneprocessen.  
 

Servicenämnden (aktbilaga 71) 
Servicenämnden (delegationsbeslut) beslutar 2016-11-07 att föreslå att en 
översyn görs av förslaget i enlighet med vad som framgår 
av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07. 
 
Förvaltningen framför synpunkter som har sammanfattats.  
 
Bakgrunden är att serviceförvaltningen framförde i samrådet att 
ridhusprojektet inte är infasat i den nya investeringsprocessen, beskrivet i 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-09. I samrådsyttrandet 
framhölls vikten av att detaljplanen är flexibel, vilket föreliggande förslag är 
och vilket servicenämnden uppfattar som en kvalitet. Det framgick också 
tydligt av yttrandet att behovet av ny ridanläggning inte är fastslaget genom 
någon beställning, utan att arbetet genomförts utifrån de behov som 
"tagaren" (det vill säga i praktiken kultur- och fritidsförvaltningen) 
beskrivit. 
 
Tidiga kalkyler ger vid handen att investeringskostnaden, även för ett 
mycket kraftigt bantat ridhusprojekt, kommer att överstiga 100 mnkr. En 
kraftig omarbetning pågår nu i nära dialog mellan serviceförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen. Även om detaljplaneförslaget är mycket 
flexibelt finns en oro att det inte är anpassat efter den typ av omarbetningar 
som kan visa sig nödvändiga. Det är olyckligt att de ekonomiska 
förutsättningarna förändrats så kraftigt i ett sent skede. 
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Det är rimligt att ha ett långsiktigt perspektiv för en ridanläggning som 
kommer att finnas på platsen under mycket lång tid framöver. I den aktuella 
detaljplanen planläggs en del av Sveriges bästa jordbruksmark. Även om 
detaljplaneläggandet i sig självt inte innebär att marken tas i anspråk, så 
måste man vara särskilt restriktiv med markresursen.  
 
Såvitt serviceförvaltningen kan bedöma idag är det inte omöjligt att 
planområdet skulle kunna minskas med i storleksordningen en tredjedel. 
Serviceförvaltningens uppfattning är att en översyn av planen i detta 
avseende, för att undersöka möjligheterna att minska planområdet, ska 
göras. Det är inte uteslutet att man vid ett nedskalat projekt skulle kunna 
åstadkomma en mindre kostnadskrävande väglösning, vilket eventuellt 
skulle kunna påverka detaljplanen. 
 
Andra aspekter som serviceförvaltningen skulle vilja ha en dialog kring är 
genomförandetiden, som enligt förslaget är mycket lång, utformningen av 
viss del av byggrätterna och den föreslagna trafiklösningen.  
 
Ytterligare ett exempel på en fråga som behöver utredas är den om 
placeringen av gödselhuset, förrådet och maskinhallen. En lösning skulle 
kunna vara att i ett krympt projekt, arbeta in funktionerna i huvudbyggnaden 
och på så sätt slippa planlägga mark för detta ändamål.  
 
Serviceförvaltningen är medveten om att en bidragande faktor till höga 
lokalkostnader är att projekt tar lång tid att genomföra. Omarbetningar är 
kostsamma och ska så långt som möjligt undvikas. Just i detta fall ser dock 
serviceförvaltningen att skälen för att göra en ytterligare översyn av 
planförslaget är mer tungt vägande än de ekonomiska skälen att korta 
handläggningstiderna. 
 
Kommentar 
Serviceförvaltningen har under granskningstiden meddelat att projektet 
lyckats bantas till 66 miljoner kronor genom att de kostsamma hagarna 
anläggs i mindre omfattning och att planområdets storlek inte är ett 
problem. Det betyder att detaljplanen inte behöver utredas mer. 
Väglösningen är inte särskilt styrd av planförslaget. I planbeskrivningen 
och på illustrationsplanen visar två olika sätt att anlägga tillfarten, men fler 
är möjliga med de planbestämmelser som planen har. Placeringen av olika 
byggnader och funktioner är ganska fri och torde inte heller vara ett 
problem i ett bantat projekt. 
 
Det är dock lämpligt att behålla planområdets storlek så att verksamheten i 
framtiden har möjlighet att utvecklas. Under tiden kan marken som inte 
behövs för ridanläggningen fortsätta vara brukad åkermark. 
Genomförandetiden ändras inte eftersom det är lämpligt att reservera 
denna mark för ridanläggning i minst 15 år. 
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Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 74) 
Räddningstjänsten Syd framför i skrivelse som inkom 2016-11-15 att 
detaljplanen ger möjlighet till god tillgänglighet för räddningstjänstens 
fordon. Det är dock ej reglerat i detaljplanen genom planbestämmelser. 
Detta behöver därför lösas i bygglovskedet.  
 
Observera att uppställningsplatsen för släckfordon ska vara placerad 
maximalt 50 meter från byggnadernas angreppspunkter (normalt entréerna). 
För de delar av anläggningen som ligger längre än 50 meter från körbar väg 
eller räddningsväg behöver tillgänglighet särskilt beaktas. Enligt 
planförslaget gäller detta t.ex. ridskolans stall. 
 

Sakägare, boende m fl 
Per-Olof Danielsson, ägare till fastigheten Ladugårdsmarken 5:1 
(aktbilaga 66) 
framför synpunkter som har sammanfattats. De framförs genom ombud Nils 
Hyllienmark i skrivelse som inkom 2016-11-03 att Danielsson invänder mot 
förslaget. Han anser att det inte är tillräckligt underbyggt för att ligga till 
grund för ny plan. Fastigheten är inte lämplig för lokalisering av en 
ridanläggning i projekterad storlek. 
 
Danielsson hänvisar till vad han anfört i tidigare inlagor i ärendet, brev till 
Byggnadsnämnden den 8 mars i år och yttrande över samrådshandling den 
13 juni i år, samt till vad han anför i detta yttrande.  
 
Beräkningar för kapaciteten i utjämningsmagasinen för dagvatten har inte 
redovisats för honom och han är skeptisk till att kapaciteten skulle vara 
tillräcklig för att förhindra att hans marker påverkas. 
 
I granskningsförslaget framläggs två alternativ för vidareledning av 
dagvattnet, Danielsson invänder mot båda.  
 
Alternativ 1, att leda dagvatten från planområdet till pumpning och 
anslutning till VA SYDs anläggning på Stiftsvägen. Detta alternativ 
förutsätter för det första, jmf s 30, att dagvattnet även vid mycket höga och 
snabba flöden kan fördröjas kraftigt genom de planerade 
utjämningsmagasinen på fastigheten, och för det andra att VA SYD litar så 
mycket på den tekniska lösningen att organisationen är villig att träffa avtal 
med kommunen. Detta är osäkra villkor. Danielsson noterar att fler är 
skeptiska. 
 
Pumpning av dagvattnet till VA SYDs anläggning är, i tillägg till de 
befogade invändningar som rests ovan, en dyr och driftsosäker lösning som 
Danielsson i egenskap av skattebetalare i kommunen invänder mot.  
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Alternativ 2, att vidareleda dagvattnet genom Danielssons ledning på 
Ladugårdsmarken 5:1, och därefter vidare i Svenshögs dikningsföretag mot 
Stångby, förutsätter hans godkännande, se s 27. Det har kommenterats i 
samrådsyttrandet. Eftersom det nu kvarstår gör Danielsson följande tillägg. 
Hans ledning, vars funktion är att avleda vatten från jordbruksmark, är redan 
fullt utnyttjad, se Mark- och miljödomstolens dom den 8 september 2014 i 
tillståndsärende avseende avvattning av Klosterängshöjden, Växjö tingsrätt 
M 818-12, med Lunds kommun som sökande. Tillståndet i domen ger 
kommunen rätt att låta dagvatten från deponin ledas in i Danielssons 
ledning. Danielsson har en skyldighet att respektera domen. Kommunen 
torde å andra sidan rimligen behöva respektera gränsen för tillståndet och att 
den fulla kapaciteten i hans ledning redan har tagits i anspråk genom domen.  
 
Danielsson anför att det är oklart om ridvägar utanför planområdet utgör en 
del av detaljplanen eller ej. I kommentar över samrådsyttrandena nämns 
ridvägarna och att de inte utgör del av planförslaget, men 
granskningsförslagets utformning, i vilket de utan reservation tas med i 
planbeskrivningen, gör detta oklart. 
 
Byggnadsnämndens bedömning att Ladugårdsmarken ga:3, den enskilda 
vägen, utgör samfälld mark till fastigheten synes vara orsakat av att 
Lantmäteriet i beslut den 10 maj 2016 anslöt fastigheten som delägare i den. 
Danielsson överklagade emellertid beslutet och yrkade i första hand att 
ärendet skulle återförvisas och i andra hand på ändring i vissa avseenden. 
Mark- och miljödomstolen meddelade den 6 november 2016 dom (Växjö 
tingsrätt, F 2496-16, se bifogad bilaga) i enlighet med Danielssons 
förstahandsyrkande. Domstolen undanröjde Lantmäteriets beslut och 
återförvisade ärendet till Lantmäteriet för ny prövning. Kommunen har inte 
överklagat domen.  
 
Danielsson tror att det verkliga syftet med kommunens yrkande till 
Lantmäteriet att låta fastigheten få andel i enskilda vägen var att det skulle 
tillåta ridning på vägen. Planförslaget torde således inte kunna förutsätta att 
vägen brukas för annat än sitt ändamål, trafik till och från fastigheter med 
andel i vägen. All annan användning ska för att kunna tillåtas vara av 
tillfällig karaktär, vilket utesluter att vägen skulle stå till förfogande för 
regelbunden ridtrafik från och till Lund Ladugårdsmarken 5:8.  
 
Enligt planförslaget ska en del av den enskilda vägen utnyttjas som ridväg 
för trafik med hästar till och från fastigheten, se kartbild s 23 (ridning i 
blandtrafik mellan dammanläggningen söder om enskilda vägen och 
Svenshögsvägen). Kartbilden och texten på s 23 behöver därför redigeras så 
att den rätt avspeglar den lagakraftvunna domen.  
 
Till yttrandet har bilagts kopia av dom i mål nr F 2496-16, 2016-10-06 i 
Mark- och miljödomstolen. 
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Kommentar 
VA SYD ger besked att båda dagvattenlösningarna är möjliga. Alternativ 1- 
Pumpning är en tekniskt och ekonomiskt möjlig lösning även om alternativ 2 
– ledning till Svenshögs dikningsföretag mot Stångby, är att föredra för 
kommunen.  
 
Planbeskrivningen visar att ridvägar är viktiga för verksamheten. Ridvägar 
håller på att utredas och kommer med all sannolikhet att kunna anläggas på 
Klosterängshöjden. Ridvägsfrågan i stort och eventuella avtal med 
markägare är en pågående process som ska fortgå utanför 
detaljplaneprocessen.  
 

Bengt Bengtsson, Ladugårdsmarken 2:28 (aktbilaga 67) 
framför i skrivelse som inkom 2016-11-04 att han bor utmed enskilda 
vägen/vägsamfälligheten ga:3 och önskar framföra följande invändningar 
mot förslaget. 
 
Han anser, att ridhusets förläggning är olämplig. Den kommer att ligga 
alldeles för nära tätbebyggda bostadskvarter. Dessutom försvåras 
expansionsmöjligheter. En betydligt bättre lokalisering är den som 
Domkyrkan hänvisade till i östra Lund i närheten av Hardebergaspåret. Här 
hade bl. a funnits stora möjligheter till ridspår, strövområden, framtida 
expansion mm. Han har dock förståelse för att nuvarande ridanläggning 
behöver ersättas av en ny. 
 
De stora hårdgjorda ytorna på ridanläggningen kommer att medföra kraftigt 
ökade dagvattenflöden. Befintliga ledningar klarar inte kraftigare regn. 
Översvämningar vid dammen nedströms har redan flera gånger skett med 
markerodering och betydande skador på vägen mot Svenshögsvägen. 
Dessutom torde såväl fosfor- som kväveläckage kunna komma från 
anläggningen, vilka medför negativ klimatpåverkan. 
 
Bengtsson är kritisk till att ridhus kommer att exponera sig med en gigantisk 
gavel, av steril och kal industriplåt, upp till ca 15 meters höjd och med en 
huskropps nederdel av 25 meters bredd åt norr. Varför inte bädda in denna i 
medelhöga buskar och träd eller murgröna? Stadens yttre avgränsning mot 
omliggande landskap kommer att störas mycket av byggnaden ifråga. 
 
Den enskilda vägen (GA3) anges delvis som ridväg. Denna väg är 
emellertid mycket smal och trång; inte minst i samband med tomter utmed 
vägen. Den är ca 4 meter bred och för trång för möten mellan fordon och 
hästar. Möten mellan bil/större jordbruksredskap kommer att upplevas som 
mycket obehagliga och osäkra för såväl fordonsförare som 
ryttare/ryttarinnor. En hel del av de som trafikerar vägen använder den som 
genväg Svenshögsvägen-Gamla E22. 
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Det finns i underlaget beräknat antal fordon till ridanläggningen per dygn. 
Varför finns inte någon sådan beräkning avseende hur många hästar som 
kan tänkas komma att använda den enskilda vägen? Ridanläggningens kan 
komma att ha ca 99 hästar, enl. uppgift, och dessutom kanske besökande 
hästekipage. Det är viktigt att separera olika fordonsslag-bilar/traktorer, 
cyklar, gående, hästar etc. Extra viktigt på så här smala och, på vintern, 
mörka vägar. 
 
En användning av den enskilda vägen som ridväg innebär också med 
nödvändighet ett ökat slitage på vägbanan. Det är därför viktigt att det sker 
en uppskattning av vilken omfattning ridning kan komma att vara aktuell 
enligt ovan så att kompensation kommer att erhålls för detta ökade slitage. 
Jag vill även påminna om vad som framkommer av den dom, som 
avkunnats vid Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolen, mål nr F 2496-
16(2016-10-06). 
 
Kommentar 
Planen innehåller två möjliga dagvattenlösningar. Alternativ 1- Pumpning 
är en tekniskt och ekonomiskt möjlig lösning även om alternativ 2 – ledning 
till Svenshögs dikningsföretag mot Stångby, är att föredra för kommunen.  
 
Planbeskrivningen visar att ridvägar är viktiga för verksamheten. Ridvägar 
håller på att utredas och kommer med all sannolikhet att kunna anläggas på 
Klosterängshöjden. Ridvägsfrågan i stort och eventuella avtal med 
vägsamfälligheten och andra markägare är en pågående process som ska 
fortgå utanför detaljplaneprocessen.  
 

Magnus Lord, Ladugårdsmarken 2:31 (aktbilaga 75) 
framför i skrivelse som inkom 2016-11-21 att som tidigare påpekats av 
vägföreningen Ladugårdsmarken ga:3 är samfällighetens väg inte lämplig 
för ridning på grund av dess ringa bredd. Så sent som idag inträffade 
ytterligare en allvarlig incident där en besökande ryttare tappade kontrollen 
över sin häst och red ut i nysådda grödor med skador som följd (se foton). 
 
 

Trots att vägen idag används i mycket liten 
omfattning av utomstående ryttare sker 
sådana incidenter vid möte mellan häst och 
fordon med jämna mellanrum. Att upplåta 
delar av vägen för ridning (Markerad som 
"Ridning i blandtrafik" i planbeskrivningen) 
vore förknippat med alldeles för stor risk, 
inte bara för markskador utan i synnerhet 
för personskador. Jag har själv handlagt ett 
alldeles för stort antal allvarligt skadade 
ryttare på akuten under mina år som läkare. 
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Att se till att ett ridförbud (för andra än boende) på vägen efterlevs måste 
vara ett uttalat ansvar för ridanläggningen, med tanke på det stora antalet 
egna och besökande hästar som kommer att vara i rörelse i området om 
anläggningen byggs. 
 
Kommentar 
Ridvägar håller på att utredas och kommer med all sannolikhet att kunna 
anläggas på Klosterängshöjden. Ridvägsfrågan i stort och eventuella avtal 
med vägsamfälligheten och andra markägare är en pågående process som 
ska fortgå utanför detaljplaneprocessen. 

 
Zoltan G-Wagner, Sångarevägen 10 E (aktbilaga 69) 
Zoltan G-Wagner är inte sakägare i denna detaljplan. 
Zoltan G-Wagner framför i skrivelse som inkom 2016-11-07 följande: 
1. Placeringen av ridanläggningen är undermålig på grund av svårigheterna 

att ta sig dit och från t.ex. vid uteritter och föreslagna ridstigar förbättrar 
inte situationen tillräckligt. 

2. Det är osäkert för yngre flickor att färdas med cykel genom Norra 
Fäladen till andra delar av staden.  

3. Hästtrafiken på vägen strax utanför MAX IV ställer till problem. 
Mätningar på vibrationer i marken har gjorts och olika begränsningar 
har rekommenderats ("Vibrations from horses 2016.., MAX IV 
Laboratory). Rekommendationerna (skritt) kommer att vara svåra att 
följa.  

