1

Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2017
Nr 98-119

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND
SAMMANTRÄDE
DEN 1 JUNI 2017

Kommunfullmäktige

Kungörelse
2017-05-19

1 (2)

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 1 juni 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
2-8. Valärenden
9.
Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun
10. Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun
11. Uppföljning av Riktlinjer och åtgärder för ett ökat bostadsbyggande i
Lunds kommun
12 Årsredovisning för 2016 avseende Lunds Samordningsförbund Finsam Lund

bilaga 98, sid 5
bilaga 99, sid 26
bilaga 100, sid 86
bilaga 101, sid 110
bilaga 102, sid 146

Motioner
13.Motion från Philip Sandberg (L) m.fl ”Förbättra företagsklimatet och öka
tillväxten”
bilaga 103, sid 171
14. Motion från Christer Wallin (M) ”Lund kan mer! Förbättra Lunds kommuns
näringslivsarbete”
bilaga 104, sid 219
15. Motion från Anders Jarfjord (V) ”Starta upp ett verktygsbibliotek!”
bilaga 105, sid 232
16. Motion från Philip Sandberg (L) m.fl ”Tidig samhällsorientering viktig”
bilaga 106, sid 246
17. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl om införande av mångkulturellt
Bokslut
bilaga 107, sid 279
18. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om återinförande
av medborgarstämmor i Lunds kommun
bilaga 108, sid 291
19. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (FI) m.fl avseende könsneutralisering av
begrepp inom organisationen
bilaga 109, sid 302
20. Motion från Angelica Svensson (V) samt Mats Olsson (V) ”För en rättvis
lönesättning”
bilaga 110, sid 110
21. Motion från Philip Sandberg (L) samt Cecilia Barnes (L) ”Infarten till Lund ska
förmedla framåtanda – inte gamla DDR”
bilaga 111, sid 320
22. Motion från Vera Johnsson (M) samt Louise Rehn Winsborg (M) angående
obligatoriskt skolval
bilaga 112, sid 334
23. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl ”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan”
bilaga 113, sid 397
Frågor
24. Eventuellt inkomna frågor

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset, Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

www.lund.se/kommunfullmäktige

lunds.kommun@lund.se
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Interpellationer
25. Interpellation från Philip Sandberg (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) angående ökat EU-stöd till Lunds kommun
bilaga 114, sid 441
26. Interpellation från Inga-Kerstin Eriksson (C) ställd till tekniska nämndens
ordförande Emma Berginger (MP) om det fortsatta arbetet för en cykelväg längs
Heckebergavägen
bilaga 115, sid 443
27. Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till Renhållningsstyrelsens
ordförande Ulf Nymark (MP) om utsläpp från Rögle Deponi
bilaga 116, sid 445
Medborgarförslag
28. Medborgarförslag angående ny idrottsanläggning på Brunnshög
29. Medborgarförslag om medborgardialog genom veckovisa möten arrangerade
av kommunen
30. Medborgarförslag om en idrottshall till i Dalby

Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00.

Lund den 19 maj 2017

Lennart Prytz
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund

bilaga 117, sid 447
bilaga 118, sid 461
bilaga 119, sid 475
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Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 1 juni 2017
Tekniska nämndens beslut 2017-04-19, Medborgarförslag- Ombyggnad av uppställningsplats
för taxibilar vid Lunds centralstation, Dnr KS 2017/0012
Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget
Tekniska nämndens beslut 2017-04-19, Medborgarförslag – Å-promenad i Södra Sandby, Dnr
KS 2015/0874
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget med förvaltningens
tjänsteskrivelse
Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolens dom 2017-04-25, Detaljplan för del av Stångby
5:28 m.fl, Lunds kommun, Dnr KS 2015/0994
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena
Byggnadsnämndens beslut 2017-04-20, Medborgarförslag – Nya Linero, Dnr KS 2016/1250
Byggnadsnämnden beslutar att inte i nuläget bestämma något namn i enlighet med inkommet
förslag
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-04-27, Detaljplan för Billegården 25 i
Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0469
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-04-20
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-04-25, Detaljplan för Helgonagården
7:10 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/1120
Mark- och miljödomstolens beslut har ej överklagats.Detaljplanen har därför vunnit laga kraft
2017-04-10
Svea Hovrätt/Mark- och miljööverdomstolens beslut 2017-04-28, Beslut om att anta
detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10 i Lunds kommun, nu fråga om
prövningstillstånd, Dnr KS 2015/0537
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd.Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast.
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis, Detaljplan för norra delen av Galgevången
2:10 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2015/0537
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-05-04
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-04-21, Detaljplan för Vipemöllan 38
m fl i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2015/0863
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-04-07
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-16

§ 29

Bilaga 98

Axel Nordbergs (L) avsägelse av
uppdrag som ledamot i miljönämnden
- val av ersättare

Dnr KS 2017/0267

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Axel Nordberg (L) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i miljönämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-30 att utse Robert Barnes (L) till
ny ledamot i miljönämnden efter Axel Nordberg (L) samt att bordlägga
val av ersättare i miljönämnden.

Beslutsunderlag
Axel Nordbergs (L) avsägelse inkommen den 8 mars 2017.
Valberedningens beslut den 14 mars 2017 § 25.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

utse Peter Hedberg (L), Björnstorp 854, 247 98 Genarp, till ny
ersättare i miljönämnden, att tjänstgöra efter Bozana Irene Werbart
(L), för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-16

KS 2017/0391

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2017-05-16 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

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

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 28-35

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 17 maj 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-16

KS 2017/0391

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2017-05-16

Paragrafer

§ 28-35

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-08
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-16

§ 30

Val av ny ordförande i Habostyrelsen
efter avlidne Claes Göran Jönsson (S)

Dnr KS 2017/0224

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

utse nuvarande vice ordförande Christina Sjöström (MP),
Siporexgatan 85, 247 55 Dalby, till ny ordförande i Habostyrelsen
efter avlidne Claes-Göran Jönsson (S) för tiden till och med
utgången av år 2018, samt

att

utse Eva S Olsson (S), Jägaregatan 38, 226 53 Lund, till ny ledamot
tillika vice ordförande i Habostyrelsen efter (MP) Christina
Sjöström (MP) för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-16

KS 2017/0391

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2017-05-16 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

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

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 28-35

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 17 maj 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-16

KS 2017/0391

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2017-05-16

Paragrafer

§ 28-35

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-08
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-16

§ 31

Lars Hanssons (L) avsägelse av
uppdrag som ledamot tillika 2:e vice
ordförande i Barn- och skolnämnd
Lund stad

Dnr KS 2017/0296

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

Beslutsunderlag
Lars Hanssons (L) avsägelse inkommen den 16 mars 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

utse Staffan Bolin (L), Nyckelkroken 17, 226 47 Lund, till ny
ledamot tillika 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnd Lund
stad efter Lars Hansson (L), för tiden till och med utgången av år
2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum
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2017-05-16
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Kommunfullmäktiges valberedning
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Ledamöter
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Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 28-35

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 17 maj 2017 kl. 12.45
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Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande
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Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-16

§ 32

Johan Nilssons (C) avsägelse av
uppdrag som ersättare i VA SYD
ägarnämnd

Dnr KS 2017/0380

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Johan Nilsson (C) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i VA SYDs ägarnämnd.