4. Nyligen presenterade siffror visar att anläggningen blir mer än 100 
MSEK dyrare än det som ursprungligen specificerats, vilket gör att 
detaljplanen måste omarbetas för att anpassas till kommunens ekonomi. 

5. Alla intressenterna i samfälligheten för vägen, Ladugårdsmarken ga:3 är 
inte odelat positiva till den planerade ridanläggningen och den hästtrafik 
som den kommer att medföra.  

6. Ridanläggningen kommer att medföra att bl.a. att lukt från gödselhög 
kommer blåsa in över bostadsområdet, samt att de närboende kommer 
att påverkas av hästtrafik på olika sätt. t.ex. gödselhögar på gångvägar 
till osäkerhet vid möte av häst i trafiken. Det är inte bra att det inte finns 
avståndsdata till de närbelägna bostäderna i handlingen. 

7. En del av stallen skall utgöras av lösdrift. Denna typ av hästhållning kan 
anses vara ny och kan komma att ändras tills dess ridanläggningen kan 
komma att byggas.  

8. Klosterängshöjden har på ett oklart sätt kopplats till ridanläggningen 
som ett område för ridning.  

9. I bullerskyddsåtgärder har man inte tagit hänsyn till störande ljud från 
högtalaranläggningar i samband med tävlingar inom ridanläggningen. 

 
Det skall noteras att: 
- man i handlingarna refererar till Lunds Civila Ryttarföreningen ( LCR) 

som "ridanläggningen", detta är felaktigt. LCR är föreningen som har 
uppdraget att driva den kommunala ridanläggningen Lunds Ridhus. 
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- Lunds Ridhus skall serva alla hästintressenter i kommunen, dvs alla 
hästintressenter skall på olika sätt ha givits möjlighet att påverka arbetet 
med detaljplanen. Endast LCR (se ovanstående notering) har fått delta i 
referensgruppen.  Att endast en förening givits möjlighet att delta i 
utarbetandet av detaljplanen är inte bra. 

- Planprogrammet 2004 som det refereras till i detaljplanen är inaktuell. 
- I handlingen nämns att ridstigar skall färdigställas på Klosterängshöjden. 

Klosterängshöjden består av schaktmassor vilket gör att underlaget är 
undermåligt för ridning, då hästar och ryttare lätt kommer till skada på 
ett sådant underlag. 

- Utredningen rörande hästtrafik förbi MAX IV (se ovan) nämner att trav 
förbi anläggningen ger oönskade vibrationer, medan handlingen talar om 
gångarten galopp. Från hästar i galopp har inga vibrationsmätningar 
genomförts och således inget man bör referera till. 

- Det kan även noteras att kostnader för att iordningställa 
Klosterängshöjden för ridning inte har tagits med i kommunens 
ekonomiska uppskattningar. 
 

Kommentar 
1. Planbeskrivningen visar att ridvägar är viktiga för verksamheten.  
2. Det är inte en osäkrare plats här att färdas med cykel än på andra 
platser. 
3. Påbjuden skritt förbi MAX IV får informeras till alla ryttarföreningar, 
hur det efterlevs är en fråga utanför detaljplanen. 
4. Projektet har minskats till 66 miljoner kronor genom att de kostsamma 
hagarna anläggs i mindre omfattning. Planområdet kommer dock inte att 
minskas. Det är lämpligt att marken reserveras för eventuell framtida 
utbyggnad. 
5. Ridvägsfrågan i stort och eventuella avtal med vägsamfälligheten och 
andra markägare är en pågående process som ska fortgå utanför 
detaljplaneprocessen. 
6. Gödselhanteringen ska ske på ett lämpligt sätt och det finns stora ytor så 
att de kan placeras på tillräckligt avstånd från befintliga bostäder. 
Hästgödsel på gångvägar och att det rids genom området sker redan idag, 
detta har dock inte någon närboende påpekat som ett problem. 
7. Hur hästhållningen görs regleras inte i detaljplanen. 
8. Ridvägar håller på att utredas och kommer med all sannolikhet att kunna 
anläggas på Klosterängshöjden. 
9. Närboende sakägare har inte påtalat detta som ett problem i denna 
detaljplan. Tävlingstillfällena inträffar inte särskilt ofta och 
Stadsbyggnadskontoret anser därför inte att detta är en olägenhet. 
 
Korrigeringar i planbeskrivningen har gjorts angående att hästarna 
travade, inte galopperade.  
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SAMMANFATTNING 
Sakägare m fl, med besvärsrätt 
Ladugårdsmarken 2:19  Henrik Fredriksson 
(Ladugårdsmarken ga:3)   Ladugårdsmarken 421 
   225 91 Lund 
 
Ladugårdsmarken 2:28   Bengt Bengtsson 
(Ladugårdsmarken ga:3)   Ladugårdsmarken 511 
   225 91 Lund 
 
Ladugårdsmarken 2:31   Magnus Lord 
(Ladugårdsmarken ga:3)   Ladugårdsmarken 471 
   225 91 Lund 
 
Ladugårdsmarken 5:1    Per-Olof Danielsson  
    Ladugårdsmarken 431 Tuvan 
    225 91 Lund 
    Ombud Nils Hyllienmark 
    St Gråbrödersgatan 10 
    222 22 Lund 
 
Ladugårdsmarken 5:9   Svenska Kyrkan 
(Ladugårdsmarken ga:3)   Domkyrkokamrerare Mats Persson 
   Box 139 
   221 00 Lund 
 
Ladugårdsmarken ga:3   Ladugårdsmarkens vägsamfällighet  
  c/o Per Foreby 
   Ladugårdsmarken 441 
  225 91 Lund 
 
Klosterängsgården 2    Riksbyggen Brf Trädgårdshusen  
   c/o Thorsten Rahbek Pedersen 
   Skrivarevägen 26 
   226 57 Lund 
 
Stadskällaren 7   Johan Rathsman 
   Källarekroken 12 
   226 47 Lund 

Övriga som ej blivit tillgodosedda 
   LRF:s kommungrupp Lund 
   c/o Bertil Göransson 
   Nöbbelöv 911 
   226 60 Lund 
 
   Zoltán G-Wagner 
   Sångarevägen 10 E 
   224 71 Lund 
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Revidering 
Detaljplanen har efter utställningen reviderats och kompletterats vad gäller: 
• Plangränsen intill korsningen Norra Gränsvägen/Klosterängsvägen 

flyttas så att själva korsningen utgår ur planområdet. Plankartan, 
illustrationsplan och illustrationer i planbeskrivningen har justerats.  

• Texten har korrigerats angående att hästarna travade, inte galopperade 
förbi MAX IV. 

 
Kommentar 
Inga sakägare är berörda av revideringen. Gatukorsningen kan byggas om 
på samma sätt med stöd av gällande plan som i ny plan, dock utgår kravet 
på att korsningen måste byggas om. 
 
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny utställning enligt 
5 kap 25 § PBL erfordras därför inte. 

Samlad bedömning 
Stadsbyggnadskontoret menar att detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl i 
Lund, Lunds kommun, upprättad 2016-09-09, reviderad 2017-02-03 bör 
föras till antagande. Antagande föreslås ske i Kommunfullmäktige, eftersom 
planförslaget är av principiell beskaffenhet. 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell 
planchef   planarkitekt 
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Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund, Lunds kommun 

SAMRÅDET 
Enligt byggnadsnämndens beslut 2016-04-14 har rubricerad detaljplan, 
upprättad 2016-03-29, varit föremål för samråd under tiden 2 maj – 17 juni 
2016. Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig 
underrättelse.  
 

YTTRANDEN  
Under samrådstiden har inkommit 16 stycken yttranden. Nedan redovisas en 
sammanfattning av de synpunkter som inkommit. Synpunkterna finns i sin 
helhet på stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontorets kommentarer och 
ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje yttrande. 
 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
• Kommunstyrelsen (aktbilaga 27-29) skrivelse 2016-06-08 
• Region Skåne (aktbilaga 39) skrivelse 2016-06-17 
• Svenska kraftnät (aktbilaga 43) skrivelse 2016-06-17 
• Kultur- och fritidsnämnden (aktbilaga 47-48) skrivelse 2016-07-06 
 

Nämnder och styrelser 
 

Tekniska nämnden (aktbilaga 46) 
Tekniska nämnden beslutar 2016-06-23 att tillstyrka bifall till rubricerat 
detaljplaneförslag under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
 
Tekniska förvaltningen framför att flytten av ridhusanläggningen innehåller 
en del utmaningar men innebär att en mycket värdefull utveckling kan ske i 
det område som frigörs. Förvaltningen är därför mycket positiv till 
omlokaliseringen. 
 
Redovisat planförslag anser förvaltningen kan utvecklas väsentligt. 
Gestaltningsambitionerna i illustrationsplanen är minst sagt låga. I förslaget 
möts bilburna besökare av förråd, maskinhall och gödselhus, sedan kantas 
hela infarten av parkering och avslutas med en miljöstation vid entrén. 
Tekniska förvaltningen anser att det är väldigt mycket funktion framför 
estetik. 
 
Det borde tittas på möjligheten att förstärka entrén och skapa ett samspel 
med byggnader och kringfunktioner så att ett möte med anläggningen 
snarare skickar signalen ridning än parkering. 
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Förslaget skulle må bra av att träden struktureras upp och istället bildar en 
tydlig allé till huvudbyggnaden. Miljöhuset känns onödigt nära huvudentrén 
och riskerar att skapa ett skräpigt intryck samt lukt under sommarhalvåret. 
 
Parkeringen är mycket stor med plats för cirka 400 personbilar. Det är ett 
slöseri med mark med tanke på att det stora parkeringsplatsbehovet rimligen 
uppkommer sällan. Att inte kombinera ytor, t ex ridbana och parkering eller 
hagar och parkering är orimligt. Cykelparkering saknas helt på 
illustrationsplanen. 
 
Väganslutningen mot Norra Gränsvägen/Klosterängsvägen bör omarbetas. 
Förvaltningen har uppfattningen att utbyggnaden av den gata som 
redovisades i programförslaget norr om Klosterängshöjden mot E22 är 
mycket osäker. I och med etableringen av Max IV, där vägkopplingen mot 
Brunnshög under planprocessen tonades ner, saknas motiv för att bygga ut 
vägen. En normal infart med bibehållande av Norra 
Gränsvägen/Klosterängsvägen i befintligt läge är att föredra. Märgelgravar 
omfattas av biotopskydd och dispens måste sökas om dessa berörs av 
planerna. 
 
Frågan kring möjligheter att rida utanför ridanläggningens område är 
komplex och måste hanteras i samband med planarbetet. Kommunens 
beträda som tillåter ridning och gående i närområdet är inte dimensionerat 
för ett ökat tryck från ridning. Det är viktigt att ridhusanläggningen kan bära 
kostnader för separering av gång och ridspår samt den nödvändiga 
breddningen och förstärkning av det underlag som kommer krävas. 
Parallellt med planarbetet måste en utredning ske med kostnadsberäkning 
och ansvarsfördelning för ridvägar i närområdet. Tillsammans med mycket 
annat på Klosterängshöjden finns det planer även för ridvägar men 
finansiering saknas i nuläget. 
 
Ridning öster om ridanläggningen, utanför och på MAX IV:s tomt är 
absolut förbjuden och inte ett alternativ då det kan störa verksamheten på 
MAX IV. 
 
Förvaltningen anser vidare att diskussionerna med omgivande berörda 
markägare, framförallt Lunds Domkyrka, ägaren av Ladugårdsmarken 5:1 
och vägföreningen Ladugårdsmarken GA:3 ska prioriteras så att vi på ett 
tidigt stadium kan nå lösningar som i största mån och på frivillig basis 
accepteras av berörda parter. Ridanläggningen har då en mycket större 
chans att bli ett långvarigt lyckat projekt. 
 
Dagvattenhantering på fastigheten måste utformas så att den inte påverkar 
den norr om liggande fastigheten Ladugårdsmarken 5:1. 
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Kommentar 
Synpunkter kring estetik i illustrationsplanen har beaktats och integrerats i 
granskningsförslaget. Det finns dock inga motstridigheter mellan tekniska 
förvaltningens önskemål och plankartans reglering. Att etablera ett 
samarbete mellan tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen angående 
entrévägen vore gynnsamt för att dra nytta av den gemensamma 
kompetensen för det framtida genomförandet trots att kvartersmarken ägs 
av serviceförvaltningen. 
Fokus under samrådsskedet var på själva anläggningen och 
dagvattenfrågorna. Illustrationsplanen har i granskningsskedet uppdaterats 
med en förstärkt entrén och en tydlig allé på entrévägen till 
ridanläggningen. Det slutliga förslaget för hur anslutningen till området 
kommer gestaltas ansvarar tekniska förvaltningen för. Det är positivt att 
förvaltningen har höga ambitioner när det gäller gestaltningen av entrén till 
området. 
Miljöhuset behöver vara i närheten av anläggningens entré men exakt 
placering avgörs i bygglovsskedet. Avståndet från restaurang och 
tillgängligheten för sopbil är faktorer som spelar in i bedömningen. 
Det finns goda möjligheter att få till cykelparkering och det finns gott om 
utrymme både för bil och cykel. Frågan om bil- och cykelparkering avgörs i 
bygglovsskedet oavsett vad illustrationen visar. 
Parkeringsplatsen var överdimensionerad i illustrationen och har därför 
illustrerats på annat sätt. I granskningsförslaget är delar av parkeringen 
omgestaltad till hage som kan nyttjas till parkering vid behov.  
Tanken med planförslaget är att inte omöjliggöra en framtida vägutbyggnad 
runt Klosterängshöjden.  
Märgelgravar som är övertäckta omfattas inte av biotopskyddet då de inte 
ständigt håller ytvatten. Texten om märgelgravarna är uppdaterad med ett 
förtydligande om att planområdet innehåller övertäckta märgelgravar. 
Ridvägarna är en viktig förutsättning som behöver prioriteras för att skapa 
en bra helhetslösning men frågan hanteras inte i planprocessen. Dessa 
frågor hanteras istället parallellt i en kommungemensam process där 
ridvägsgruppen är en samordnande grupp. Ridvägsgruppen är en 
tvärsektoriell grupp där tekniska förvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret är delaktiga. 
Ridvägsgruppen samarbetar även med Hästalliansen Lund. Det är viktigt 
att kommunen tar ett gemensamt ansvar kring finansieringen av 
Klosterängshöjden då ridvägsslingorna på denna mark ingår i konceptet för 
en fungerande ridanläggning.  
Ridning utanför MAX IV är inte förbjudet. En vibrationsmätning är gjord 
som konkluderat att det inte är några problem att rida (skritta) runt MAX 
IV, dock är det förbjudet att rida inom deras område.  
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Samtal med berörda markägare, framförallt Lunds Domkyrka, ägaren av 
Ladugårdsmarken 5:1 och vägföreningen Ladugårdsmarken GA:3 har 
prioriterats i samrådsskedet och kommer fortsättningsvis vara prioriterade 
samtalspartners i granskningsskedet. När det gäller dagvattenfrågan finns 
en alternativ lösningen på plats som innebär att dagvattnet pumpas till 
VASYDs dagvattenledning istället för att ledas den naturliga vägen 
nordvästerut. Med detta alternativ påverkas inte fastigheten 
Ladugårdsmarken 5:1 av dagvattenhanteringen. 
 

Miljönämnden (aktbilaga 26) 
Miljönämnden beslutar 2016-06-08 att tillstyrka planförslaget under 
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
 
Miljöförvaltningen framför att en ridanläggning alldeles intill etablerade 
bostadsområden kan komma att orsaka störningar främst i form av lukt, 
flugor, buller och intressekonflikter vid ridvägar. Dessa problem bör kunna 
förebyggas genom att planområdet planeras och utnyttjas på ett bra sätt och 
att det finns tillgång till iordningställda ridvägar. 
 
Som skydd och avskärmning mot bostäder och boenden som finns på 
Ladugårdsmarken idag kan plantering av häck eller liknande mellan 
bostäder och ridanläggningen vara lämpligt. Detta kan även minska risk för 
hästallergen utanför anläggningen. 
 
Förutsättning för en fungerande ridverksamhet är även fungerande ridstigar. 
Ridvägar är redovisade i planhandlingen. Befintliga ridvägar samutnyttjas 
med de som promenerar eller joggar och här kan bli konflikter. På befintliga 
platser saknas det ofta hårdgörning och dränering av vägen och ingen 
avskiljning görs mellan olika grupper. Här finns risk för ökade konflikter 
om ridningen ökar vilket gör att man bör se över dessa både i befintlig miljö 
och vid nyanläggning. 
 
Kommentar 
Störningar i form av lukt och flugor åtgärdas genom att placera 
gödseluppsamlingen på norra sidan av anläggningen och ett slutet 
gödselhus i sydvästra delen av planområdet.  
 