Beslutsunderlag
Johan Nilssons (C) avsägelse inkommen den 4 april 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Johan Nilsson (C) från uppdraget

att

nominera Bernt Bertilsson (C), Öståkravägen 52, 247 32 Södra
Sandby, till ny ersättare i VA SYDs ägarnämnd för tiden till och
med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Ledamöter
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Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
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Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 17 maj 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare
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Ordförande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2017-05-16

Paragrafer

§ 28-35

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-08
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-16

§ 33

Jerker Karlssons (M) avsägelse av
uppdrag som ersättare i Barn- och
skolnämnd Lund stad

Dnr KS 2017/0420

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Jerker Karlsson (M) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i Barn- och skolnämnd Lund stad.

Beslutsunderlag
Jerker Karlssons (M) avsägelse inkommen den 12 april 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Jerker Karlsson (M) från uppdraget

att

utse Marita Eveberg Petersson (M), Fredsgatan 2 A, 222 20 Lund,
till ny ersättare i Barn- och skolnämnd Lund stad efter Jerker
Karlsson (M), att tjänstgöra efter Sofia Lindbom (M), för tiden till
och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)

18
Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2017-05-16 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

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

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 28-35

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 17 maj 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2017-05-16

Paragrafer

§ 28-35

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-08
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-16

§ 34

Elvira Mehics (S) avsägelse av
uppdrag som ledamot i
Servicenämnden

Dnr KS 2017/0422

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Elvira Mehic (S) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i Servicenämnden.

Beslutsunderlag
Elvira Mehics (S) avsägelse inkommen den 12 april 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Elvira Mehic (S) från uppdraget

att

utse Ann-Sofi Severinsson (S), Grynmalaregatan 5, 223 53
Lund, till ny ledamot i Servicenämnden efter Elvira Mehic (S), för
tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-16
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Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2017-05-16 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

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

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 28-35

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 17 maj 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande
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Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum
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Paragrafer

§ 28-35

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-08
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-16

§ 35

Astrid Åkessons (S) avsägelse av
uppdrag som ersättare i
Byggnadsnämnden

Dnr KS 2017/0444

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

Beslutsunderlag
Astrid Åkessons (S) avsägelse inkommen den 20 april 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Astrid Åkesson (S) från uppdraget

att

utse Margita Malmros (S), Östra Mårtensgatan 10 C, 223 61 Lund,
till ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Astrid Åkesson (S), att
tjänstgöra efter Kia Birgersson (S), för tiden till och med utgången
av år 2018

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 17 maj 2017 kl. 12.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-16

KS 2017/0391

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

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2017-05-16

Paragrafer

§ 28-35

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-08
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Protokollsutdrag

1 (5)

Sammanträdesdatum

2017-05-02

§ 181

Bilaga 99

Ändring i Lokala ordningsföreskrifter
för torghandeln i Lunds kommun

Dnr KS 2016/1141

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat föreslå fullmäktige att torghandeln på
Mårtenstorget förlängs till kl 16:00. Enligt lokala föreskrifter för
torghandeln i Lunds kommun gäller idag att försäljningen på
Mårtenstorget ska avslutas senast kl 14:00. Fullmäktige har den 23
februari 2017 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
att utreda förutsättningarna för ökade öppettider på delar av
Mårtenstorget en eller ett par dagar i veckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2017
Tekniska nämndens beslut den 19 april 2017, jämte bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2017, § 47.
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2017, § 53.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2016.
Tekniska nämndens beslut den 16 november 2016, § 197, jämte bilagor.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun, antagna
den 23 november 1994.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Björn Abelson (S) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras så
att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 16:00,
att gälla från den 1 juli 2017,
att anmäla beslutet till länsstyrelsen.
Christer Wallin (M) och Mats Helmfrid (M) yrkar i första hand att
kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret/tekniska nämnden för att
undersöka efterfrågan på längre öppethållande på Mårtenstorget samt för
att utreda hur längre öppethållande inverkar på parkeringsplatsutbudet
och centrumhandeln
i det fall återremissyrkandet ej vinner gehör föreslås kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-02

att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras så
att torghandeln på delar av Mårtenstorget förlängs till klockan 16.00 på
torsdagar och fredagar under perioden 1 juli 2017 till den 31 december
2017.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L) och Torsten Czernyson (KD)
instämmer i Christer Wallins (M) m.fl andrahandsyrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att torghandeln på
Mårtenstorget ska avslutas senast kl 18:00.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att
kommunstyrelsen bifaller Emma Bergingers (MP) m.fl förslag.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och
Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Anne Landin (FNL) röstar
Nej.
Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i
enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras så
att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 16:00,
att gälla från den 1 juli 2017,
att anmäla beslutet till länsstyrelsen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia
Honeth (L), Torsten Czernyson (KD) och Hanna Gunnarsson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 181/01-02.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): Instämmer i V:s yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-02

KS 2016/0995

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-02

KS 2016/0995

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Paragrafer

§ 168-199

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Kommunstyrelsen 2017-05-02, ärende 14
“Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun”

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

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet

Mats Olsson
Vänsterpartiet
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-02

Ang Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds
kommun (Dnr: KS 2016/1141)
Vi tycker att det är viktigt med en levande stadskärna som är tillgänglig även för de som inte
bor i staden. Många är av praktiska skäl hänvisade till att resa med bil och tillgången på
parkeringsplatser inne i centrum är begränsad. Det är en faktor som bör beaktas vid
planeringen av öppethållandet av torghandeln på Mårtenstorget eftersom där idag finns ett
betydande antal parkeringsplatser. Ju längre tid torghandeln är öppen, desto kortare tid är
parkeringsplatserna tillgängliga.
Vårt förslag är att ändra den lokala ordningsstadgan så att torghandeln på Mårtenstorget
förlängs till klockan 16.00 på torsdagar och fredagar under perioden 1 juli 2017 till den 31
december 2017.

Christer Wallin (M)

Mia Honeth (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)

Anne Landin (FNL)
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Kommunstyrelsen

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

Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Lunds kommun.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat föreslå fullmäktige att torghandeln på
Mårtenstorget förlängs till kl 16:00. Enligt lokala föreskrifter för
torghandeln i Lunds kommun gäller idag att försäljningen på
Mårtenstorget ska avslutas senast kl 14:00. Fullmäktige har den 23
februari 2017 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
att utreda förutsättningarna för ökade öppettider på delar av
Mårtenstorget en eller ett par dagar i veckan.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 19 april 2017, jämte bilaga
Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2017, § 47
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2017, § 53.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2016.
Tekniska nämndens beslut den 16 november 2016, § 197, jämte bilagor.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun, antagna
den 23 november 1994.
.