Ridvägarna är en viktig förutsättning som behöver prioriteras inom 
kommun för att skapa en bra helhetslösning men frågan hanteras inte i 
planprocessen. Dessa frågor hanteras istället parallellt i en 
kommungemensam process där ridvägsgruppen är en samordnande grupp. 
Ridvägsgruppen är en tvärsektoriell grupp där tekniska förvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret är delaktiga. 
Ridvägsgruppen samarbetar även med Hästalliansen Lund. 
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Intensionen är att plantering av häck eller liknande samt kullar och träd ska 
anläggas mellan bostäder och ridanläggningen för att bland annat minska 
risk för hästallergen utanför anläggningen. 
 

Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 42) 
Räddningstjänsten Syd framför i skrivelse 2016-06-17 att planområdet 
ligger i närheten av den blivande verksamheten på European Spallation 
Source (ESS). Det är fortfarande oklart vilken riskpåverkan ESS kommer ha 
på omkringliggande bebyggelse och Räddningstjänsten Syd kan därför inte 
yttra sig över lämpligheten gällande den aktuella detaljplanens placering och 
markanvändning. Att granska och värdera riskbedömningar för radiologiska 
händelser ligger dessutom utanför Räddningstjänsten Syds expertisområde, 
vilket gör att när det gäller ESS potentiella omgivningspåverkan ur 
strålsäkerhetssynpunkt hänvisas istället till Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM). 
 
ESS har åtagit sig att ta fram ett underlag för framtida fysisk planering i 
området runt ESS. Detta underlag behöver sedan granskas av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, vilka även bör bistå kommunen med att tolka 
resultaten och förtydliga konsekvenserna på ett sätt som blir begripligt i 
förhållande till den fysiska planeringen. Räddningstjänsten Syd anser att 
prövningen av detaljplanens lämplighet ur ett riskperspektiv kan ske först 
när detta underlag har presenterats och tolkats. 
 
Brandvattenförsörjning saknas i området och behöver därför anordnas. 
Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt VA V-norm P-83. 
Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil får inte 
överstiga 75 meter. Uppställningsplatsen får vara placerad maximalt 50 
meter från byggnadernas angreppspunkter (normalt entréerna). Byggherren 
ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd senast vid det 
tekniska samrådet. Planområdet ligger inom normal insatstid, det vill säga 
10 minuter. Tillgänglighet till anläggningen ska anordnas enligt 
räddningstjänstens anvisningar 
 
Kommentar 
Kontoret ser inga problem ur riskhänseende med att ridanläggningen ligger 
ca 1,8 km från ESS. Placering av brandposter och tillgänglighet för 
räddningstjänsten är möjlig att utföra med föreslagen detaljplan. 
Planbeskrivningen kompletteras med text om förutsättningar för 
brandvattenförsörjning. 
 

VA SYD (aktbilaga 40) 
VA SYD framför i skrivelse 2016-06-17 att de har en del redaktionella 
ändringar, i övrigt inget att erinra. 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med VASYDs redaktionella synpunkter.  
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Servicenämnden (aktbilaga 33-34) 
Servicenämnden beslutar 2016-06-15 att tillstyrka planförslaget. 
 
Serviceförvaltningen framför arbetet med att omlokalisera den 
ridanläggning som är belägen vid Smörlyckan i Lund har pågått under 
närmare tio års tid. Förutsättningar som gällt initialt är inte nödvändigtvis 
längre för handen tio år senare, vilket utgör en särskild svårighet med 
projekt som pågår under ett decennium eller mer. När detaljplanen 
beställdes skedde det inom ramen för den tidigare investeringsprocessen. 
Processen har emellertid omvandlats under 2015 och 2016, samtidigt som 
förevarande detaljplanearbete pågått. Serviceförvaltningen vill mot denna 
bakgrund vara tydlig med följande. Serviceförvaltningen har medverkat i 
detaljplanearbetet utifrån de premisser som gällt när beställningen gjordes. 
Serviceförvaltningens medverkan har skett utifrån de angivna behoven och 
den gjorda kravställningen. Projektet är inte infasat i den nya 
investeringsprocessen ännu, någon skarp beställning föreligger alltså inte i 
dagsläget och något slutligt ställningstagande till vilka behov som 
kommunen ser och har möjlighet att hantera har därför inte gjorts. 
Planförslaget är framtaget utifrån en tidigare behovsspecifikation. Det ska 
dock framhållas att det vid framtagandet av planförslaget funnits en tanke 
om att kunna bygga ridanläggningen i etapper. Dessutom är planförslaget i 
sig självt mycket flexibelt och ger stor frihet vid utformningen av en 
ridanläggning. Detta är en viktig kvalitet och en förutsättning för planens 
hållbarhet över tid, vilket i just detta fall torde vara nödvändigt. I praktiken 
betyder det också att en övergång till den nya investeringsprocessen 
underlättas avseende projektet. Det blir redan inom ramen för befintlig 
detaljplan möjligt att göra justeringar av tänkt byggnation, vilket kan visa 
sig nödvändigt vid en beställning från kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige av projektet. 
 
På Norra Fäladen i Lund bor drygt tiotusen personer. Stadsdelen är med 
andra ord större än många svenska kommuner. När det med relativt små 
medel är möjligt att säkra fina rekreativa kvaliteter för många människor 
finns det med andra ord anledning att göra det. En sådan möjlighet är att 
kunna promenera längs stadsgränsen, att gå längs kanten där staden möter 
åkerlandskapet, med de möjligheter till utblickar över den skånska slätten 
som detta ger. Det är värdefullt när sådana kvaliteter kan tas om hand och 
inte omöjliggörs av distanserande trafiklösningar eller motsvarande. 
Serviceförvaltningen uppfattar att planförslaget möjliggör detta idag. Om 
det så småningom kan realiseras inom ramen för projektet är naturligtvis en 
annan fråga. 
 
Planförslaget innehåller inga särskilda regleringar vad gäller träd, vilket ger 
stor frihet vid utformningen av anläggningen. Denna frihet måste dock i 
praktiken förvaltas med särskild omsorg. Av följande skäl vill förvaltningen 
framhålla vikten av att träd planteras. En ridanläggning kan synas vara del 
av landet, i motsats till stadsmiljö, men ridanläggningar blir väldigt lätt 
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sterila och i avsaknad av träd och grönska, om inte ytor avsetts för just detta 
ändamål redan i planeringen. Det är en förhållandevis stor yta som ska 
avvattnas vid regn och man beräknar att dagvattenlösningen i förslaget ska 
klara ett hundraårsregn i ca fyra timmar. Hundraårsregnen kommer med allt 
tätare intervaller och fyra timmar är en relativt begränsad tid. En medveten 
satsning på träd och vegetation i gränslandet runt anläggningen skulle 
avsevärt höja möjligheten att hantera stora regn mängder, stoppa upp och 
rena dagvatten. Merparten av ytorna kommer att vara hårdgjorda, beteshagar 
blir åtminstone delvis med tiden nertrampade och packade ytor, särskilt i 
Lunds lerhaltiga jordar. Det gör att ytavrinningen blir stor. Man kan inte 
heller plantera träd i hagar utan skydd, eftersom de äts upp av hästarna. Ett 
förslag skulle kunna vara, både för hästars skugga och för vindskydd samt 
förbättring av dagvattenhantering, att skapa inhägnade gröna öar på 
området. En möjlighet som diskuterats är också att i någon form bygga upp 
kullar i slutet på beteshagarna, med träd på, för att få naturlig avskärmning 
mot den intilliggande bebyggelsen. Under rubriken Naturmiljö och 
biologisk mångfald sägs att "fler träd och annan vegetation ökar den 
biologiska mångfalden i området jämfört med dagens jordbruksmark", 
vilket serviceförvaltningen uppfattar som ett positivt tillskott. 
Serviceförvaltningen vill alltså som alltid framhålla vikten av träd. Träd 
sänker temperaturen i stadsmiljön, renar luften, tillför luftfuktighet och tar 
upp stora mängder dagvatten och partiklar. Dessutom har närvaro av natur 
en positivt sänkande inverkan på sjuktal. Lund behöver träd. 
 
Kommentar 
Att kunna bygga ridanläggningen i etapper och att plankartan är flexibel 
har varit grundprinciper för samrådsförslaget. Det är dock viktigt att 
ändringar av behovsspecifikationen uppmärksammas så tidigt som möjligt 
för att få till en detaljplan som håller över tid trots flexibilitet.  
 
Fokus under samrådsskedet har varit på själva anläggningen och 
dagvattenfrågorna. I granskningsskedet kommer mer fokus läggas på 
gestaltning av entrén till området, trädplanteringar, vegetation och 
markarbeten som kullar mm. Det slutliga förslaget för hur området kommer 
gestaltas ansvarar serviceförvaltningen för. Det är positivt att förvaltningen 
har höga ambitioner när det gäller gestaltningen av både anläggningen och 
området som tillhör anläggningen. 
 

Myndigheter, statliga verk m fl 
Länsstyrelsen Skåne (aktbilaga 37) 
Länsstyrelsen framför i skrivelse 2016-06-16 att de noterar att 
informationen i upplysningsrutan i sig inte säkerställer att 
miljökvalitetsnormerna följs. Då avvattningen kan regleras på olika sätt 
förutsätter länsstyrelsen att kommunen för en dialog mellan VA-
huvudmannen och tillsynsmyndigheten för att avvattningen optimeras både 
avseende vattenkvalitet och risk för översvämning. Planförslaget visar att 
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förutsättningar finns för att följa miljökvalitetsnormerna samt avsätter mark 
för vattenhanteringen. Behov av ytterligare reglering i detaljplanen krävs 
inte. 
 
Detaljplanområdet tangerar ett område som sedan tidigare utretts 
arkeologiskt, registrerat i fornminnesregistret FMIS som Lund 190:1. Inom 
detta område påträffades ett 30-tal boplatsanläggningar samt fynd av 
bearbetad flinta och keramik. Anläggningarna var dåligt bevarade men kan 
indikera en mer omfattande boplats i närområdet. 
 
Enligt länsstyrelsens bedömning är sannolikheten stor för att det ska finnas 
under mark dold fornlämning, idag ej kända, inom området. Därför ska en 
arkeologisk utredning i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 11 § 
kulturmiljölagen genomföras innan en exploatering av området. Denna bör 
initieras i ett så tidigt skede som möjligt i planeringsprocessen. 
 
En arkeologisk utredning är ett besluts- och planeringsunderlag för både 
länsstyrelsen och Lunds kommun och ska klargöra fornlämningssituationen 
för det aktuella området. Genom en tidig utredning skapas bättre 
förutsättningar att bevara fornlämningarna med skyddsbestämmelser och 
därmed undvika borttagande av fornlämningar genom arkeologiska 
undersökningar. För initiering av utredningen ska länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet kontaktas. 
 
Kommentar 
En arkeologisk utredning är beställd via länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 

Organisationer och föreningar 
LRF:s kommungrupp i Lund (aktbilaga 44) 
LRF:s kommungrupp i Lund framför i skrivelse 2016-06-20 att 
ridanläggningen blir felplacerad enligt planförslaget av flera skäl. 
Kommunen har inte utrett alternativa placeringar, detta måste utredas. 
Planförslaget bryter mot miljöbalken eftersom man inte har utrett alternativa 
placeringar. LRF motsätter sig att kommunen tar högvärdig jordbruksmark i 
anspråk. Kommunen ska inte bygga anläggningar för privata användares 
fritidsintressen. Ridverksamheten kommer att göra intrång på de omkring 
liggande jordbruksmarkerna och skada brukningsenheterna. Det finns redan 
två stora ridanläggningar i närområdet kring Vallkärra. Tre stora 
ridanläggningar nära varandra påverkar bygden negativt. LRF anser inte 
heller att dagvattenhanteringen är tillfredsställande utredd. Av ovannämnda 
skäl avstyrker vi planförslaget. 
 
Kommentar 
Placeringen av ridanläggningen utreddes år 2010-2011, där olika alternativ 
jämfördes ur olika aspekter. Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 
att förorda en placering av ridverksamheten till Ladugårdsmarken 5:8. 
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Ridvägarna är en viktig förutsättning som behöver prioriteras för att skapa 
en bra helhetslösning för den nya ridanläggningen och för att undvika 
intrång på omkringliggande jordbruksmarker. Klosterängshöjden ingår i 
konceptet för en fungerande ridanläggning och det är där den största delen 
av uteskritt planeras att ske.  
Dagvattenfrågan är tillräckligt utredd och det finns genomarbetade 
lösningar som redovisas i planbeskrivningen. I granskningsskedet är en 
alternativ lösningen redovisad som innebär att dagvattnet pumpas till 
VASYDs dagvattenledning istället för att ledas den naturliga vägen 
nordvästerut. Med detta alternativ påverkas inte fastigheten 
Ladugårdsmarken 5:1 av dagvattenhanteringen. 
 

Sakägare, boende m fl 
Per-Olof Danielsson, ägare till Ladugårdsmarken 5:1 (aktbilaga 31-32) 
Framför bland annat genom ombud, Nils Hyllienmark, i skrivelse 2016-06-
14 att Per-Olof Danielsson invänder mot förslaget. Danielsson fick 
information om ärendet via ett sammankallat möte med planhandläggaren 
från kommunen, den 15 februari 2016. Danielsson anser att förläggningen 
av hästverksamheten till den aktuella fastigheten är olämplig både med 
utgångspunkt från hans näringsintressen som från ett allmänt intresse. Om 
befintlig verksamhet på Smörlyckan ska flyttas till annan plats borde den 
hellre förläggas till den av Domkyrkan tidigare föreslagna marken i östra 
Lund nära Hardebergaspåret. 
 
Exploateringen av planområdet innebär att fastigheten i allt väsentligt 
kommer att hårdgöras vilket förändrar dagvattenflödet. Samrådsförslaget 
gör gällande att dagvattnet ska ledas in i Danielssons stamledning som går 
genom planområdet i nordöstra hörnet på en liten sträcka. Längre norrut 
övergår äganderätten av stamledningen till Svenshögs dikningsföretag. Det 
innebär att stamledningen, som redan är full vid höga flöden, belastas över 
sin kapacitet, därför att flödet inte bromsas genom infiltration i jordlagren. 
 
Vid mötet hävdade planhandläggaren att jorden på planområdet inte 
infiltrerar något dagvatten och att exploateringen därför inte medför någon 
ändring av vattenavledningen. Detta antagande är felaktigt anser 
Danielsson. Om man tillämpar stadsbyggnadskontorets syn på saken 
riskerar dräneringen uppströms att stoppas vid höga flöden. Då riskeras 
jordbruksmarken och utjämningsmagasinen vid Brunnshögsdeponin. 
Hyllienmark menar dock att om dagvattenavledningen från fastigheten 
kommer att läggas i rör söderut till VA SYDs nät, frånfaller 
argumentationen ovan. 
 
I den allmänna information som planhandläggaren föredrog vid mötet den 
15 februari 2016, fanns en karta över ridvägar i Lunds kommun. På kartan 
fanns en beträda, i nord sydlig riktning, som ligger i västra kanten av 
Danielssons fastighet Ladugårdsmarken 5:1. Beträdan är markerad som 
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befintlig ridväg men detta är en tveksam beskrivning. Beträdan är inte 
ridväg utan upplåten för fotgängare. Möjligtvis används den av ryttare men 
frågan är om det är författningsenligt. Om man leder häst eller rider gäller 
fordonsbestämmelserna enligt trafikförordningen och andra lagar i 
tillämpliga delar. Det innebär bland annat att gång- och cykelväg inte är 
tillåten ridväg.  
 
På samma karta anges att den västra delen av vägföreningens väg mellan 
dammen till Svenshögsvägen är markerad som önskvärd ridväg. Danielsson 
är stor andelsägare i vägföreningen och var tidigare ordförande i 
samfälligheten som förvaltar vägen. Det har inte kommit till hans kännedom 
att vägen planeras bli ridväg. Om så skulle vara fallet, skulle han veta om 
det.  
 
Hästar och ridning bäddar för intrång på intilliggande fastigheter. 
Danielssons högproduktiva och välskötta åkermark ligger närmast den 
planerade ridanläggningen. Byggs ridanläggningen finns det en stor risk att 
hästar kommer att ridas eller ledas ut på åkermarken när den inte är 
bevuxen, därför att andra ridvägar saknas eller är trånga. Det finns inga 
stängsel eller övervakning som kan hindra sådana intrång. 
 
Intrångsskador uppkommer genom att hästhovarna drar med sig fröer in på 
markerna som därmed kan kontaminera åkern. Denna typ av skador är svåra 
och dyrbara att reparera. Det gäller i synnerhet då åkermarken utnyttjas för 
mycket högvärdiga grödor med stränga krav på ren produktion. Inslag av 
främmande grödor kan därför leda till avsevärda förluster för Danielsson. 
Danielsson anser, att det inte är rimligt att hans produktion ska behöva 
utsättas för sådana risker. Ridanläggningens placering är sett från 
Danielssons näringsintresse olämplig. 
 
Slutligen menar Danielsson att anläggningens byggnader bör redovisas även 
sedda från norr, dvs från hans fastighet. När flerbostadshusen i kvarteret 
Ridfogden byggdes under 2004 uppgav kommunen att kvarteret var det sista 
som skulle bebyggas i norra kanten av tätorten. Husen skulle utgöra en slags 
"ringmur" mot norr. Ridanläggningens byggnader år så stora att de kommer 
att skymma husen i kvarteret Ridfogden från Tuvan. Det innebär att staden 
kommer att breda ut sig norr om "ringmuren". 
 
Kommentarer 
Placeringen av ridanläggningen har utreddes år 2010-2011, där olika 
alternativ jämfördes ur olika aspekter. Kommunstyrelsen beslutade i 
november 2011 att förorda en placering av ridverksamheten till 
Ladugårdsmarken 5:8. Det är detta beslut som är ramen för det nu aktuella 
planförslaget. 
 
 Dagvattenlösningen redovisas i planbeskrivningen och där beskrivs även 
att fördröjning av dagvattnet kommer att ske med strypt flöde till 
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ledningsnätet. Danielsson har rätt i att marken infiltrerar regnvatten på ett 
långsamt sätt innan det når dräneringsbrunnar och stamledningar. Vid 
beräkning av dagvattenytor bedöms dock lerig åkermark som ytor utan 
infiltrationsmöjlighet och likställs med hårdgjorda ytor för att få till så bra 
fördröjningsdammar som möjligt. I granskningsskedet är en alternativ 
lösningen redovisad som innebär att dagvattnet pumpas till VASYDs 
dagvattenledning istället för att ledas den naturliga vägen nordvästerut. 
Med detta alternativ påverkas inte fastigheten Ladugårdsmarken 5:1 av 
dagvattenhanteringen. 
Ridvägarna är en viktig förutsättning som behöver prioriteras för att skapa 
en bra helhetslösning för den nya ridanläggningen och för att undvika 
konflikter mellan biltrafikanter på bland annat samfällighetens väg och 
intrång på omkringliggande jordbruksmarker samt beträdor. Ridvägsfrågan 
är en fråga som ej hanteras genom planprocessen. Klosterängshöjden ingår 
i konceptet för en fungerande ridanläggning och det är där den största 
delen av uteskritt planeras att ske. Ett samarbete mellan Danielsson och den 
kommungemensamma ridvägsgruppen hade varit positivt för att 
åstadkomma en långsiktig kompromiss för en hållbar lösning kring 
ridvägsfrågan. 
Konsekvensen av planförslaget är att det kommer byggnadsvolymer norr om 
”ringmuren”. Någon specifik redovisning av ridanläggningens byggnader 
för P-O Danielsson är inte aktuell.  
 

Ladugårdsmarkens vägsamfällighet, GA:3 (aktbilaga 35) 
Framför bland annat i skrivelse 2016-06-16 att föreningens väg inte är 
lämplig för ridning och motsätter sig beskrivningen i planbeskrivningen där 
den omnämns som ridväg. Vägen är mindre än 4 meter bred och varje möte 
mellan häst och bil är en potentiellt farlig situation, i synnerhet för hästen 
och ryttaren. Det är inte möjligt för ryttare att rida åt sidan, då båda sidor av 
vägen normalt är uppodlade. För större fordon så som jordbruksredskap och 
lastbilar är möten med hästar längs vägen inte möjlig. Även när man med bil 
möter en van ryttare uppstår en obehaglig situation, då bilen får krypköra 
helt nära hästen. Det är idag en acceptabel belägenhet, då de två 
hästgårdarna på Ladugårdsvägen använder vägen för ridning i ringa 
omfattning och det därmed inträffar mycket sällan. Dessutom är ryttarna 
som bor på Ladugårdsmarken synnerligen erfarna. 
 
Däremot rider ibland andra ryttare, mindre erfarna, in på vägen och det har 
flera gånger uppstått farliga situationer i möte med bilister, särskilt med 
bilförare som använder vägen för genomfart och tenderar att dels köra fort, 
dels är ovana vid hästar. Det förekommer att ryttaren, för att få ett rimligt 
säkerhetsavstånd till bilen, rider ut i växande gröda, vilket naturligtvis inte 
är acceptabelt. Det finns flera skäl att befara att ridanläggningen kommer att 
medföra ökad ridning på vägen och att den kommer att vara svår att styra. 
Verksamheten är mycket stor- ca 50 hästar i ridskola och ytterligare lika 
många privata. Dessutom förväntar sig Lunds Civila Ryttarförening att 
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andra privata hästar, ej tillhörande anläggningen, kommer att rida dit för att 
utnyttja faciliteterna, bland annat ridhuset. Sannolikheten för att några av 
denna stora mängd ryttare använder vägen för ridning är naturligtvis stor 
och utgör därmed en oacceptabel ökning av riskerna. 
 
I förslaget till detaljplan beskrivs vägavsnittet mellan ladugårdsmarken 
2:15,1,3,4 och Svenshögsvägen som "ridbar bilväg" (s15). Det är med 
hänsyn till ovanstående direkt olämpligt, såvida inte en ridväg kan anläggas 
i anslutning till vägen så att ett säkert möte mellan bil och häst kan ske. 
 
Vägföreningen befarar dessutom att det kommer att bli svårt att reglera 
ridningen på vägen. En stor del av ryttarna är löst organiserade eller inte alls 
knutna till anläggningen. De kan, med hänvisning till allemansrätten, anse 
sig ha rätt att rida på vägen. Varken kommunen eller vägföreningar har 
möjlighet att besluta om eller sätta upp förbudsskyltar för ridning, då 
området är utanför detaljplan. Endast Länsstyrelsen kan fatta ett sådant 
beslut, vilket är utanför både kommunens och vägföreningens kontroll. 
Dessutom vet vi av vägföreningens egna ryttare att det är tilltalande att rida i 
en slinga och inte tvingas vända och rida tillbaka samma väg. Vägen utgör 
naturligtvis en inbjudande slinga att rida på. 
 
Förutom säkerhetstänkandet, vilket är det viktigaste argumentet, skulle 
ridning på vägen medföra ökat slitage med ökade reparations- och 
underhållskostnader för vägföreningen. Dessutom kan man befara ökad 
ridning i växande grödor, vilket är förbjudet och som skulle åsamka skador 
för berörda lantbrukare. Såvida garantier för att ridning inte sker längs 
vägen motsätter sig vägsamfälligheten byggandet av anläggningen av 
säkerhetsskäl. En realistisk plan för att garantera detta måste finnas både för 
den verksamhet som planeras vid anläggningen och för ridning som är en 
konsekvens av att ridanläggningen byggs. 
 
Kommentar 
Ridvägarna är en viktig förutsättning som behöver prioriteras för att skapa 
en bra helhetslösning för den nya ridanläggningen och för att undvika 
konflikter mellan biltrafikanter på bland annat samfällighetens väg och 
intrång på omkringliggande jordbruksmarker. Vägföreningens väg är som 
påpekas en smal väg och upplevelserna av obehagliga situationer vid möten 
oavsett om det är hästar eller möte med andra fordon visar på befintliga 
problem. Hästar som rider på vägföreningens väg kommer både från 
boende inom föreningen och ryttare utanför området. Frekvensen av hästar 
på vägföreningens väg kommer inte att öka markant pga den nya 
ridanläggningen då Klosterängshöjden är den plats som ingår i konceptet 
för en fungerande ridanläggning och det är där den största delen av 
uteskritt planeras att ske. Ett samarbete mellan vägföreningen och den 
kommungemensamma ridvägsgruppen hade varit positivt för att 
åstadkomma en långsiktig kompromiss för en hållbar lösning kring 
ridvägsfrågan. 
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Texten i planbeskrivningen som handlar om ridvägar har förtydligats 
gällande att vägen är en enskild väg och sköts av en vägsamfällighet.  
 

Riksbyggen Brf Trädgårdshusen, ägare till Klosterängsgården 2 
(aktbilaga 36) 
Framför bland annat i skrivelse 2016-06-16 att styrelsen för Riksbyggen Brf 
Trädgårdshusen är motståndare till planerna om att etablera en 
ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8. Det är en ganska stor 
djurhållningsverksamhet som etableras intill ett tätbebyggt område och 
utökningen från 70 till 100 hästar är betydande. Detta anser brf 
Trädgårdshusen inte är lämpligt. Om kommunen ändå väljer att etablera 
ridanläggningen vill föreningen att kommunen har en plan för dessa tre 
aspekter; lämplig hantering av hästgödsel, gräsetablering i hästhagarna och 
säkerhet. Skyltar bör sättas upp med information om vem man ska kontakta 
om hästarna bryter sig ut ur hagarna.  
 
Kommentar 
Synpunkterna vidarebefordras till beställarna. 
 
 

Johan Rathsman, Källarekroken 12 (aktbilaga 38) 
Framför bland annat i skrivelse 2016-06-17 att den föreslagna planen för ett 
nytt ridhus med tillhörande hagar skulle innebära att ett stort antal hästar 
kommer att finnas i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Detta strider 
mot boverkets rekommendationer om ett skyddsavstånd på minst 50-100 m.  
Dessutom har ingen hänsyn tagits till det öppna landskapet vilket kommer 
att göra att allergenerna sprids lättare. Det stora antalet hästar, kombinerat 
med det korta avståndet till befintlig bebyggelse och det öppna landskapet 
gör den föreslagna placeringen av stallet klart olämplig. Planen måste därför 
återremitteras till stadsbyggnadskontoret för att utreda en alternativ 
placering som minimerar onödiga risker för spridning av hästallergener. Till 
exempel nordost om det nu föreslagna området. 
 
Kommentar 
Länsstyrelsen gör nu för tiden en individuell bedömning då skyddsavstånden 
inte gäller längre. Skyddsavstånden gäller inte längre då hästallergen 
sprids betydligt kortare sträckor via luft än vad man tidigare har trott. De 
nya rönen har medfört att tidigare rekommendation om skyddsavstånd 
mellan stall och bostäder nu är borttagen. Länsstyrelsen är informerade och 
ställer sig positiv till förslaget.  

Intensionen är att plantering av häck eller liknande samt kullar och träd ska 
anläggas mellan bostäder och ridanläggningen för att bland annat minska 
risk för hästallergen utanför anläggningen. 
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Svenska kyrkan, Domkyrkorådet i Lund, ägare till Ladugårdsmarken 5:9 
(aktbilaga 41) 
Domkyrkorådet i Lund framför i skrivelse 2016-06-17 att de fortfarande 
anser att erbjudandet om att förlägga ridanläggning på del av 
domkyrkofastigheten Mårtens Fälad 2:14 är mer riktig. På fastigheten finns 
byggnader, ytor och synnerligen god möjlighet till säker förflyttning genom 
underbyggd GC-väg till och från lokaltrafik och inifrån Lund. Möjlighet till 
eget foder finns också. Därigenom hade området på Ladugårdsmarken 5:8 
frigjorts för annan aktivitet som kan samordnas med den planerade och 
detaljplanelagda golfbanan på Ladugårdsmarken 5:9. Dels genom klubbhus 
dels genom samaktiviteter på båda fastigheterna. Det är sannolikt att 
golfbana byggs på Ladugårdsmarken 5:9 och därigenom hade 
synergieffekterna med gemensamt klubbhus varit stora. 
 
Frågor som uppstår för fastighetsägarna i området är bland annat hur 
ridverksamheten kommer att använda beträdor, enskilda vägar, samfällda 
vägar mm. Vilka risker kan uppstå mellan biltrafikanter och ryttarekipage, 
till exempel riskavstånd till idrottsutövare på grannfastighet. Lunds kommun 
har under lång tid varit medvetna om detaljplan för golfbana och hade 
kunnat samråda för att optimera användandet av båda fastigheternas 
möjligheter. 
 
Kommentar 
Placeringen av ridanläggningen utreddes år 2010-2011, där olika alternativ 
jämfördes ur olika aspekter. Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 
att förorda en placering av ridverksamheten till Ladugårdsmarken 5:8. 
Att arrangera ett gemensamt klubbhus för golf- och ridanläggningen är inte 
aktuellt då verksamheterna har mycket olika behov. Detaljplanen för 
golfanläggningen vann laga kraft 2011-11-02 men har inte genomförts. Det 
är därför svårt att skapa samordningsvinster då det inte är säkert att 
golfbanan blir genomförd inom de närmaste åren.  
Ridvägarna är en viktig förutsättning som behöver prioriteras för att skapa 
en bra helhetslösning för den nya ridanläggningen och för att undvika 
konflikter mellan biltrafikanter på bland annat samfällighetens väg och 
beträdor. Klosterängshöjden ingår i konceptet för en fungerande 
ridanläggning och det är där den största delen av uteskritt planeras att ske. 
Ett samarbete mellan Domkyrkan och den kommungemensamma 
ridvägsgruppen hade varit positivt för att åstadkomma en långsiktig 
kompromiss för en hållbar lösning kring ridvägsfrågan. 
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Samlad bedömning 
Samrådet har visat att följande aspekter kräver viss omarbetning av 
planförslaget: 
• Illustrationsplanen har uppdaterats 
• Parkmark i södra delen är borttaget 
• Text uppdaterad för dagvatten och ridvägar 
• En alternativ dagvattenlösning för planområdet är redovisad 
• En arkeologisk undersökning är beställd 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir   Astrid Avenberg Rosell  
planchef   planarkitekt 
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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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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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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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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)
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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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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
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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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-10-03 SO 2016/0137

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.

438



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.  
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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
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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
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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
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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 
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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

448



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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Tjänsteskrivelse 2 (5)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/1062

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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Tjänsteskrivelse 3 (5)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/1062

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
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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. 

461



Tjänsteskrivelse 5 (5)
Diarienummer

2017-02-17 KS 2016/1062

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

468



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

469



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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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-02-09 KS 2016/1127

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

475



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
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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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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-01-16 KS 2016/0382

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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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-01-16 KS 2016/0382

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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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-01-16 KS 2016/0382

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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Kommunkontoret 
Strategiska utvecklingsavdelningen 

Yttrande över motion 
2016-11-14 

1(3) 

 

 

Ulrika Dagård 

0734 – 15 09 30 

ulrika.dagard@lund.se 

 

 
 
 

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 
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 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 över motion 

2016-11-14 
3(3) 

 

 

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. 
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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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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
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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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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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-07-07 KS 2016/0382

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)
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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 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 160 Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo
Kjellberg (SD) motion om 
återinförande av medborgarstämmor i 
Lunds kommun, (KF)

Dnr KS 2017/0068

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion till 
kommunfullmäktige att medborgarstämmor återinförs i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2010.
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om 
återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.

Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), 
Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag till 
motionen i enlighet med kommunkontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande 
mot Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att  avslå motionen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 160/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 april 2017, 
ärende 30, ”Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) motion 
om återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bifallsyrkande. För argument, se motionen. 
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-04-05 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0068

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) samt 
Bo Kjellberg (SD) om återinförande av 
medborgarstämmor i Lunds kommun

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion till 
kommunfullmäktige att medborgarstämmor återinförs i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2017, dnr KS 2017/0068
Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2010 § dnr KS 2002/0287
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om 
återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun.

Barnets bästa
Ärendet berör inte barn.

Ärendet
Sverigedemokraterna yrkar i en motion till kommunfullmäktige 
att medborgarstämmor återinförs i Lunds kommun. 
Motionärerna anför att det bör finnas ett mötessystem för dem som inte 
vill engagera sig i det breda system med partier och förtroendeuppdrag 
som redan finns. De anser därför att medborgarstämmorna bör återstartas. 

Strategi för medborgardialog
I juni 2015 beslöt kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen 
att utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Utifrån 
uppdraget genomförde kommunkontoret en nulägesanalys som visade på 
behovet av en strategi för medborgardialog som beskriver inriktningen på 
arbetet och inte heller riktlinjer och en övergripande process för hur 
kommunens arbete med medborgardialog ska genomföras.
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0068

Utöver behovet av en strategi och en kommunövergripande process för
medborgardialog visade nulägesanalys bland annat att:
 Förtroendevalda bör ha en mer aktiv roll i arbetet med medborgar- och 
brukardialog.
 Dialogarbetet sker utan koppling till styrning, mål, budget och 
verksamhetsutveckling.
 Medborgardialoger bör genomföras med tydligare syften och mål.
 Lunds kommun saknar verktyg för e-dialog/e-demokratilösningar.