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

Ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå fullmäktige att torghandeln på
Mårtenstorget förlängs till kl 16:00. Enligt lokala föreskrifter för
torghandeln i Lunds kommun gäller idag att försäljningen på
Mårtenstorget ska avslutas senast kl 14:00. Fullmäktige har den 23
februari 2017 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
att utreda förutsättningarna för ökade öppettider på delar av
Mårtenstorget en eller ett par dagar i veckan.
Kommunkontoret har remitterat ärendet till tekniska nämnden för
yttrande. Tekniska förvaltningen anför följande:

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

34
Tjänsteskrivelse

2 (4)
Diarienummer

2017-04-24

KS 2016/1141

Allmänt
Förutsättningarna för och konsekvenserna av ökade öppettider på delar av
Mårtenstorget en eller ett par dagar i veckan redovisas nedan.
Förvaltningen kan se självklara fördelar med förlängd öppettid om det kan
stimulera handeln men som framgår nedan finns ett antal utmaningar och
konsekvenser som bör vägas in i kommande beslut. I bedömningen av
förslaget har förvaltningen antagit att med delar av torget avses ungefär
halva dagens torgyta.
Idag gäller att torgplatser ska tas i anspråk senast klockan åtta på
sommarhalvåret och klockan nio på vinterhalvåret. I det fall förlängda
öppettider skulle beslutas så bör man överväga att ha mer flexibla
uppstartstider för att möjliggöra för fler torghandlare att bedriva torghandel
efter klockan 14.
Förutsättningar för en livaktig handel
Torghandel bidrar tveklöst positivt till stadslivet. För att få en riktigt
attraktiv torghandel är det av vikt att handeln har en viss omfattning och
densitet vilket gör att det är önskvärt att flertalet av torghandlarna har öppet
under samma tider. Hur stor andel av torghandlarna som kommer att nyttja
möjligheten att förlänga sina öppettider om möjligheten erbjuds är osäkert.
En skrivelse inkom till förvaltningen med namnunderskrifter från ett antal
handlare, några med årsplatser, andra med dag- eller månadsplats. Vid en
förfrågan som förvaltningen därefter gjort har intresset för längre
öppethållande varierat bland de som idag har årskontrakt på Mårtenstorget.
Av tolv torghandlare som har årskontrakt har fyra torghandlare sagt sig vara
positiva till längre öppettider och då framför allt under sommarhalvåret och i
slutet av veckan. I tidigare inlämnad namninsamling har därutöver några
handlare med dags- eller månadsplats visat intresse.
Eventuellt behov av omdisposition av torgplatser
Det finns idag en god tillgång till torgplatser och det kan upplevas mycket
glest mellan handlarna. Speciellt märks detta under vinterhalvåret och vid
ogynnsamma väderförhållanden. De fyra torghandlare med årskontrakt som
meddelat att de är positiva till längre öppettider finns spridda över torget.
Det förslag som tidigare kommunicerats har varit att på sikt permanenta
västra delen av Mårtenstorget, ytan närmast Saluhallen som torghandelsyta.
Det är dock torgplatserna på den södra sidan som är mest attraktiva eftersom
de erbjuder el. El behöver därför erbjudas på fler platser, framförallt ökar
behovet om öppettiderna för-längs.
Om man väljer att hålla öppet torghandeln på den västra delen längre
behöver en tydlig avgränsning göras. Dels för att hindra genomfartstrafik
och dels för att det ska vara tydligt hur logistiken för torghandlarna ska
fungera. Men det är även viktigt för att det ska bli tydligt när de olika
delarna av torget blir tillgängliga för parkering.
Tillgång till parkeringsplatser
I dag måste torghandlarna på de mindre torgplatserna närmast Konsthallen
lämna sina platser senast klockan 14.00 för att möjliggöra övriga
torghandlares borttransport av varor, vilket ska vara klart senast klockan
14.35. När torghandeln avslutas omvandlas torgytan till en parkeringsplats.
Parkeringen anses vara viktig för handeln runt torget och enligt inriktningen
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i arbetet med ny parkeringsplan för stadskärnan ska tillgången till parkering
bibehållas. Eftersom förslaget endast innebär minskat antal parkeringsplatser
under del av dagen en eller ett par dagar i veckan bedöms dock påverkan på
tillgängligheten vara begränsad. Kompensation genom nya parkeringsplatser
bedöms inte vara aktuell eller möjlig i det korta perspektivet. På sikt
kommer parkeringshus i Galten kunna erbjuda motsvarande
parkeringsmöjligheter.
Ekonomiska konsekvenser
Förlängda öppettider för torghandeln kommer att innebära ett intäktsbortfall
och något högre kostnader för förvaltningen.
Under perioden fram till att parkeringen avvecklas och torget blir bilfritt så
som planeras kommer parkeringsintäkterna att påverkas. Parkeringen på hela
torghandelsytan genererar årliga intäkter i storleksordningen 100 000 kronor
per timme och veckodag. För halva torgytan följaktligen 50 000 kronor.
Vad det gäller intäkter från torghandeln räknar förvaltningen inte med att de
som väljer att ha öppet längre kommer att behöva betala mer än idag. Ökade
direkt intäkter från torghandeln förväntas alltså inte omedelbart utan kan
möjligen bli en effekt om nya handlare kan lockas till torget.
Arbetstiderna och scheman för trafikövervakarna som även agerar
torgvakter behöva förändras. Det är nödvändigt att det finns torgvakt på
plats i samband med att torghandeln stänger ner och renhållningen av torget
tar vid. Kostnaderna för denna tjänst anses vara försumliga i sammanhanget.
Senareläggningen av sophämtningen och olika eller varierande tider för
renhållningen kommer att medföra ökade kostnader. Enligt preliminära
uppgifter från renhållningsverket uppgår dessa till cirka 2 000 kronor per
dag.
Torghandelstid till klockan 16.00 på halva torgytan en dag i veckan
Förlängt öppethållande till klockan 16.00 på halva Mårtenstorget en dag i
veckan innebär minskade parkeringsintäkter om cirka 100 000 kronor per år
medan kostnaderna för renhållningen ökar med cirka 100 000 kronor per år.
Torghandelstid till klockan 16.00 på halva torgytan två dagar i veckan
Förlängt öppethållande till klockan 16.00 på halva Mårtenstorget två dagar i
veckan innebär minskade parkeringsintäkter om cirka 200 000 kronor per år
medan kostnaderna för renhållningen ökar med cirka 200 000 kronor per år.
Tekniska nämnden har beslutat
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras så att
torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast kl 16:00.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Kommunkontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag. Förslaget innebär
att förändringar måste göras i de lokala ordningsföreskrifterna för
torghandeln i Lunds kommun under § 6. Förändringarna framgår av bilaga.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att
att

lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras
så att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast klockan
16:00,
gälla från den 1 juli 2017,
anmäla beslutet till länsstyrelsen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Särskild skrivelse
2017-04-20

Meta Gerle

1(2)

Till Kommunkontoret

046-35 52 26
meta.gerle@lund.se

Mårtenstorget - ändrade öppettider för
torghandeln
Dnr TN 2013/0677
Vid tekniska nämndens sammanträde den 19 april behandlades rubricerat
ärende som översänds för yttrande. Protokollet kommer att justeras 3
maj.

Sammanfattning
I oktober 2016 genomförde tekniska förvaltningen en uppföljning av de
åtgärder som tekniska nämnden respektive kommunfullmäktige beslutade
om under 2014 utifrån Vänsterpartiets motion ”Rädda torghandeln!”
respektive skrivelsen från Mio Fric (KD) ”Ett effektivare utnyttjande av
Mårtenstorget”.
Utifrån uppföljningen beslutade tekniska nämnden i november 2016 att
föreslå kommunfullmäktige att öppettiderna för torghandeln förlängs till
klockan 16.00. När ärendet behandlades i kommunfullmäktige i februari
2017 beslutades att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att
utreda förutsättningarna för ökade öppettider på delar av Mårtenstorget
en eller ett par dagar i veckan. Ärendet har därefter remitterats till
tekniska nämnden för yttrande. Förvaltningen redovisar i förslaget till
yttrande utifrån förutsättningarna kända konsekvenser av ökade öppettider.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut 23 februari 2017 § 47
Kommunstyrelsens beslut 1 februari 2017 § 53
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 22 december 2016
Skrivelse från torghandlare, daterad 24 september 2016
Tekniska nämndens beslut 16 november 2016 § 197
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 oktober 201

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun
ändras så att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast
klockan 16.00.

Reservation
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Byggmästaregatan 4
Lund

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Brev
2017-04-20
Cecilia Barnes (L), Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) och LarsGöran Hansson (C) reserverar sig till förmån sitt eget yrkande. (Kan
ändras till skriftlig fram till justering)
Tekniska nämnden
Meta Gerle
Nämndens sekreterare

2(2)
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Tekniska nämnden

Mårtenstorget – ändrade öppettider för
torghandeln
Sammanfattning
I oktober 2016 genomförde tekniska förvaltningen en uppföljning av de
åtgärder som tekniska nämnden respektive kommunfullmäktige beslutade
om under 2014 utifrån Vänsterpartiets motion ”Rädda torghandeln!”
respektive skrivelsen från Mio Fric (KD) ”Ett effektivare utnyttjande av
Mårtenstorget”.
Utifrån uppföljningen beslutade tekniska nämnden i november 2016 att
föreslå kommunfullmäktige att öppettiderna för torghandeln förlängs till
klockan 16.00. När ärendet behandlades i kommunfullmäktige i februari
2017 beslutades att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att
utreda förutsättningarna för ökade öppettider på delar av Mårtenstorget
en eller ett par dagar i veckan. Ärendet har därefter remitterats till
tekniska nämnden för yttrande. Förvaltningen redovisar i förslaget till
yttrande utifrån förutsättningarna kända konsekvenser av ökade öppettider.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27
KF protokoll § 47, daterat 2017-02-23
KS protokoll § 53, daterat 2017-02-01, inklusive reservation
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-22
Skrivelse från torghandlare daterad 2016-09-24
Tekniska nämndens protokoll § 197, daterat 2016-11-16, bifogas ej
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-25, bifogas ej

Barnets bästa
Förvaltningen har inte efterhört barns åsikter i ärendet, men ser inte att
förslag till beslut strider mot barnens bästa.

Ärendet
Bakgrund
I oktober 2016 genomförde tekniska förvaltningen en uppföljning av de
åtgärder som tekniska nämnden respektive kommunfullmäktige beslutade
om under 2014 utifrån Vänsterpartiets motion ”Rädda torghandeln!”