Kommunfullmäktige har antagit en Strategi för medborgardialog med 
följande principer: 

 Medborgardialog bör genomföras när förtroendevalda och 
tjänstepersoner har ett behov av att få reda på vad medborgarna 
har för åsikter och för prioriteringar. Vid förslag som direkt berör 
medborgarna och där förtroendevalda ännu inte har tagit ställning 
bör medborgardialog alltid övervägas. Dialogen bör genomföras 
så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

 Medborgardialoger ska ha ett tydligt syfte och resultatet ska 
återkopplas till medborgarna som har deltagit i dialogaktiviteter. 
Medborgarnas möjlighet att påverka ska tydligt framgå vid starten 
av varje medborgardialog.

 Det är viktigt att låta medborgarna lyfta frågor som är angelägna 
för dem genom olika kanaler. Digitala kanaler ska främst 
användas.

 Medborgardialogen behöver inte avslutas i samförstånd. Det 
slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos 
förtroendevalda som har ett ansvar för helheten och de politiska 
avvägningarna.

 Olika metoder och verktyg för medborgardialog ska användas för 
att nå medborgare som vanligtvis inte deltar i medborgardialoger 
eller kontaktar kommunen via andra kanaler.

 När medborgardialog används ska fokus finnas på barn och 
ungdomars möjlighet att delta.
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0068

Kommunkontorets kommentar
Lunds kommunfullmäktige har fastställt kommunens strategi för 
medborgardialogen. Den fokuserar på att medborgardialogerna ska ha ett 
tydligt syfte, vara en del av en beslutsprocess och användas i frågor där 
kommunala beslut kan påverkas. Olika metoder ska användas för att nå 
medborgare som vanligtvis inte deltar. Det innebär ett annat arbetssätt 
och fokus för kommunens medborgardialoger som inte inrymmer 
regelbundna, geografiska medborgarstämmor.

Kommunkontoret förslår att motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige 
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Lund 2017-01-23

Motion om återinförande av medborgarstämmor
Ställd till Lunds kommunfullmäktige

Vår demokrati är en representativ sådan, med valda politiker vars åsikter 
förhoppningsvis avspeglar befolkningens. Men speciellt på den kommunala 
nivån går det att göra mycket för att möjligheterna för var och en att påverka ska 
bli så enkla som möjligt. Ett exempel på det var medborgarförslagen. De gjorde 
det möjligt för alla att lämna egna, konkreta förslag på förbättringar, det kunde 
vara både större och mindre saker. Tyvärr avskaffades medborgarförslagen i 
slutet av år 2016, och ersattes med ett dåligt genomtänkt system med så kallade 
”e-förslag”, där minst hundra personer måste uttrycka sitt gillande för att 
förslaget överhuvudtaget ska behandlas. Dessutom kommer det att ske en 
godtycklig gallring bland förslagen. Vi Sverigedemokrater motsatte oss detta 
system, vi ville ha kvar medborgarförslagen.

Den direkta dialogen ansikte mot ansikte mellan politiker och allmänhet är 
förstås lika viktig som möjligheten att lämna skriftliga förslag.  Det finns många 
former för detta. I samma beslut som det i vilket medborgarförslagen 
avskaffades, beslutades det även att så kallade medborgarpaneler ska införas. 
Det är ännu inte klart hur det systemet ska utformas, men det blir inte helt 
enkelt. Hur ska medborgarpanelerna tillsättas så att man är någorlunda säker på 
att de avspeglar folkviljan? Vilken betydelse ska de tillmätas? Redan nu finns de 
tre kommunala råden. De fokuserar på särskilda grupper av medborgare, och 
kan systematiskt föra dialog i ämnen som berör dessa grupper, som alla har 
specifika behov. 

Men vilket är det bästa systemet för att generellt fånga upp medborgarnas åsikter 
i mötesform? Det självklara grunden är ju att så många som möjligt vill vara 
med och ta ansvar genom att ta ett uppdrag som folkvalda politiker. Systemet är 
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stort och ger många möjligheter att få vara med. Förutom de cirka 100 
ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige, sitter ett mycket stort antal 
engagerade medborgare i nämnderna och i många andra organ. Med så många 
platser som ska tillsättas, och ett brett utbud av partier med många olika åsikter, 
bör huvudinriktningen för de medborgare som vill engagera sig, vara att 
engagera sig i ett parti. Att bygga upp ytterligare ett representativt system, med 
så kallade medborgarpaneler, kommer bara att göra ett redan övertungt system 
ännu mer komplext.

Men för dem som inte vill engagera sig i det breda system med partier och 
förtroendeuppdrag som redan finns, bör man ha ett mötessystem där alla är 
välkomna, inte medborgarpaneler för de som lyckas komma in där. Under de två 
valperioderna mellan 2006 och 2014 fanns medborgarstämmorna. Baserat på en 
geografisk uppdelning av kommunen möttes politiker, tjänstemän och allmänhet 
under en kväll och diskuterade de frågor som de boende i den aktuella delen av 
kommunen ville ta upp. Mötena förbereddes väl genom postutskick till alla 
boende i stadsdelen, och det fanns möjlighet för alla att anmäla ämnen de ansåg 
borde tas upp. Formatet krävde en hel del förberedelse och även efterarbete, men 
hade sina fördelar. Vanligtvis var deltagandet mycket bra med ibland mer än 
hundra deltagare. Dialogen blev ibland mycket rak, till och med hård, men i en 
fungerande demokrati är det ett friskhetstecken att allmänheten är rak gentemot 
makthavarna med vad man tycker, och dessa i sin tur inte räds en sådan dialog. 

Men medborgarstämmorna begravdes i tysthet. Vi Sverigedemokrater anser att 
de bör återstartas. Denna gång bör naturligtvis ordförandeskapet på själva 
stämmorna roteras mellan alla partier. 

Sverigedemokraterna yrkar

att medborgarstämmor återinförs i Lunds kommun. 

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

________________________
Bo Kjellberg
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 161 Joakim Månsson Bengtsson (FI) m fl
motion avseende könsneutralisering 
av begrepp inom organisationen, (KF)

Dnr KS 2016/1032

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl. har i en motion föreslagit att Lunds 
kommun könsneutraliserar begrepp inom organisationen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2017.
Joakim Månsson Bengtssons (-) m.fl. motion, inkommen den 2 november 
2016.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Torsten 
Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till 
kommunkontorets förslag till beslut.

Emma Berginger (MP) yrkar bifall till kommunkontorets förslag till 
beslut med tillägget att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en generell 
översikt av kommunens terminologi, såväl i kommunikation som sker 
internt som externt, och könsneutralisera språket.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag till kommunkontorets förslag till 
beslut.

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

Omröstning begärs. 

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska utgöra 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
och finner att Emma Bergingers (MP) yrkande ska utgöra motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Mia Honeth (L) och Anne Landin (FNL) röstar ja.

Emma Berginger (MP) och Yanira Difonis (MP) röstar nej.

Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att 
rösta.
 
Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen således i enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. 
yrkande. 

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att   anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 161/01.

Protokollsanteckningar
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Inga-Kerstin Eriksson 
(C): Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet är positiva till att 
det inom kommunikationsplattformen arbetas med att utveckla ett mer 
könsneutralt språk.

Mia Honeth (L) och Christer Wallin (M): Vi uppmanar Lunds kommun 
att följa språkrådets rekommendationer vad gäller offentlig svenska.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 april 2017, 
ärende 31, ”Joakim Månsson Bengtsson (fi) mfl. Motion avseende 
könsneutralisering av begrepp inom organisationen” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande. Vi ser inte meningen med detta. Ett könsneutralt 
språkbruk skulle vara konstlat och riskerar att utarma språket från nyanser. 
När politiker försöker styra människors tankar och verklighetsuppfattning 
via språket är vi farligt nära propaganda.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-04-05 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-03-08 KS 2016/1032

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

046-35 50 00

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Joakim Månsson Bengtssons (-) m.fl. motion 
avseende könsneutralisering av begrepp inom 
organisationen

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl. har i en motion föreslagit att Lunds 
kommun könsneutraliserar begrepp inom organisationen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2017.
Joakim Månsson Bengtssons (-) m.fl. motion, inkommen den 2 november 
2016.

Barnets bästa
Barn gynnas av ett jämställt samhälle. 

Ärendet
Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl. yrkar att kommunfullmäktige 
beslutar 

- att kommunkontoret får till uppgift att könsneutralisera ordet 
”tjänsteman” och i stället använda ordet ”tjänsteperson” där detta 
ord förekommer i skrift inom Lunds kommun som organisation, 
samt

- att uppdra åt kommunkontoret att göra en generell översikt av 
kommunens terminologi, såväl i kommunikation som sker internt 
som externt, och könsneutralisera språket i sin helhet.

Motionen
Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl. har i en motion föreslagit att Lunds 
kommun ansluter sig till den skara av kommuner som de senaste åren 
könsneutraliserat begrepp inom sin organisation såsom att förändra ord 
som ”tjänsteman” i tjänsteskrivelser, på hemsida och på liknanden ställen 
där sådana ord och begrepp förekommer.

Flera kommuner, som exempelvis Malmö och Norrköping, har nyligen 
tagit beslut om just detta och förhoppningen är att även Lund kan ha en 
majoritet av politisk vilja för att gå samma utveckling till mötes. 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-03-08 KS 2016/1032

Språkets makt ska inte förringas. Ord och formuleringar kan inkludera 
eller exkludera. Det som föreslås är att kommunen formulerar sig 
inkluderande om och till kommunens medarbetare och medborgare. Detta 
är ett av stegen för att stärka Lund som en feministisk kommun och 
arbetsgivare. 

Språket
Jämställdhet innebär att alla kvinnor och män ska ha samma makt, rättig-
heter och villkor i samhället och på arbetsplatsen. Den 7 december 2005 
antog Riksdagen mål för svensk språkpolitik och ett av målen var att 
svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. I beslutet synliggjordes 
också att språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor i 
exempelvis myndighetstexter är viktiga att motverka. Ett jämställt språk 
innebär att det riktar sig till både kvinnor och män. 

Det finns inte en enhetlig uppfattning om att begrepp som tjänsteman, 
vetenskapsman eller dylikt är knutet till kön och bidrar till ojämställd-
heten. Tjänsteman uppfattas av många som en könsneutral beteckning av 
yrke då det har använts under väldigt lång tid inom sektorer där både 
kvinnor och män arbetar. Det är ett begrepp som spänner över många 
sektorer som inte på något sätt vänder sig enbart till män. 

Sveriges kommuner och landsting använder sig av termen tjänsteperson, 
och Språkrådet rekommenderar könsneutrala tjänstebeteckningar. 
Exempel på detta är att riksdagsledamot ersatt riksdagsman och forskare 
används i stället för vetenskapsman. Ett jämställs språk handlar om att 
beskriva människor på lika villkor utan stereotyper.

Jämställdhet i Lunds kommun
Den 25 mars 2010 beslutade kommunfullmäktige att Lunds kommun 
skulle underteckna CEMR-deklarationen (Europeiska deklarationen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå). 
Därmed har kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspek-
tivet i hela organisationen, på alla nivåer, både inom arbetsgivar- och 
verksamhetsperspektivet. 

Kommunens medarbetarpolicy tar upp frågan om mångfald och jäm-
ställdhet som ska vara en naturlig och värdefull del i verksamheten. Till 
policyn har riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling 
antagits. I dessa riktlinjer anges att mångfald i Lunds kommun är alla de 
egenskaper som gör människor unika. I begreppet ingår både likheter och 
skillnader som kan vara uppenbara och djupgående, kanske till och med 
omedvetna. Som exempel anges olikheter vad gäller kön. Det anges 
vidare att Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla. 
Vidare anges att strävan efter ökad mångfald och normkritiskt tänkande 
ska vara integrerad i all verksamhet.

Av kommunens kommunikationsplattform framgår följande. ”Kommu-
nikation skapar en bild av vår omvärld. Att Lunds kommun kommuni-
cerar normmedvetet ska motverka diskriminering. Genom språk, bildval 
och annan kommunikation ska vi spegla det demokratiska och jämställda 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-03-08 KS 2016/1032

samhälle vi eftersträvar. Vi ska arbeta mot alla typer av diskriminering. 
Detta innebär att vi ibland beskriver det samhälle vi eftersträvar och inte 
verkligheten.”

Kommunkontorets kommentar
Lunds kommun bör, med sin inriktning mot att vara en jämställd arbets-
plats med integration av mångfald, inkl. jämställdhet, och normkritiskt 
tänkande i verksamheterna, inte använda sig av begrepp som beskriver 
personer inom organisationen på ett sätt som inte inkluderar alla. Särskilt 
i de fall där det finns en fullgod ersättning för ord som används bara pga. 
gammal vana. Det finns goda argument för att använda tjänsteperson i 
stället för tjänsteman. Samma argument finns för att även andra köns-
knutna begrepp kan ändras, såvida det inte finns lagliga hinder att ändra 
beteckningarna, såsom gäller för t.ex. justitieombudsman och nämnde-
man. 

Kommunikationsplattformens skrivningar om normmedveten kommu-
nikation som motverkar diskriminering visar att det i kommunen finns en 
vilja att i stort uppnå det som föreslås i motionen. Arbetet med könsneu-
tralisering av vissa begrepp inom kommunen är en del av det som 
behöver göras för att genomföra kommunikationsplattformens inten-
tioner. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Lund 170328 

Interpellation till Elin Gustafsson, kommunalråd, angående försämringar 
av personlig assistans enligt LSS 

En viktig frihetsreform i modern tid var införandet av LSS-lagstiftningen – ”Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade”. Folkpartisten, idag liberalen, Bengt Westerberg 
drev som socialminister igenom denna lag på tidigt 90-tal. Ett viktigt syfte med lagen är att 
säkerställa att varje individ i behov av assistanshjälp får rätt hjälp och reellt inflytande över 
sin egen vardag. Den nya lagen var på sin tid revolutionerande och medförde att ett antal 
människor, som tidigare varit utestängda från att delta i samhällslivet, fick större möjligheter 
att delta på lika villkor.  

Vi i Liberalerna är nu oroade över hur denna lagstiftning börjat tillämpas allt snålare. Det var 
inför 2016 som statsrådet Åsa Regnér (S), barn-, äldre och jämställdhetsminister, lämnade nya 
direktiv till Försäkringskassan, där myndigheten uppmanades att begränsa timutvecklingen 
inom den personliga assistansen. Följden har blivit en allt hårdare bedömning av den 
enskildes behov.  

Enligt statistik från bland annat handikapporganisationer och Försäkringskassan har många 
fått ett minskat stöd eller till och med helt indragen assistans och i förlängningen minskade 
förutsättningar för att leva ett så normalt liv som möjligt med arbete eller studier. En större 
andel sökande har också fått helt avslag på sin ansökan om personlig assistans de senaste 
åren. Runt om i landet kommer allt fler rapporter om föräldrar som kämpar i motvind för att 
deras barn ska få den hjälp de behöver för att överleva och utvecklas.  

I Malmö avled en kvinna ensam på toaletten efter att hennes ledsagning hade dragits in. 
Beslutet visade sig i efterhand vara felaktigt med en tragisk konsekvens. Efter kritiken 
ändrade regeringen vissa formuleringar i Regleringsbrevet för 2017, men det är fortfarande 
oklart om detta på allvar kommer att ändra Försäkringskassans rutiner för beslut. 
Handikappförbunden med flera menar att förra årets avsiktsförklaring om att minska antalet 
beviljade assistanstimmar fortfarande gäller, om än med mildare omskrivning.  

Liberalerna i Lund menar att kommunen nu måste inhämta kunskap om hur nya, hårdare 
regler påverkar människorna i Lund. Lunds kommun måste också  ha en beredskap för att 
möta en befarad ökning av antalet människor i behov av stöd och hjälp från kommunens 
socialtjänst.   
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Med anledning av den befarade utvecklingen med minskat assistansstöd enligt LSS frågar jag 
kommunalrådet Elin Gustafsson följande: 

Vilken information har du i dag om hur människor i Lund drabbats av Försäkringskassans 
hårdare bedömning vid beslut enligt LSS? 

Vilka åtgärder tänker du vidta för att få information om huruvida personer nu tvingas söka 
bistånd hos kommunen på grund av uteblivet stöd enligt LSS? 

Vilka åtgärder tänker du vidta för att få information om hur uppsägningar förändrat antalet 
personliga assistenter i Lund? 

Vilka åtgärder tänker du vidta för att få information om hur många stödjande anhöriga som 
behövt gå ned i arbetstid på grund av Försäkringskassans beslut?  

Vilka åtgärder tänker du vidta för att skapa beredskap i kommunen inför kommande, ändrade 
förhållanden för LSS-berättigade?   

 

Ulf Nilsson  (L) 
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 Lund 2017-04-04 

Interpellation ställd till Kommunstyrelsen ordförande 
Anders Almgren, angående inkommit brev från Jernhusen 
rörande säkerhetssituationen vid Lunds centralstation. 