Postadress

Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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respektive skrivelsen från Mio Fric (KD) ”Ett effektivare utnyttjande av
Mårtenstorget”.
I samband med uppföljningen konstaterades att det tjugotal parkeringsplatser som inrättats på Mårtenstorgets östra del upplevdes av merparten
av torghandlarna ha påverkat torghandeln positivt. Trots att enbart en
femtedel av Mårtenstorgets kunder var bilburna. Vidare var antalet
uthyrda torgplatser med årskontrakt något fler än innan parkeringsplatserna inrättades, 48 jämfört med 43. I samband med uppföljningen
anmäldes också det beslut som tagits om att höja upp Mårtenstorgets
västra körbana mellan Mårtenstorget och Saluhallen. Avsikten är att
åtgärden ska stärka tillgängligheten och framkomligheten för fotgängarna
samt bidra till ett tätare sammanhang mellan torghandeln och Saluhallen.
Slutligen beskrevs den långsiktiga strategin för Mårtenstorget som är ett
bilfritt torg med torghandel i den västra delen kopplad till Saluhallen och
att det övriga torget ska gestaltas för att stimulera ett aktivt folkliv med
bland annat uteserveringar och möjlighet till arrangemang. Förändringarna förutsätter att bilparkeringen löses på annan plats, t.ex. i kvarteret
Galten.
En jämförelse med öppettiderna i Saluhallen visar på att butikerna har
öppet mellan klockan 10 och 18 måndag till onsdag, klockan 10 till 19
torsdag och fredag samt klockan 10 till 16 (systembolaget klockan 15)
om lördagar. När torghandeln slutat parkerar Saluhallens bilburna kunder
på Mårtenstorget.
Vid behandlingen av uppföljningen i tekniska nämnden i november 2016
beslutades att hemställa hos kommunfullmäktige om att ordningsföreskrifterna för torghandeln skulle ändras så att öppettiderna för torghandeln på Mårtenstorget förlängdes från klockan 14.00 till klockan
16.00 alla torghandelsdagar. När ärendet behandlades i kommunfullmäktige i februari 2017 beslutades att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda förutsättningarna för ökade öppettider på delar av
Mårtenstorget en eller ett par dagar i veckan. Ärendet har därefter
remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Yttrande
Allmänt
Förutsättningarna för och konsekvenserna av ökade öppettider på delar
av Mårtenstorget en eller ett par dagar i veckan redovisas nedan.
Förvaltningarna kan se självklara fördelar med förlängd öppettid om det
kan stimulera handeln men som framgår nedan finns ett antal utmaningar
och konsekvenser som bör vägas in i kommande beslut. I bedömningen
av förslaget har förvaltningen antagit att med delar av torget avses
ungefär halva dagens torgyta.
Idag gäller att torgplatser ska tas i anspråk senast klockan åtta på
sommarhalvåret och klockan nio på vinterhalvåret. I det fall förlängda
öppettider skulle beslutas så bör man överväga att ha mer flexibla
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uppstartstider för att möjliggöra för fler torghandlare att bedriva
torghandel efter klockan 14.
Förutsättningar för en livaktig handel
Torghandel bidrar tveklöst positivt till stadslivet. För att få en riktigt
attraktiv torghandel är det av vikt att handeln har en viss omfattning och
densitet vilket gör att det är önskvärt att flertalet av torghandlarna har
öppet under samma tider. Hur stor andel av torghandlarna som kommer
att nyttja möjligheten att förlänga sina öppettider om möjligheten erbjuds
är osäkert. En skrivelse inkom till förvaltningen en med
namnunderskrifter från ett antal handlare, några med årsplatser, andra
med dag- eller månadsplats. Vid en förfrågan som förvaltningen färefter
gjort har intresset för längre öppethållande varierat bland de som idag har
årskontrakt på Mårtenstorget. Av tolv torghandlare som har årskontrakt
har fyra torghandlare sagt sig vara positiva till längre öppettider och då
framför allt under sommarhalvåret och i slutet av veckan. I tidigare
inlämnad namninsamling har därutöver några handlare med dags- eller
månadsplats visat intresse.
Eventuellt behov av omdisposition av torgplatser
Det finns idag en god tillgång till torgplatser och det kan upplevas
mycket glest mellan handlarna. Speciellt märks detta under vinterhalvåret
och vid ogynnsamma väderförhållanden. De fyra torghandlare med
årskontrakt som meddelat att de är positiva till längre öppettider finns
spridda över torget. Det förslag som tidigare kommunicerats har varit att
på sikt permanenta västra delen av Mårtenstorget, ytan närmast
Saluhallen som torghandelsyta. Det är dock torgplatserna på den södra
sidan som är mest attraktiva eftersom de erbjuder el. El behöver därför
erbjudas på fler platser, framförallt ökar behovet om öppettiderna förlängs.
Om man väljer att hålla öppet torghandeln på den västra delen längre
behöver en tydlig avgränsning göras. Dels för att hindra genomfartstrafik
och dels för att det ska vara tydligt hur logistiken för torghandlarna ska
fungera. Men det är även viktigt för att det ska bli tydligt när de olika
delarna av torget blir tillgängliga för parkering.
Tillgång till parkeringsplatser
I dag måste torghandlarna på de mindre torgplatserna närmast
Konsthallen lämna sina platser senast klockan 14.00 för att möjliggöra
övriga torghandlares borttransport av varor, vilket ska vara klart senast
klockan 14.35. När torghandeln avslutas omvandlas torgytan till en
parkeringsplats. Parkeringen anses vara viktig för handeln runt torget och
enligt inriktningen i arbetet med ny parkeringsplan för stadskärnan ska
tillgången till parkering bibehållas. Eftersom förslaget endast innebär
minskat antal parkeringsplatser under del av dagen en eller ett par dagar i
veckan bedöms dock påverkan på tillgängligheten vara begränsad.
Kompensation genom nya parkeringsplatser bedöms inte vara aktuell
eller möjlig i det korta perspektivet. På sikt kommer parkeringshus i
Galten kunna erbjuda motsvarande parkeringsmöjligheter.
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Ekonomiska konsekvenser
Förlängda öppettider för torghandeln kommer att innebära ett intäktsbortfall och något högre kostnader för förvaltningen.
Under perioden fram till att parkeringen avvecklas och torget blir bilfritt
så som planeras kommer parkeringsintäkterna att påverkas. Parkeringen
på hela torghandelsytan genererar årliga intäkter i storleksordningen 100
000 kronor per timme och veckodag. För halva torgytan följaktligen
50 000 kronor.
Vad det gäller intäkter från torghandeln räknar förvaltningen inte med att
de som väljer att ha öppet längre kommer att behöva betala mer än idag.
Ökade direkt intäkter från torghandeln förväntas alltså inte omedelbart
utan kan möjligen bli en effekt om nya handlare kan lockas till torget.
Arbetstiderna och scheman för trafikövervakarna som även agerar
torgvakter behöva förändras. Det är nödvändigt att det finns torgvakt på
plats i samband med att torghandeln stänger ner och renhållningen av
torget tar vid. Kostnaderna för denna tjänst anses vara försumliga i
sammanhanget.
Senareläggningen av sophämtningen och olika eller varierande tider för
renhållningen kommer att medföra ökade kostnader. Enligt preliminära
uppgifter från renhållningsverket uppgår dessa till cirka 2 000 kronor per
dag.
Torghandelstid till klockan 16.00 på halva torgytan en dag i veckan
Förlängt öppethållande till klockan 16.00 på halva Mårtenstorget en dag i
veckan innebär minskade parkeringsintäkter om cirka 100 000 kronor per
år medan kostnaderna för renhållningen ökar med cirka 100 000 kronor
per år.
Torghandelstid till klockan 16.00 på halva torgytan två dagar i veckan
Förlängt öppethållande till klockan 16.00 på halva Mårtenstorget två
dagar i veckan innebär minskade parkeringsintäkter om cirka 200 000
kronor per år medan kostnaderna för renhållningen ökar med cirka
200 000 kronor per år.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens förslag till yttrande över förutsättningar och kända
konsekvenser av ändrade öppettider för torghandeln på delar av
Mårtenstorget en eller ett par dagar i veckan
att översända förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt
att om kommunfullmäktige beslutar om ändrade öppettider för
torghandeln på Mårtenstorget ge tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra nödvändiga förändringar för att möjliggöra detta.
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Per Eneroth
Gatuchef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Heléne Öhrström
Administrativ chef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-23

§ 47

Ändring i Lokala ordningsföreskrifter
för torghandeln i Lunds kommun

Dnr KS 2016/1141

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2017, § 53.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2016.
Tekniska nämndens beslut den 16 november 2016, § 197, jämte bilagor.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun, antagna
den 23 november 1994.

Anföranden
Lars V Andersson (C), Lena Fällström (S) och Mats Helmfrid (M) yttrar
sig.

Yrkanden
Lars V Andersson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Lund under perioden 1 april - 30
september 2017 ändras så att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas
senast klockan 16.00 två dagar i veckan.
Lena Fällström (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun ändras så
att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 16.00, samt
att den nya bestämmelsen ska gälla från och med den 1 april 2017.
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda förutsättningarna
för ökade öppettider på delar av Mårtenstorget en eller ett par dagar i
veckan.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (7)
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Sammanträdesdatum

2017-02-23

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på återremissyrkandet
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande:
Ändring i lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth
Philip Sandberg

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

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

Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Kerstin Frygner

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

Klara Strandberg

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill

Rune Granqvist

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Birger Swahn
Inga-Lisa Sjödin
X
X
X
X
Alexander Lewerentz

X
X
X
X

Eva S Olsson
Mats Hansson

X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

27

23
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Transport:
Ledamöter
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Vera Johnsson
Christoffer Brinkåker
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Nils Paulsson
Felix Solberg

Parti
(V)
(V)
(S)
(MP)
(S)
(MP)
(S)
(M)
(L)
(M)
(SD)
(FI)
(-)
(M)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V
V

Ersättare

Erik Hammarström

27

23

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Gunilla Hedlund
Mikulasek
Marit Stigson

X
X
X

Alexander Wallin
SUMMA:

X
X
37

28

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster mot 28 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således, med stöd av reglerna om
minoritetsåterremiss, att bifalla återremissyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen i Stadshallen, 2017-02-23 klockan 17.00–20.40

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)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), §§ 39-47, §§ 49-62
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M), kl. 18.20-20.40, §§ 49-62
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Nils Paulsson (M), kl. 20.25-20.40, §§ 53-62
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Klara Strandberg (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Per Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) § 48
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Klas Svanberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Louise Burman (M) §§ 39-48
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M) §§ 39-52
Alexander Lewerentz (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Christoffer Brinkåker
(SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL)
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Pernilla West (FI)

Utdragsbestyrkande
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Ersättare

Mats Nilsson (S), kl. 17.20-20.40
Lotta Eldh Pålsson (M), kl. 17.30-20.40
Betty Jansson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Karl Branzén (L)
Christer Wallström (L)
Josefine Temrell (L)
Helena Falk (V)
Anders Jarfjord (V)
Lars A Ohlsson (V)
Carl Sjöberg (SD)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 39-62

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 2 mars 2017 kl. 15.00
Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-23

KS 2016/1213

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-02-23

Paragrafer

§ 39-62

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-24
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 53

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

Dnr KS 2016/1141

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

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

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-01

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-01

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

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

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

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

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

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

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

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet

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

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

ändra tiden för torghandel från 16.00 till 18.00.

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

Anne Landin, FörNyaLund

Sida 1

58

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-01

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

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

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kertin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-12-22

KS 2016/1141

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-12-22

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef

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

63
Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-11-16

§ 197

Mårtenstorget

Dnr TN 2013/0677

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

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-11-16

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

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-16

TN 2016/0638

Tekniska nämnden
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Övriga

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

Justerare

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

Paragrafer

§§ 189-197, 199-211

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

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-16

TN 2016/0638

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Lena Fällström (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-16

Paragrafer

§§ 189-197, 199-211

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

_____________________________________________________
Meta Gerle

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

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

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

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

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

Postadress

Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

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

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

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Heléne Öhrström
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Torghandlare med årskontrakt på Mårtenstorget

70
L Reservation 2016-11-16 § 197

Reservation Mårtenstorget
Torghandeln på Mårtenstorget är väldigt viktig för många Lundabor. Det ger liv och rörelse på
torget samtidigt som man kan hitta produkter där som är svåra att hitta i vanliga affärer. Dock är
det många människor som inte har möjlighet att handla på torget mer än på lördagar eftersom
handeln slutar redan klockan två. Av denna anledning vill vi öppna upp för förlängd handel på
vardagarna, kanske till och med till klockan sex. Det är möjligt att förlängda öppettider inte ska
gälla varje dag i veckan, liksom om det ska gälla hela eller delar av torget. Detta bör utredas. Även
sluttiden bör utredas. Torghandlarnas synpunkter bör givetvis vägas in.
Vi vill härmed reservera oss till förmån vårt yrkande.
Tekniska nämnden föreslås besluta
Att låta förvaltningen utreda förutsättningarna för ökade öppettider på delar av torget en eller ett
par dagar i veckan i enlighet med torghandlarnas önskemål.
Cecilia Barnes (L)
Christian Resebo (L)
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Kommunfullmäktige
2014/91

Plats och tid

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

Ledamöter

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

Justerare

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

Tjänstgörande
ersättare

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

Ersättare

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

Justerare

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

Justerare

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

Paragrafer

§§ 169 - 189

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

_________________________________________
Gunnar Jönsson

Ordförande

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

Justerare

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

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

25 september 2014

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret

Underskrift:

_________________________________________
Gunnar Jönsson

Justerare

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

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

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

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

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

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

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

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

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Rädda torghandeln
Dnr KF 2013/0152

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

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

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

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

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7, Rådhuset

046-355000

046-152203

www.lund.se

lund.kommun@lund.se
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förutsättningslös diskussion kring torgets framtid. Precis som beskrivs i
skrivelsen och motionen konstaterar tekniska nämnden att torghandlarna
blivit färre och antalet uthyrda platser minskat.
Anledningarna är flera. Livsmedelsaffärerna har utvecklat sina frukt- och
grönsaksavdelningar med bättre sortiment och lockpriser. Flera tomma
butikslokaler kring torget medför färre potentiella kunder vilket även
människors ändrade köpbeteende, mer e-handel, orsakar. Torghandlarna
lyfter dock bilotillgängligheten som den största anledningen till
torghandelns problem. Åsikterna varierar kring möjligheten till flexibla
öppettider för torghandeln. Torghandlarnas önskan om åtgärder är att
inrätta fler parkeringsplatser på Mårtenstorget och utvärdera det innan
andra åtgärder vidtas. Torgtaxan bedöms som högst rimlig och avsträcker
troligen inte nya torghandlare.
Tekniska nämnden försöker på olika sätt att få fler besökare till området
kring Mårtenstorget bland annat genom att styra diverse arrangemang till
torget. Det lånecykelsystem som nämnden beslutat införa innebär att
cykelställ ska placeras på 17 platser i de centrala delarna av Lund.
Förslagsvis ska ett cykelställ placeras på Mårtenstorget.
För att stärka den östra delen av staden pågår planering för kvarteret
Galten som även kommer att omfatta Mårtenstorget. Projektet som är i
sin linda innehåller möjligheter för såväl underjordiskt garage som
butiker.
Tekniska nämnden anser att den långsiktiga strategin för Mårtenstorget
föreslås vara att Mårtenstorget är ett bilfritt torg med torghandel i den västra
delen kopplad till Saluhallen och att det övriga torget gestaltas för att
stimulera ett aktivt folkliv med bland annat uteserveringar och möjlighet till
arrangemang. Förändringarna förutsätter att bilparkeringen löses på annan
plats, t.ex. i kvarteret Galten.
Den planering som pågår för kvarteret Galten, som även kommer att
omfatta en omgestaltning av Mårtenstorget, bedöms realistiskt innebära
förändringar först om cirka fem år. Parallellt bör, som ett alternativ, även
möjligheterna till ett underjordiskt garage under Mårtenstorget studeras.
För att tillmötesgå torghandlarna har tekniska nämnden beslutat att cirka 20
parkeringsplatser anläggs i östra delen av torget. Ett år efter att
parkeringsplatserna tagits i bruk utvärderas åtgärderna huruvida det lett till
mer torghandel, såväl försäljare som kunder. Om torghandeln inte ökar
föreslås torghandelsytan minskas och komprimeras i den västra delen av
torget och då knytas närmare Saluhallen. Möjligheten att uppföra
permanenta torgstånd och införa flexibla torgtider med alternativa
stängningstider prövas. Ytan som frigörs föreslås användas för bilparkering,
det innebär att ytan inte, som idag, används för bilparkering när torghandeln
avslutats.
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Kommunkontorets synpunkter
Kommunkontoret vill komplettera tekniska nämndens remissvar med att
kommunstyrelsen i maj 2014, beslutade att uppdra till kommunkontoret att
återkomma med förslag till arbetsprocess och projektorganisation för en
fortsatt utveckling av Lunds stadskärna. I detta arbete kommer åtgärder
rörande Mårtenstorget och torghandeln att ytterligare belysas.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har sedan tidigare
uppdraget att återkomma med förslag på Mårtenstorget gestaltning i
anslutning till planeringen av kv Galten. I detta långsiktiga arbete bör
barnperspektivet få en framträdande roll.
Mot bakgrund av ovan redovisade åtgärder och direktiv, föreslår
kommunkontoret att motionen därmed ska anses besvarad.