Fredagen den 31 mars 2017 inkom till ledamöterna i kommunstyrelsen ett mail 
från en befattningshavare på Jernhusen, Martin Andersen, som är ansvarig för 
säkerheten på Lunds centralstation. Mailet är ganska långt och var och en kan 
begära ut det som offentlig handling. Vi ska här endast citera några centrala 
delar som visar på hur illa läget är vid stationen: 

Enligt svensk lag är tiggeri inte tillståndspliktigt, men pengainsamling är. Man 
kan ju tycka att organiserat tiggeri borde ligga inom ramen för pengainsamling 
och således vara tillståndspliktigt?. Man ”maskerar” dessutom ofta tiggeriet 
genom att ge sken av att vara tidningsförsäljare då även försäljning/utdelning 
av skrifter är undantaget tillståndsplikten. 

Problemet är inte själva tiggeriet som företeelse, utan de omfattande 
proportioner detta tagit med organiserade grupper som tillsammans aktivt 
stoppar folk på trottoaren, vid biljettautomaten, på busshållplatsen eller vid 
bankomaten. Aktiviteten utförs alltför ofta på ett för den passerande 
allmänheten pressande, pockande och närgånget sätt. Vi har sett exempel på att 
man gärna i grupper går på de som upplevs som svaga och har svårt att säga 
ifrån tex äldre, handikappade, samt i vissa fall även barn. Ibland tangerar man 
både rån, tvång och ofredande. Vissa i den här kretsen har dessutom börjat 
missbruka alkohol och andra droger med alla problem det medför i en redan 
svår situation.  

Mot slutet av brevet föreslår Martin Andersen en konkret lösning, nämligen: 

För att inte riskera förlora Ordningsvakten som genom sitt ihärdiga arbete 
lyckats bryta den negativa trenden, föreslår Jernhusen därför en kompletterande 
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vakt i kommunens regi som tillsammans med vår befintliga vakt kan vara polisen 
behjälplig på ett större område (den s.k. C-triangeln). 

Vi Sverigedemokrater har i motion tidigare föreslagit att Lunds kommun ska 
anlita ordningsvakter som kan övervaka tiggeriet på allmänna platser, och 
ingripa vid brott. Vi har med anledningen av brevet från Jernhusen, samtidigt 
med denna interpellation, lämnat in en motion om att Lunds kommun ska stå för 
kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens ordningsvakt 
kan arbeta med tryggheten på och vid Lunds centralstation. 

 

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren lyder: 

1. Anser du fortfarande, efter att ha läst brevet från Jernhusen, att tiggeriet i 
Lund inte är organiserat? 

2. Är du beredd att stödja vår den 4 april inlämnade motion om att kommunen 
ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt? 

 

_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot kommunfullmäktige (SD) 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 162 Medborgarförslag angående ny
idrottsanläggning på Brunnshög, (KF)

Dnr KS 2016/1186

Sammanfattning
Anton Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger en 
ny idrottsanläggning på Brunnshög.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 35.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 8 december 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att   anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-03-10 KS 2016/1186

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 angående ny 
idrottsanläggning på Brunnshög.

Sammanfattning
Anton Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger en 
ny idrottsanläggning på Brunnshög.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 35.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 8 december 2016.

Barnets bästa
Förslaget är positivt för barn som har rätt till lek, vila och fritid.

Ärendet

Förslaget
Anton Nilsson föreslår att Lunds kommun ska bygga en ny anläggning, 
förslagsvis på Brunnshög, där flertalet idrottsföreningar kan få sin 
hemvist. Skånes klätterklubb har sin inomhusverksamhet i ladan på 
Östratorngården, liksom Lunds skateboard- och konstförening. Skånes 
klätterklubb har ökat antalet medlemmar från 300 år 2010 till nästan 600 
idag. Skateboardåkarna blir allt fler, i synnerhet efter att Söderlyckans 
skatepark blev färdigställd. Under vinterhalvåret finns ett behov av att 
driva verksamhet inomhus. Förslaget innebär att kommunen ska bygga 
en lokal för andra aktiviteter än de som ryms i en traditionell idrottshall. 
Här skulle då förutom klättring och skate, finnas utrymme för t.ex. 
gymnastik, parkour, kampsport, gymverksamhet, yoga och fitness. 
Föreningarna når idag många barn och ungdomar i sina verksamheter och 
även barn och unga som inte alltid attraheras av mer traditionella 
idrottsföreningar. Deras verksamheter främjar god hälsa, välbefinnande 
och social samhörighet.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-03-10 KS 2016/1186

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att godkänna förvaltningens 
yttrande över medborgarförslaget och översända detsamma till kommun-
styrelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen yttrar att förvaltningen ser positivt på 
medborgarförslaget. Dock har nämnden inte avsatt några medel för detta 
i förslag till investeringsplan för 2018-2023. Ett bifall till medborgar-
förslaget skulle innebära att nämnden behöver tillföras ytterligare medel i 
investeringsplan 2018-2023.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret förstår behovet av en anläggning som den föreslagna. 
Om kultur- och fritidsnämnden anser att en sådan anläggning är 
prioriterad får dock nämnden önska investeringsmedel till detta ändamål 
enligt kommunens investeringsprocess inför investeringsberedning 2019-
2023. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret anfört. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund

Ärendenummer 161208-KK-19-LD09
Inskickat 2016-12-08 14:17

Medborgarförslag
Förnamn Anton Folke

Efternamn Nilsson
Adress
Postnummer
Ort Lund
Telefon
E-post
Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag) Se bifogat dokument.

Bifoga fil till ditt förslag Medborgarförslag.pdf
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MEDBORGARFÖRSLAG ANG NY IDROTTSANLÄGGNING PÅ 
BRUNNSHÖG 
 
Klättring och skate är en snabbt växande sporter. Skånes klätterklubb har sedan år 2010 
gått från ca 300 medlemmar till idag nästan 600. Svenska Klätterförbundet har under samma 
period sett en ökning med ca 37 procent. Vi klättrare anser att klättring ger en unik utmaning 
i personlig utveckling i samband med friluftsliv och respekt för naturvärden, vilket är oss alla 
högst angeläget.  
 
Skateboard i sin tur ger många unga en konstruktiv fritid på flera plan. Dessutom har antalet 
skatare i Lund på sistone ökat drastiskt, delvis pga ökat intresse av sporten samt pg a 
bygget av Söderlyckans skatepark. Då vi redan har problem att få plats i den lilla skatehallen 
på Östra Torn under höst och vinter känns det inte mer än rimligt att expandera. 
 
Av erfarenhet vet vi i Lunds skateboard och konstförening också att Söderlyckan skatepark i 
sin tur under sommaren kommer att generera ytterligare mängder av nya skateboardåkare 
som därför inte kommer att ha någonstans att åka skateboard när höst- och vintersäsongen 
börjar .Detta kommer skapa problem och därför vill vi nu kämpa för en ny sport/aktivitetshall 
på te x Brunnshög  i Lund, där vi kan utöva våra intressen tillsammans. 
 
Många idrottsföreningar i Lund har länge haft svårt med sina lokaler, och Skånes 
Klätterklubb är en av dem. Vi får helt enkelt inte plats längre, ca 600 medlemmar försöker 
rymmas på en förhållandevis liten yta. Dessutom håller vi bokningar från skolor, föreningar, 
företag och privatpersoner.  
 
Nya ytor behövs! Tyvärr gör våra sporters specifika krav att det är oerhört svårt att hitta 
passande lokaler, och vi har letat och hållit ögon och öron öppna i många år. Tyvärr har det 
gett föga resultat.  
 
Alternativet som står till buds är att försöka flytta skatehallen bredvid vår lokal Väggen II, till 
annan lämplig plats, och bygga om den lokalen till klättervägg. Då skatearna ännu inte har 
hittat alternativa utrymmen, så söker vi nu ett tredje alternativ som kanske kan tillfredsställa 
alla.  
 
Idén, som vi nu önskar framföra till kommunen, är att låta bygga en helt ny anläggning, 
förslagsvis på Brunnshög, där flertalet idrottsföreningar kan få sin hemvist. 
 
Klättring lämpar sig väl att kombinera med andra sporter, då våra lokaler mest behöver 
väggyta, och inte så mycket golv. Förslag på andra aktiviteters lokaler som kan kombineras i 
samma anläggning är Gymnastik, Parkour, Kampsporter, Gym, Yoga och Fitness. En 
separat skatehall hade också kunnat inkorporeras. (Dessvärre ej fotboll har vi lärt oss av 
erfarenhet från Malmö KK, det är helt enkelt för högljutt och intensivt.)  
 
Skånes Klätterklubb har säregen position i kommunens idrottsverksamhet. Medelst små 
bidrag, i dagsläget endast LOK-stöd, bedriver vi bland annat tränarledd ungdomsverksamhet 
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alla vardagar vilket kommer 60-70 juniorer till gagn, tidigare nämnda bokningsverksamhet 
tillgänglig för alla medborgare, samt våra ordinarie öppettider som också nyttjas både av 
medlemmar och icke-medlemmar. Därutöver har vi prova-på verksamhet en gång i veckan 
då vi tillhandahåller säkringspersonal för alla som vill prova repklättring (en aktivitet som ofta 
är full till den grad att folk får vända i dörren), och även familjeklättring då våra medlemmar 
med barnfamiljer får chans att ha lokalen för sig själva. Allt detta drivs av idéellt 
engagemang och utan nämnvärt stöd från kommunen. 
 
Därutöver har fritidsgården på Östra Torn en stående bokning 1 dag i veckan och vi har flera 
gånger utbildat deras personal i säkringsförfarande, så att deras ungdomar kan klättra 
oberoende av oss.  
 
På det hela taget anser vi att SKK bidrar till folkhälsa och friluftsliv i kommunen och 
undantagsvis ber vi nu om substantiellt stöd. 
 
Att för kommunen investera i en ny idrottsanläggning av typen som ovan nämnts, där vi 
tillåts bedriva vår verksamhet som komplement till vår nuvarande, är en bra investering i 
nuvarande och framtida Lundabors fysiska välbefinnande. Dessutom har det potential att 
göra bostadsområdet kring Brunnshög än mer attraktivt, vilket på sikt kan bli en god affär för 
kommunen. Borträknat det ekonomiska så är det en god investering i hälsa, välbefinnande 
och samhörighet, vilket vår förening alltid strävar att bidra till. 
 
Vid eventuellt genomförande av detta förslag kommer SKK självklart stå till förfogande för 
rådgöranden om specifik utformning av lokalen, för att så många intressen som möjligt 
tillgodoses. 
 
Skånes klätterklubbs styrelse,  
och Lunds Skateboards- och konstförening 
genom Anton Nilsson, 
Vice Ordförande SKK 
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-02-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 35 Yttrande över medborgarförslag 
angående ny idrottsanläggning på 
Brunnshög i Lund
Dnr KU 2016/1147

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag från Anton Nilsson 
gällande en ny idrottsanläggning på Brunnshög i Lund till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämndens yttrande ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 mars 2017.

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska bygga en helt ny 
anläggning, förslagsvis på Brunnshög, där flertalet idrottsföreningar kan 
få sin hemvist. Medborgarförslaget är genom Anton Nilsson framlagt av 
Skånes klätterklubb och Lunds skateboard- och konstförening, två 
föreningar som idag är trångbodda i ladan på Östratorngården, samtidigt 
som antalet medlemmar ökar inom föreningarnas verksamhet.

Under vinterhalvåret finns ett behov av att driva verksamhet inomhus. 
Förslaget innebär att kommunen ska bygga en lokal för andra aktiviteter 
än de som ryms i en traditionell idrottshall. Här skulle då, förutom 
klättring och skate, finnas utrymme för till exempel gymnastik, parkour, 
kampsporter, gymverksamhet, yoga och fitness. Föreningarna når idag 
många barn och ungdomar i sina verksamheter och även barn och unga, 
som inte alltid attraheras av mer traditionella idrottsföreningar. Deras 
verksamheter främjar god hälsa, välbefinnande och social samhörighet.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på medborgarförslaget om att 
bygga ytterligare en idrottshall på Brunnshög i Lund. Dock har kultur- 
och fritidsnämnden inte avsatt några medel för detta i förslag till 
investeringsplan för 2018-2023. Ett bifallande av medborgarförslaget 
skulle innebära att nämnden behöver tillföras ytterligare medel i 
investeringsplan för 2018-2023.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2017 
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 8 december 2016
Medborgarförslag om en ny idrottsanläggning på Brunnshög i Lund
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-02-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande över medborgarförslag om att bygga 

en idrottsanläggning på Brunnshög i Lund samt översända yttrandet 
till kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-16 KU 2017/0060

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen, 
2017-02-16, klockan 17.30–21.20

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Gabor Tilesch (S) §§ 19-28, 31-40
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Emma Fager Malmström (MP) §§ 19-28, 31-40
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V) §§ 19-23
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Elvira Mehic (S) §§ 29-30, ersättare för Gabor Tilesch (S)
Börje Anehamre (M) §§ 19-39, ersättare för Louise Burman (M)
David Tinglöv (M) § 40, ersättare för Louise Burman (M)
Elsa Christersson (MP) §§ 29-30, ersättare för Emma Fager Malmström (MP)
Göran Fries (V) §§ 24-40, ersättare för Saima Jönsson Fahoum (V)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Nita Lorimer (V)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg

Justerare Sven Ingmar Andersson (C)

Paragrafer §§ 19-40

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-02-22
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-16 KU 2017/0060

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Sven Ingmar Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-16

Paragrafer §§ 19-40

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-23 Datum då anslaget tas ned 2017-03-20

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Idrott Diarienummer

2017-01-27 KU 2016/1147

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Tor Ohlsson

070-687 75 12

tor.ohlsson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag angående ny 
idrottsanläggning på Brunnshög i Lund

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag från Anton Nilsson 
gällande en ny idrottsanläggning på Brunnshög i Lund till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämndens yttrande ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 mars 2017.

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska bygga en helt ny 
anläggning, förslagsvis på Brunnshög, där flertalet idrottsföreningar kan 
få sin hemvist. Medborgarförslaget är genom Anton Nilsson framlagt av 
Skånes klätterklubb och Lunds skateboard- och konstförening, två 
föreningar som idag är trångbodda i ladan på Östratorngården, samtidigt 
som antalet medlemmar ökar inom respektive verksamhet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2017 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 8 december 2016
Medborgarförslag om en ny idrottsanläggning på Brunnshög i Lund

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter barnkonventionens artikel 
31, barns rätt till lek, vila och fritid.

Ärendet
Anton Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun ska 
bygga en helt ny anläggning, förslagsvis på Brunnshög, där flertalet 
idrottsföreningar kan få sin hemvist. Skånes klätterklubb har sin 
inomhusverksamhet i ladan på Östratorngården, liksom Lunds 
skateboard- och konstförening. Skånes klätterklubb har ökat antalet 
medlemmar från 300 år 2010 till nästan 600 idag. Skateboardåkarna blir 
allt fler, i synnerhet efter att Söderlyckans skatepark i stadsparken blev 
färdigställd. Under vinterhalvåret finns ett behov av att driva verksamhet 
inomhus. Förslaget innebär att kommunen ska bygga en lokal för andra 
aktiviteter än de som ryms i en traditionell idrottshall. Här skulle då 
förutom klättring och skate finnas utrymme för till exempel gymnastik, 
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2)
Idrott Diarienummer

2017-01-27 KU 2016/1147

parkour, kampsporter, gymverksamhet, yoga och fitness. Föreningarna 
når idag många barn och ungdomar i sina verksamheter och även barn 
och unga, som inte alltid attraheras av mer traditionella idrottsföreningar. 
Deras verksamheter främjar god hälsa, välbefinnande och social 
samhörighet.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på medborgarförslaget om att 
bygga ytterligare en idrottshall på Brunnshög i Lund. Dock har kultur- 
och fritidsnämnden inte avsatt några medel för detta i förslag till 
investeringsplan för 2018-2023. Ett bifallande av medborgarförslaget 
skulle innebära att nämnden behöver tillföras ytterligare medel i 
investeringsplan för 2018-2023.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättat yttrande över medborgarförslag om att bygga 

en idrottsanläggning på Brunnshög i Lund samt översända yttrandet 
till kommunstyrelsen

Urban Olsson Dan Kanter
Kultur- och fritidsdirektör Idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 163 Medborgarförslag om
medborgardialog genom veckovisa 
möten arrangerade av kommunen, 
(KF)

Dnr KS 2016/1057

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att medborgardialog ska 
genomföras genom att Lunds kommun arrangerar veckovisa dialogmöten 
som består av kortare tema föredrag och ibland längre föredrag i 
övergripande ämnen med efterföljande dialog och frågestund.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om medborgardialog genom veckovisa möten 
arrangerade av kommunen 2016-11-10.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2016 § 99. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att   avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-03-14 KS 2016/1057

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Besöksadres
Stortorget 1

Telefon växel
046 – 35 50 00

Fax
046 - 152203

E-post
kommunkontoret@lund.se

Webbadress
www.lund.se

 

Ulrika Dagård

0734 – 15 09 30 

ulrika.dagard@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om medborgardialog 
genom veckovisa möten arrangerade av 
kommunen.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att medborgardialog ska 
genomföras genom att Lunds kommun arrangerar veckovisa dialogmöten  
som består av kortare tema föredrag och ibland längre föredrag i 
övergripande ämnen med efterföljande dialog och frågestund.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om medborgardialog genom veckovisa möten 
arrangerade av kommunen 2016-11-10 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017 dnr KS 2016/1057
Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2016 § 99 dnr 2016/0173

Barnets bästa
Genom att arrangera medborgardialoger där barn och unga kan delta 
innebär att barn ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som 
berör dem. I Lunds kommuns strategi för medborgardialog är barn och 
unga en prioriterad målgrupp. 

Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att Lunds kommun arrangerar veckovisa 
dialogmöten som består av kortare tema föredrag och ibland längre 
föredrag i övergripande ämnen med efterföljande dialog och frågestund. 

Syftet är:

1. Samla aktörer inom politik, företag och expertis, media och 
allmänheten som har intresse för och önskar delta aktivt i en 
transformation av samhället.

2. Öka kunskapen om helheten av de utmaningar som civilisationen, 
planeten, vår region står inför.

3. Involvera alla aktörer i en kreativ dialog där samförstånd och lösningar 
fokuseras.

4. Tillvarata den stora kompetens som olika medborgare i Lund besitter.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-03-14 KS 2016/1057

5. Skapa en folkrörelse som knyter samman medborgare och 
beslutsfattare till en kraftfull förändringsorganisation.

Kommunkontorets kommentar
Medborgarförslaget är intressant eftersom Lunds kommunfullmäktige har 
beslutat att Lund aktivt ska arbeta med medborgardialog och arrangera 
medborgardialoger. Dock utgår Lunds arbete med medborgardialog 
redan från Lunds strategi för medborgardialog. Strategin är det ramverk 
som styr nämndernas och förvaltningarnas dialogarbete. Strategin 
innebär: 

 Medborgardialog bör genomföras när förtroendevalda och 
tjänstepersoner har ett behov av att få reda på vad medborgarna 
har för åsikter och för prioriteringar.

 Medborgardialoger ska ha ett tydligt syfte och resultatet ska 
återkopplas till medborgarna som har deltagit i dialogaktiviteter.

 Det är viktigt att låta medborgarna lyfta frågor som är angelägna 
för dem genom olika kanaler.

 Medborgardialogen behöver inte avslutas i samförstånd. Det 
slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos 
förtroendevalda som har ett ansvar för helheten och de politiska 
avvägningarna.

 Olika metoder och verktyg för medborgardialog ska användas för 
att nå medborgare som vanligtvis inte deltar i medborgardialoger 
eller kontaktar kommunen via andra kanaler.

 När medborgardialog används ska fokus finnas på barn och 
ungdomars möjlighet att delta.

Medborgarförslaget beskriver i stora delar det arbete som redan görs i 
Lunds kommun avseende medborgardialog. Nämnder och förvaltningar 
genomför återkommande dialogaktiviteter med utgångspunkt från 
strategin. Dessutom innebär återkommande veckovisa dialogmöten en 
risk för att intresset minskar hos invånarna för att delta i kommunens 
dialogaktiviter.  

Mot denna bakgrund föreslår kommunkontoret att medborgarförslaget 
avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Chef strategiska utvecklingsavdelningen

Beslut expedieras till:
Anvisning: 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (6)
Sammanträdesdatum

2016-04-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 99 Utveckling av Medborgardialog
Dnr KS 2016/0173

Sammanfattning
I juni 2015 beslöt kommunfullmäktige att uppdra till kommunkontoret att 
utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Under hösten 
2015 genomfördes en nulägesanalys av Lunds kommuns arbete med 
medborgardialog under åren 2013-2015. Analysen pekar på ett antal 
utvecklingsområden för Lunds kommuns arbete med medborgardialog så 
som behovet av en kommunövergripande strategi och process, att 
förtroendevalda bör ha en mer aktiv roll i dialogarbetet, utveckling av e-
demokrati/e-dialog, med mera.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016, § 130.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2016.
Kommunkontorets nulägesanalys, Nulägesanalys av Lunds kommuns 
arbete med medborgardialog 2013-2015.

Anföranden
Hans-Olof Andersson (SD), Lena Fällström (S), Hanna Gunnarsson (V), 
Cherry Batrapo (FI), Johan Lambreus Mattson (MP), Ulf Nilsson (L), 
Lars V Andersson (C), Christoffer Brinkåker (SD), Anne Landin (FNL) 
och Inga-Kerstin Eriksson (C) yttrar sig.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att strategin för medborgarförslag 
ändras på så sätt att följande text under tredje punkten under rubriken 
Genomförande utgår: Utveckla e-dialog/e-demokrati med fokus på 
medborgarpaneler och e-förslag. Under 2016-2017 ska medborgarpanel 
och e-förslag prövas i Lunds kommun.
Lena Fällström (S), Hanna Gunnarsson (V), Cherry Batrapo (FI), Johan 
Lambreus Mattson (MP), Ulf Nilsson (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) 
yrkar enligt kommunstyrelsens förslag, att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna Lunds kommuns strategi för medborgardialog.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lena Fällströms (S) m.fl. 
yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (6)
Sammanträdesdatum

2016-04-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Ja för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande

Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande

Omröstningen utfaller enligt följande:
Utveckling av Medborgardialog

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (L)       Alla                                              X    
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla                                              X   
Sverker Oredsson                        (FNL

)     
Alla      Jan Annerstedt                          X  

Marie Henschen                          (FNL
)     

Alla      Tove Persson                            X    
Ulf Nilsson                             (L)       Alla                                              X    
Lars V Andersson                        (C)       Alla                                              X    
Agneta  Lindskog                        (KD)      Alla      Ljiljana Lipovac                        X    
Ulf  Nymark                             (MP)      Alla                                              X    
Torsten Czernyson                       (KD)      Alla      Zoltan G Wagner                         X    
Inga-Kerstin Eriksson                   (C)       Alla                                              X    
Bernt Bertilsson                        (C)       Alla                                              X    
Monica Molin                            (S)       Alla                                              X    
Sven-Bertil Persson                     (V)       Alla                                              X    
Mia Honeth                              (L)       Alla                                              X    
Göran Wallén                            (M)       Alla                                              X    
Stig Svensson                           (S)       Alla                                              X    
Börje  Hed                              (FNL

)     
Alla                                              X    

Ann-Margreth Olsson                     (S)       Alla                                              X    
Louise Rehn Winsborg                    (M)       Alla                                              X    
Lena Fällström                          (S)       Alla                                              X    
Cecilia Emanuelsson                     (MP)      Alla                                              X    
Kenth Andersson                         (S)       Alla      Joakim Friberg                          X    
Mats Olsson                             (V)       Alla      Lars A Ohlsson                          X    
Christer Wallin                         (M)       Alla                                              X    
Jörgen Forsberg                         (M)       Alla      Fredrik Ljunghill                       X    
Mats Helmfrid                           (M)       Alla                                              X    
Jeanette Olsson                         (S)       Alla      Klara Strandberg                        X    
Per Olsson                              (S)       Alla                                              X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla      Christoffer Brinkåker                   X   
Yanira Difonis                          (MP)      Alla                                              X    
Görild Malmberg                         (V)       Alla                                              X    
Lars  Hansson                           (L)       Alla                                              X    
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla                                              X    

Cecilia Barnes                          (L)       Alla                                              X    
Klas Svanberg                           (M)       Alla                                              X    
Louise  Burman                          (M)       Alla      Birger  Swahn                           X    
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X   
Anders Almgren                          (S)       Alla                                              X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla      Inga-Lisa Sjödin                        X    
Matthew Bonnor                          (SD)      Alla      Mats Hansson                            X   
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla                                              X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla                                              X    
Peter Bergwall                          (MP)      Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X    
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla                                              X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X    
Ted Ekeroth                             (SD)      Alla      Gunilla  Hedlund 

Mikulasek              
X   

Transport: 44 5 1 0 0
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (6)
Sammanträdesdatum

2016-04-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Transport: 44 5 1 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X    
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla                                              X    
Emma Berginger                          (MP)      Alla      Jean Niyongabo                          X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla                                              X    
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V                                                 X    
Gunnar Brådvik                          (L)       Alla      Inger Tolsved 

Rosenkvist                
X    

Marcus Lantz                            (M)       V         Nils Paulsson                           X    
Vera Johnsson                           (M)       V                                                 X    
Pernilla West                           (FI)      Alla                                              X    
Joakim Månsson Bengtsson                (-)       Alla                                              X    
Felix Solberg                           (M)       V                                                 X    

SUMMA: 59 5 1 0 0

Omröstningen utfaller med 59 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår 
från att rösta. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Lena 
Fällströms (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att       godkänna Lunds kommuns strategi för medborgardialog.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI), Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin (FNL): Vi 
vill se att kommunkontoret inte bara gör avstämningar utan även 
uppmanar nämnderna att genomföra medborgardialog.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-28 KS 2016/0326

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionssalen i Stadshallen, 2016-04-28 klockan 17.00–22.45

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), §§ 79-99, kl. 17.00-21.45
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), §§ 79-98, kl. 17.00-21.10
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Klas Svanberg (M)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V), §§ 79-91, kl. 17.00-19.25
Sven-Bertil Persson (V)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-28 KS 2016/0326

Justerare Utdragsbestyrkande

Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL), §§ 79-98, kl. 17.00-21.10
Lars V Andersson (C), §§ 97-108, kl. 20.50-22.45
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Agneta Lindskog (KD), §§ 79-92, kl. 17.00-19.30

Tjänstgörande ersättare Joakim Friberg (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 100-
108
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) §§ 99-
108
Nils Paulsson (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M)
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Gunnar Brådvik (L)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Mats Olsson (V) §§ 92-108
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)
Jan Annerstedt (FNL), tjänstgör för Sverker Oredsson (FNL) §§ 99-
108
Tove Persson (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C) §§ 79-96
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Ljiljana Lipovac (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD) §§ 93-
108

Ersättare Mohsen Abtin (S)
Ronny Hansson (S)
Eva S Olsson (S)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Alexander Wallin (M)
Hanna Örnskär (MP)
Erik Hammarström (MP)
Hanna Håkanson (L), kl. 17.00-21.30

Justerare Christina Sjöström (MP)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 6 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-28 KS 2016/0326

Justerare Utdragsbestyrkande

Holger Radner (L)

Paragrafer § 79-108

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 10 maj 2016 kl 10.15

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-04-28

Paragrafer § 79-108

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-10 Datum då anslaget tas ned 2016-06-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund

Ärendenummer 161110-KK-19-PP78
Inskickat 2016-11-10 13:47

Medborgarförslag
Förnamn Ulf Christer

Efternamn Nylander
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Medborgardialog genom veckovisa möten arrangerade
av kommunen.

Bifoga fil till ditt förslag Medborgarförslag Christer Nylander.docx

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid: 2016-11-10 13:47

Signerat av: Ulf Christer Nylander

Signerats med personnummer:

Utgivare: BankID Mobile

Signatur verifierad: 2016-11-10 13:47

Utgåva 20161110

Sida 1 av 1  

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se 

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Medborgarförslag: Christer Nylander
Medborgardialog genom veckovisa möten arrangerade av kommunen.

Inledning
Vår civilisation och planet befinner sig i ett mycket bekymmersamt läge med mer än 50 
globala systemrisker och många hundratals nationella samhällsproblem i alla länder. I den 
allt mer globaliserade och komplex värld vi lever i får vårt agerande konsekvenser för hela 
planeten. Om vi inte ser helheten av de internationella utmaningarna kan vi knappast förstå 
eller utforma lämpliga åtgärder för att lösa problemen i vår region. Risken för suboptimering 
är överhängande. Omfattningen av den transformation som måste ske för att skapa resiliens 
och ett hållbart samhälle är så stor att vi aldrig tidigare upplevt något liknande. I detta läge är 
det avgörande att politiker, företagare, experter, media och allmänheten samlas regelbundet 
för att starta en kunskapshöjning och dialog kring denna jätteutmaning.

Förslag
Kommunen arrangerar veckovisa dialogmöten efter normal arbetstid som består av kortare 
temaföredrag och ibland längre föredrag i övergripande ämnen med efterkommande dialog 
och frågestund. Ett förslag till upplägg är att mötena startar med 15 minuters mingel, därefter 
cirka 15 minuters föredrag, och därpå 45 minuters dialog och frågestund. 

Syfte
1. Samla aktörer inom politik, företag, expertis, media och allmänheten som har intresse för
och önskar delta aktivt i en transformation av samhället.
2. Öka kunskapen om helheten av de utmaningar som civilisationen, planeten och vår region
står inför.
3. Involvera alla aktörer i en kreativ dialog där samförstånd och lösningar fokuseras.
4. Tillvarata den stora kompetens som olika medborgare i Lund besitter.
5. Skapa en folkrörelse som knyter samman medborgare och beslutsfattare till en kraftfull
förändringsorganisation.

Andra synpunkter
Kommunen bör se detta förslag som ett långsiktigt åtagande över minst fem år, med insikt 
om att formerna för att uppnå målen kan förändras och utökas.

2016-11-10
Förslagsställare
Christer Nylander
Clemenstorget 2, 222 21 Lund
Mobil 070-6690000

Bilaga 1 Exempel på globala utmaningar

Ekonomi
- deflation i flera länder
- större finansiell institution misslyckas
- förtroendet för dollarn som världsvaluta
  upphör
- stort underskott i betydande land
- likviditetskris
- oljeprischock
- hög arbetslöshet
- ohanterlig inflation

Miljörisker
- torka
- översvämning
- orkaner
- friskvattenbrist
- brist på gödning
- hetta
- förstörd unik produktionsenhet
- ekosystemkollaps
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- multipla jordbävningar
- kärnkraftsolycka
- oljespill
- överfiske
- pesticider
- höjd vattennivå
- skogsbränder
- jorderosion
- solstorm med Carringtoneffekt
- supervulkaner
- tsunamis

Geopolitiska risker:
- misslyckande att leda civilisationen
- ökande korruption och kriminalitet
- oljeembargo/avbrott i bränsleförsörjning
- politisk kollaps av nation
- större terroristattack
- massförstörelsevapen

Sociala risker:

- djursjukdom
- multiresistenta sjukdomar (MRS)
- matbrist

- stor migration
- pandemi
- social instabilitet
- stor inkomstskillnad
- ohanterbara välfärdssjukdomar

Teknologiska risker:
- kollaps av infrastruktur
- genteknologi
- internetattacker
- datastöld
- nanoteknologi
- robotar
- elnätshaveri
- superintelligens
- syntetisk biologi
- neuroteknologi
- nya vapenteknologier
- virtuell verklighet
- metamaterial
- svärmteknologi
- teknologiskt experiment
- mobilstrålning

Svarta svanar (icke upptäckta risker)

Bilaga 2 Nationella samhällsproblem

Aborter, Alkoholism, Anlagda bränder, Arbetslöshet, Arbetsförhållande, Arbetsspecialisering, 
Arbetsmiljöbrott, Arbetsskador, Avundsjuka, Barnsjukdomar, Barnarbete, 
Befolkningsutveckling, Belåning, Bidragsfusk, Bostadsbrist, Brottslighet, Byggfusk, Byråkrati, 
Brist på demokrati, Diskriminering, Djurförsök, Dopning, Ekonomisk brottslighet, 
Energislöseri, Ensamhet, Fattigdom, Fattigdomssjukdomar, Finanskriser, Forskning, Fossilt 
bränsleberoende, Funktionshinder, Fusk och oärlighet, Fysisk och psykisk ohälsa, 
Företagslobbying, Förväntningar, Girighet, Förnedring, Försäkringskostnader, 
Genmanipulerade grödor, Hemlöshet, Influensa, Integrationsproblem, Internetattacker, 
Jordbrukspolitik, Klasskillnader, Klimatförändring, Brister i kollektivtrafik, Konflikter, 
Konkurser, Korruption, Kriminalvård, Kvinnoförtryck, Köpberoende, Köttproduktion, 
Lagstiftning, Larm- och säkerhetsprodukter, Likgiltighet, Lågkvalitetsprodukter, 
Läkemedelskonsumtion, Läkemedelsmissbruk, Läkemedelsberoende, Läkemedelsresistens, 
Mansförtryck, Marknadsföring, Massförstörelsevapen, Migration, Miljöförstöring, 
Miljögifter, Missbruksvård, Misshandel, Mobbning, Narkotikamissbruk, Naturresursslöseri, 
Näringsfattig mat, Otrohet, Pensionsskulder, Politiska ytterligheter, Politisk misstro, 
Privatisering av välfärdstjänster, Prostitution och trafficking, Rädsla och brist på tillit, 
Rättssäkerhet, Sexmissbruk, Samhällsuppbyggnad, Sjukskrivningar, Sjukvård, Självmord, 
Självskadebeteende, Skatter, Skilsmässor, Slängd mat, Sociala oroligheter, Socialvård, SPAM, 
Spelmissbruk, Statsbudget, Strålning, Terrorism, Transporter, Urbanisering, Utbildning, 
Utfiskning, Utrotning av djur och växter, Utseendefixering, Vapenexport, Vrede, 
Våldsexponering, Våldtäkter, Äldrevård, Utsläpp Östersjön, Övervakning
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 164 Medborgarförslag om en idrottshall till
i Dalby, (KF)

Dnr KS 2016/1059

Sammanfattning
Felix Nilsson, Nadja Fors och Frida Johansson förslår i ett 
medborgarförslag att det ska byggas en ny idrottshall i Dalby.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 14.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017.
Barn- och skolnämnd Lund östers beslut den 25 januari 2017, § 11.
Barn- och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse den 20 december 
2016.
Servicenämndens beslut den 11 januari 2017, § 6.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2016.
Medborgarförslag, daterat den 11 november 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att   anse medborgarförslaget besvarat i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-03-14 KS 2016/1059

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

Emma Lundgren

046-359 38 94

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om en idrottshall till i Dalby

Sammanfattning
Felix Nilsson, Nadja Fors och Frida Johansson förslår i ett 
medborgarförslag att det ska byggas en ny idrottshall i Dalby. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 14.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017.
Barn- och skolnämnd Lund östers beslut den 25 januari 2017, § 11.
Barn- och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse den 20 december 
2016. 
Servicenämndens beslut den 11 januari 2017, § 6.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2016.
Medborgarförslag, daterat den 11 november 2016.

Barnets bästa
En ny idrottshall får anses ha en positiv inverkan på barns och ungas 
hälsa och välmående. 

Ärendet
Felix Nilsson, Nadja Fors och Frida Johansson föreslår i ett 
medborgarförslag att det ska byggas en ny idrottshall i Dalby. 

Förslaget har remitterats till servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden 
och barn- och skolnämnd Lund öster för yttrande.

Förslaget
Felix Nilsson m.fl. anser att Dalby behöver en ny sporthall. Den som 
finns nu börjar bli gammal och läktaren för liten. Dalbys ungdomar 
skulle bli sysselsatta och få fler träningstillfällen. Hallen måste vara 
större och det behövs ett bättre omklädningsrum. Vidare ska det vara 
möjligt att hyra lokalen. Det finns för tillfället nästan inga träningstider 
samtidigt som det finns många sportlag i Dalby. De vill därför att Lunds 
kommun bygger en ny idrottshall samtidigt som man behåller den gamla 
hallen. 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-03-14 KS 2016/1059

Remissvar

Servicenämndens yttrande
Servicenämnden har beslutat att såsom sitt eget yttrande lämna över 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse. Av skrivelsen framgår i huvudsak 
följande.

Det pågår ständigt en översyn av lokaltillgången gällande skol- och 
idrottslokaler i Lund. De senaste åren har behoven ökat, samtidigt som 
det finns en utmaning att hantera i form av skolbyggnader som byggts 
under tiden 1965-1982 (det s.k. inomhusmiljöprojektet), där det inte 
sällan funnits/finns en problematik med riskkonstruktioner. En särskild 
svårighet finns också beträffande de ekonomiska förutsättningarna vid 
framtagandet av nya lokaler, då kommunens ekonomiska förutsättningar 
under de närmaste åren bedöms försämras. 

Såsom planeringen ser ut just nu gällande Dalby, skulle en beställning av 
nya skollokaler kunna bli aktuellt redan under nästa år. Om så blir fallet, 
kommer även frågan om nya idrottslokaler att beaktas. Beroende på hur 
stor investering det rör sig om är det antingen kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige som fattar beslut om en sådan beställning. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå att medborgarförslaget 
bifalles samt att investeringsmedel för en idrottshall med två positioner 
avsätts i investeringsplan för åren 2018-2023. 

Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår i huvudsak följande. Det kan 
konstateras att behovet av fler idrottslokaler är stort i de östra kommun-
delarna. Barn- och skolnämnd Lund Öster har föreslagit att en ny skola 
ska byggas i södra Dalby för att möta behovet av nya skolplatser. Enligt 
använda beräkningsmallar ska det räcka med en salsposition, dvs. en halv 
idrottshall, för att täcka behovet för skolans ämne idrott och hälsa. 
Förvaltningen har i tomtutredning som gjordes 2015 inkluderat en 
idrottshall för två salspositioner. Nämnden har i beslutad investeringsplan 
inga avsatta resurser för en idrottshall med två salspositioner i Dalby.

Investeringsmedel för idrottslokaler finns normalt i kommunstyrelsens 
ram för barn- och skolnämnderna eller utbildningsnämnden. Det är 
förvaltningens uppfattning att det för föreningslivet finns ett behov av en 
idrottshall med två salspositioner i Dalby, varför kommunstyrelsen bör 
avsätta medel till detta. Kommunkontoret föreslår i samband med 
investeringsplan 2018-2023 utökad driftbudgetram för kultur- och fritids-
nämndens räkning för en idrottshall med två salspositioner i Dalby. 

Barn- och skolnämnd Lund östers yttrande
Barn- och skolnämnd Lund Öster har beslutat att överlåta till kultur- och 
fritidsnämnden samt kommunstyrelsen att svara på om det är aktuellt 
med ny idrottshall i Dalby. Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår i 
huvudsak följande.
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-03-14 KS 2016/1059

Barn- och skolnämndens uppgift är att lokalplanera för förskole-, 
förskoleklass-, grundskole- och fritidshemsverksamheten i bl.a. Dalby. 
Skolnämnderna har föreslagit kommunstyrelsen att en ny skola ska 
byggas i södra Dalby för att möta behovet av nya skolplatser. En halv 
idrottshall ska räcka för att täcka behovet för skolans ämne idrott och 
hälsa. Dock är skolan så stor att man inte får plats i nuvarande 
Hagalundssalen. Det är det behovet skolförvaltningen får framföra.

Medborgarförslaget har önskemål som går utanför skolnämndens 
uppdrag. Dock har förvaltningen i tomtutredningen som gjordes 2015 
tagit med en idrottshall i fall kommunstyrelsen ser att servicebehovet för 
klubb- och fritidsverksamheten i Dalby innebär att en hall ska bygga i 
stället för en idrottssal. 

Kommunkontorets kommentar 
Kommunstyrelsen har den 1 mars 2017, efter beställning från barn- och 
skolnämnd Lund Öster, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bl.a. 
beställa en ny skola i södra Dalby med en fullstor idrottshall. 

Det som föreslås i medborgarförslaget kommer att bli föremål för beslut i 
kommunfullmäktige den 30 mars 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Felix Nilsson m.fl.
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Servicenämnden
Akten 
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 14 Yttrande över medborgarförslag 
angående ytterligare en idrottshall i 
Dalby
Dnr KU 2016/1084

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har remitterats ett medborgarförslag, i vilket 
Dalbyungdomar påtalar behov av ytterligare en idrottshall i Dalby för att 
täcka föreningslivets behov och önskemål om utökad halltid i en fullstor 
idrottshall. Målsättningen är att föreningsverksamheten, det vill säga 
föreningsverksamma ungdomar, ska kunna utvecklas inom sina 
respektive idrottsgrenar. Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera 
att behovet av fler idrottslokaler är stort i de östra kommundelarna. 

Kultur- och fritidsnämnden har i beslutad investeringsplan inga avsatta 
resurser för en idrottshall med två salspositioner i Dalby. 
Investeringsmedel för idrottslokaler finns normalt i kommunstyrelsens 
ram för barn- och skolnämnderna eller utbildningsnämnden. Det är 
kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning att det för föreningslivet 
finns ett behov av en idrottshall med två salspositioner i Dalby, varför 
kommunstyrelsen bör avsätta medel till detta. Kommunkontoret föreslår i 
samband med investeringsplan 2018-2023 utökad driftbudgetram för 
kultur- och fritidsnämndens räkning för en idrottshall med två 
salspositioner i Dalby. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017 
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 24 november 2016
Medborgarförslag om ytterligare en idrottshall i Dalby

 Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget samt att investeringsmedel för en idrottshall 
med två positioner avsätts i investeringsplan för åren 2018-2023

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
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 2017-01-26
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
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 fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 14 Yttrande över medborgarförslag 
angående ytterligare en idrottshall i 
Dalby
Dnr KU 2016/1084

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har remitterats ett medborgarförslag, i vilket 
Dalbyungdomar påtalar behov av ytterligare en idrottshall i Dalby för att 
täcka föreningslivets behov och önskemål om utökad halltid i en fullstor 
idrottshall. Målsättningen är att föreningsverksamheten, det vill säga 
föreningsverksamma ungdomar, ska kunna utvecklas inom sina 
respektive idrottsgrenar. Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera 
att behovet av fler idrottslokaler är stort i de östra kommundelarna. 

Kultur- och fritidsnämnden har i beslutad investeringsplan inga avsatta 
resurser för en idrottshall med två salspositioner i Dalby. 
Investeringsmedel för idrottslokaler finns normalt i kommunstyrelsens 
ram för barn- och skolnämnderna eller utbildningsnämnden. Det är 
kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning att det för föreningslivet 
finns ett behov av en idrottshall med två salspositioner i Dalby, varför 
kommunstyrelsen bör avsätta medel till detta. Kommunkontoret föreslår i 
samband med investeringsplan 2018-2023 utökad driftbudgetram för 
kultur- och fritidsnämndens räkning för en idrottshall med två 
salspositioner i Dalby. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017 
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 24 november 2016
Medborgarförslag om ytterligare en idrottshall i Dalby

 Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget samt att investeringsmedel för en idrottshall 
med två positioner avsätts i investeringsplan för åren 2018-2023

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
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 2017-01-26
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
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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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 11 Remiss: Medborgarförslag om en 
idrottshall i Dalby

Dnr BSÖ 2016/0827

Sammanfattning
Nämnden har fått en remiss om ett medborgarförslag där 
kommuninvånare framför behov av ytterligare idrottshall i Dalby för att 
täcka behovet för klubb- och fritidsverksamhet. Förvaltningen redogör 
för skolnämndens uppdrag och hänvisar till att ärendet beslutas av 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 20 december 
2016 dnr BSÖ 2016/0827 Medborgarförslag inkommen 24 november 
2016

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     överlåta till Kultur- och fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen att 

svara på om det är aktuellt med ny idrottshall i Dalby.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-25 BSÖ 2017/0002

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal. Södra Sandby, 2017-01-25 klockan 18.30–20.25

Ledamöter Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Klara Westby (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cornelia Kramer (L)
Eva Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Margareth Hansson (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S)

Ersättare Viggo Marsvik (M)
Elsa Christersson (MP)
Erland Stensson (V)
Fredric Strimell (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Sara Petersson, Bitr förvaltningschef, BSNLÖ
Robert Dahlqvist, Rektor tillika verksamhetschef, BSNLÖ
Ingela Andréasson, Rektor tillika förskolechef, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Paragrafer § 1-16

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-25 BSÖ 2017/0002

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 2017-01-25

Paragrafer § 1-16

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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  Tjänsteskrivelse 1 (2) 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2016-12-20 BSÖ 2016/0827  
    

 

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 

 

Remiss: Medborgarförslag om en idrottshall i 
Dalby 

Sammanfattning 
Nämnden har fått en remiss om ett medborgarförslag där 
kommuninvånare framför behov av ytterligare idrottshall i Dalby för att 
täcka behovet för klubb- och fritidsverksamhet. Förvaltningen redogör 
för skolnämndens uppdrag och hänvisar till att ärendet beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 20 december 
2016 dnr BSÖ 2016/0827. 
Medborgarförslag inkommen 24 november 2016. 

Barnets bästa 
Barn- och skolnämnd Lund Öster ansvarar för att det bedrivs förskole- 
och skolundervisning samt fritidshemsverksamhet i Dalby. 
Medborgarförslaget gäller ärenden som ligger utanför skolnämndens 
uppgift och därför överlåts åt andra nämnder att definiera barnets bästa 
för detta ärende. 

Ärendet 
Nämnden har fått en remiss om ett medborgarförslag där 
kommuninvånare framför behov av ytterligare idrottshall i Dalby för att 
täcka behovet för klubb- och fritidsverksamhet. 

Barn- och skolnämndens uppgift är att lokalplanera för förskole- 
förskoleklass- grundskola och fritidshemsverksamheten ibland annat 
Dalby. Det innebär att förvaltningen har som uppgift att ta fram det 
lokalbehov som behövs för att kunna bedriva verksamhet enligt 
Skollagen med dess regelverk. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
att ta fram behov för klubb- och fritidsändamål och Kommunstyrelsen 
beslutar om finansiering. 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster har konstaterat att Nyvångshallen 
är fullbokad under skoltid men att det finns utrymme kvar i 
Hagalundssalen under skoltid. Skolnämnden har föreslagit 
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 Tjänsteskrivelse 2 (2) 
  Diarienummer  

 2016-12-20 BSÖ 2016/0827  
    

 

 

Kommunstyrelsen att en ny skola ska byggas i södra Dalby för att möta 
behovet av nya skolplatser. Den föreslagna skolan ska vara två paralleller 
i F-6 d.v.s. 14 klasser. Enligt de beräkningsmallar som förvaltningen 
använder så ska en salsposition (d.v.s. en halv idrottshall) räcka för att 
täcka behovet för skolans ämne idrott och hälsa. Dock är skolan så stor 
att man inte får plats i nuvarande Hagalundssalen.  Det är det behovet 
som en skolförvaltning får framföra. 

Medborgarförslaget har önskemål som går utanför skolnämndens 
uppdrag. Dock har förvaltningen i tomtutredningen som gjordes 2015 
även tagit med en idrottshall i fall att Kommunstyrelsen ser att 
servicebehovet för klubb- och fritidsverksamheten i Dalby innebär att en 
hall ska byggas i stället för en idrottssal. 

Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar ärendet att svara på 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden samt 
Kommunstyrelsen då förslaget ligger utanför skolnämndens uppdrag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att överlåta till Kultur- och fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen att 

svara på om det är aktuellt med ny idrottshall i Dalby. 
 
 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Linda Hassel 
Planeringssekreterare 

 
Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-11

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 6 Medborgarförslag om en idrottshall till 
i Dalby

Dnr SN 2016/0215

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit rörande behov av ytterligare en 
idrottshall i Dalby. Förslaget är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, anlänt serviceförvaltningen 2016-11-24
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-11.

Beslut

Servicenämnden beslutar
 
att såsom sitt eget yttrande avseende medborgarförslag om att bygga 

ytterligare en idrottshall i Dalby överlämna serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2016-12-11.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

595



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
Alma Hodzic, ekonomichef
Jennie Andersson, måltidschef

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
Lundafastigheter

Tjänsteskrivelse
2016-12-11

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se
22100 Lund

Medborgarförslag rörande ny idrottshall i Dalby
Dnr SN 2016/0215

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit rörande behov av ytterligare en 
idrottshall i Dalby. Förslaget är nu föremål för remiss. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, anlänt serviceförvaltningen 2016-11-24
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-11 (denna skrivelse).

Barnens bästa
Det är av stort värde för barn och unga att ha möjlighet att utöva idrott på 
sin fritid. Förslaget berör denna fråga. 

Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit rörande behov av ytterligare en 
idrottshall i Dalby. Förslaget är nu föremål för remiss. 

Det pågår ständigt en översyn av lokaltillgången gällande skol- och 
idrottslokaler i Lund. De senaste åren har behoven ökat, samtidigt som 
det finns en utmaning att hantera i form av skolbyggnader som byggts 
under tiden 1965 – 1982 (det så kallade inomhusmiljöprojektet), där det 
inte sällan funnits/finns en problematik med riskkonstruktioner. En 
särskild svårighet finns också beträffande de ekonomiska 
förutsättningarna vid framtagandet av nya lokaler, då kommunens 
ekonomiska förutsättningar under de närmaste åren bedöms försämras.

Såsom planeringen ser ut just nu gällande Dalby, skulle en beställning av 
nya skollokaler kunna bli aktuell redan under nästa år. Om så blir fallet, 
kommer även frågan om nya idrottslokaler att beaktas. Beroende på hur 
stor investering det rör sig om är det antingen kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige som fattar beslut om en sådan beställning.
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Tjänsteskrivelse
2016-12-11

2(2)

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar

att såsom sitt eget yttrande avseende medborgarförslag om att bygga 
ytterligare en idrottshall i Dalby överlämna serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2016-12-11. 

Serviceförvaltningen

Pål Svensson Jonna Myrebris
Servicedirektör Fastighetschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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