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

KOMMUNKONTORET

Anette Henriksson

Kommundirektör
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

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

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2

83
Tjänsteskrivelse
2014-02-28

Tekniska förvaltningen
Administrativa kontoret

1(3)

Tekniska nämnden

Mårtenstorget
Dnr 13/677, 13/697

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

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

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

Ärendet
Mio Fric (KD) har lämnat in en skrivelse ”Ett effektivare utnyttjande av
Mårtenstorget”. I skrivelsen konstaterats att Mårtenstorget kan upplevas
som glest och oattraktivt på vardagar och därför föreslås att en del av
Mårtenstorget reserveras för torghandel och en del för bilparkering. Den
del som reserveras för bilparkering föreslås vara flytande och öka vid få
torghandlare och minska vid många torghandlare. Detta bedöms medföra
att Mårtenstorget kommer upplevas mer attraktivt och mindre glest än idag
och vara till fördel för merparten av aktörerna.
Motionen från vänsterpartiet ”Rädda torghandeln!” beskriver att
torghandeln på Mårtenstorget är i kris, orsakat av att färre människor väljer
att göra sina inköp på torget. Av kulturhistoriska skäl men också för att
Lunds centrum i framtiden ska behålla sin attraktivitet förespråkar
vänsterpartiet att något görs. En rad åtgärder föreslås:
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Byggmästaregatan 4
Lund

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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• Fria torghandelstider, alternativt förlängda öppettider till klockan 19.00
med starttid senast klockan 15.00
• Avskaffa torgtaxan under vardagar under ett år
• Halvera torgtaxan på lördagar under ett år
• Led loppmarknaden från Södra Esplanaden via Råbygatan upp till
Mårtenstorget
• Uppför permanenta handelsbodar längs Mårtenstorgets ena sida
• Anlägg en stor och attraktiv lekplats på Mårtenstorget
• Organisera barntillvända transporter mellan parkeringshusen,
Mårtenstorget och centrala noder i staden med minitåg på gummihjul
gärna eldrivna.
Förvaltningen har bjudit in de torghandlare som har årskontrakt på
Mårtenstorget till ett möte för en förutsättningslös diskussion kring torgets
framtid. Av torgets 96 möjliga årskontraktsplatser, finns avtal tecknat med
tolv torghandlare om 46 platser. Sju torghandlare som representerar 23
årskontraktsplatser deltog i mötet som hölls den 26 februari. Ytterligare en
torghandlare med tre årskontraktsplatser har lämnat sina synpunkter.
Precis som beskrivs i skrivelsen och motionen konstateras att
torghandlarna blivit färre och antalet uthyrda platser minskat.
Anledningarna är flera. Livsmedelsaffärerna har utvecklat sina frukt- och
grönsaksavdelningar med bättre sortiment och lockpriser. Flera tomma
butikslokaler kring torget medför färre potentiella kunder vilket även
människors ändrade köpbeteende, mer e-handel, orsakar. Torghandlarna
lyfter dock bilotillgängligheten som den största anledningen till
torghandelns problem. Åsikterna varierar kring möjligheten till flexibla
öppettider för torghandeln. Torghandlarnas önskan om åtgärder är att
inrätta fler parkeringsplatser på Mårtenstorget och utvärdera det innan
andra åtgärder vidtas.
Torgtaxan bedöms som högst rimlig och avsträcker troligen inte nya
torghandlare. I Eslöv har nolltaxa för torghandeln på Stora torg provats.
Men nu väljer de att återinföra avgifter då förhoppningarna om ett mer
levande torg med nya torghandlare inte infriades. Nolltaxan beskrivs
istället ha medfört en ny ordning med loppisförsäljare och skolklasser som
säljer kakor medan de traditionella torghandlarna haft svårt att komma till
torgplatserna.
Förvaltningen försöker på olika sätt att få fler besökare till området kring
Mårtenstorget bland annat genom att styra diverse arrangemang till torget.
Exempelvis genomfördes i fjol en internationell marknad, ett arrangemang
som uppskattades av lundaborna och som återkommer under våren. Vidare
bejakas uteserveringar kring torget.
Antalet försäljare varierar stort under året, inte bara sommar och vinter
utan även veckans inledande dagar jämfört med fredagar och lördag. Vissa
veckor, skolavslutningsveckan, pingst och midsommar lockar flest kunder
och även torghandlare.
Det lånecykelsystem som nämnden beslutat införa innebär att cykelställ
ska placeras på 17 platser i de centrala delarna av Lund. Förslagsvis ska
ett cykelställ placeras på Mårtenstorget.
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För att stärka den östra delen av staden pågår planering för kvarteret Galten
som även kommer att omfatta Mårtenstorget. Projektet som är i sin linda
innehåller möjligheter för såväl underjordiskt garage som butiker.

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

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

tillstyrka förvaltningens förslag till åtgärder och översända dem till
kommunstyrelsen.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

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

2017-05-02

§ 183

Bilaga 100

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds
kommun

Dnr KS 2016/0627

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2005 uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är belägna
inom Lunds kommun samt uppdra åt servicenämnden att teckna en
överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll och drift.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska upphäva uppdraget
till nämnden att förvalta Kulturens fastigheter samt att avtalsrelationen
med Kulturen ska avslutas.

Beslutsunderlag
Servicenämndens beslut den 31 maj 2016, § 37, jämte bilagor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2016, § 84, jämte
bilagor.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2017.

Yrkanden
Christer Wallin (M) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att avtalsrelationen med Kulturhistoriska föreningen upprätthålls med nu
gällande avtal som grund, samt att
kommunstyrelsen därutöver beslutar uppdra åt kommunkontoret för att
utreda och redovisa Lunds kommuns totala ekonomiska åtaganden och
bidrag avseende Kulturen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avtalsrelationen med Kulturhistoriska föreningen upprätthålls med nu
gällande avtal som grund.
Kommunstyrelsen beslutar därutöver att uppdra åt kommunkontoret för
att utreda och redovisa Lunds kommuns totala ekonomiska
åtaganden och bidrag avseende Kulturen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-02

KS 2016/0995

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-02

KS 2016/0995

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Paragrafer

§ 168-199

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare
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Diarienummer

2017-04-07

KS 2016/0627

Kommunstyrelsen

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

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2005 uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är belägna
inom Lunds kommun samt uppdra åt servicenämnden att teckna en
överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll och drift.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska upphäva uppdraget
till nämnden att förvalta Kulturens fastigheter samt att avtalsrelationen
med Kulturen ska avslutas.

Beslutsunderlag
Servicenämndens beslut den 31 maj 2016, § 37, jämte bilagor
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2016, § 84, jämte
bilagor
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2005 att uppdra åt servicenämnden att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun samt uppdra åt servicenämnden att teckna
en överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll och drift.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska upphäva uppdraget
till nämnden att förvalta Kulturens fastigheter samt att avtalsrelationen
med Kulturen ska avslutas.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att i KF 26/5 2005, § 71, upphäva punkten ”att uppdra åt servicenämnden
att överta fastighetsförvaltningen.”
att uppdra åt servicenämnden att avsluta nämndens avtalsrelation med
Kulturen om skötsel, underhåll och drift av fastigheter, allt i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16, samt

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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2017-04-07

KS 2016/0627

att istället uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utbetala ett
verksamhetsbidrag till föreningen enligt en nivå som man finner
lämpligt, så att föreningen enligt egna prioriteringar kan hantera sitt
fastighetsunderhåll.
Serviceförvaltningen anför bland annat:
Kommunfullmäktige beslöt 2005 att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Som villkor skulle ställas att
investeringskostnaden för standardförbättrade åtgärder i Kulturens
fastighetsbestånd ska återbetalas om fastigheterna försäljs.
Kultur- och fritidsförvaltningen betalar årligen, utifrån fullmäktiges
beslut, ut ett bidrag om 6 328 tkr till serviceförvaltningen. Det
ekonomiska stödet till fastigheterna utökades år 2012 med 2 000 tkr per
år för underhåll av byggnader. Stödet om 2 000 tkr upphör från och med
1 januari 2017.
Årligen får serviceförvaltningen ett underskott för kostnader avseende
Kulturhistoriska föreningen. Totala kostnader för Kulturhistoriska
föreningen år 2015 motsvarar 7,7 mnkr. Kostnaderna kan vara av både
drifts- respektive investeringskaraktär.
Vid närmare granskning av kostnader bokförda under 2015, är flera av
åtgärderna som är utförda på fastigheten av karaktär ”investering på
annans fastighet” och av standardförbättrande karaktär. Serviceförvaltningens nedlagda kostnader totalt som kan specificeras per 2015-12-31 är
57,4 mnkr.
Lunds kommun har att följa rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) som har i sin roll som normgivande organ till uppgift
att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal
redovisning (1997:614). Delar av de utgifter som är relaterade till
Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är direkta
investeringskostnader och hamnar idag i kommunens driftsbudget
(resultat). Dessa kostnader borde hanterats som investeringar i enlighet
med RKR 11.4, som investering på annans fastighet. I befintlig
överenskommelse mellan Lunds kommun och Kulturhistoriska
föreningen avtalas om att varje års investeringsutgift ska ha en
avskrivningstid på 10 år och att oavsett när investering tas i bruk ska
avskrivning påbörjas påföljande år i januari månad, vilket inte är
förenligt med god redovisningssed. Kultur- och fritidsnämnden kan
istället utbetala ett verksamhetsbidrag som de finner lämpligt direkt till
föreningen.
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KS 2016/0627

Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som i huvudsak
anför följande:
Kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden lyder under samma
juridiska person, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden och
servicenämnden har att följa samma rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR). Gällande verksamhetsbidrag har kulturoch fritidsnämnden den 4 juni 2015, § 66, antagit dokumentet
Bidragsformer till föreningar och andra aktörer. I dokumentet anges
gällande bidragsformen, Verksamhetsbidrag för publika arrangemang,
att bidrag inte kan beviljas för investeringar i lokaler och utrustning som
berikar föreningen.
Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden inte kan betala ut ersättning
för Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll via
verksamhetsbidrag.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Bakgrunden till avtalsrelationen mellan Lunds kommun och Kulturen
som gäller sedan 2005 är att Kulturen var underfinansierad med drygt
2 mnkr årligen och att museet hade stora akuta likvida problem. En
revisionsbyrå gjorde på begäran av Lunds kommun en genomlysning av
Kulturens ekonomi och dess fastighetsförvaltning. Analysen visade att
Kulturens löpande verksamhet genererade betydande likviditetsmässiga
underskott. Mot bakgrund härav beslutade fullmäktige bland annat att
uppdra åt servicenämnden att överta förvaltningen av de av Kulturens
fastigheter som är belägna inom Lunds kommun, samt att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Av överenskommelsen framgår bl.a att
storleken på det av kultur- och fritidsnämnden beslutade årliga bidraget
är avgörande för omfattningen av de insatser som servicenämnden kan
utföra.
Serviceförvaltningen anför i sin skrivelse att delar av de utgifter som är
relaterade till Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är
kostnader som borde hanterats som investering på annans fastighet i
enlighet med RKR 11.4. Det är dock viktigt att beakta att i ett detta fall
rör det sig om fastigheter som inte nyttjas i kommunens verksamhet. Ett
grundläggande krav för att redovisa en utgift som anläggningstillgång, i
detta fall som investering på annans fastighet, är att de framtida
ekonomiska fördelarna eller servicepotential som har samband med
kostnaderna kommer kommunen till del. Kommunkontorets bedömning
är med hänsyn till att kommunen inte bedriver verksamhet i
Kulturhistoriska föreningens fastigheter, att detta rör sig om kostnader
som är att likställa med ett bidrag till Kulturhistoriska föreningen och
som ska redovisas i kommunens resultat (driftbudget) det år bidraget ges.
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Kommunkontoret ser inga kommunalrättsliga hinder mot att ge bidrag i
dess nuvarande form till Kulturen och föreslår att avtalsrelationen med
Kulturen upprätthålls med nu gällande avtal som grund.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att

avtalsrelationen med Kulturhistoriska föreningen upprätthålls med
nu gällande avtal som grund.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-22

§ 84

Yttrande avseende Kulturens
fastighetsbestånd i Lunds kommun
Dnr KU 2016/0698

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärende gällande Kulturens
fastighetsbestånd i Lund till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalar varje år ett bidrag till
serviceförvaltningen för skötsel, underhåll och drift av Kulturhistoriska
föreningens fastigheter. Servicenämnden har den 31 maj 2016, § 37,
beslutat att föreslå att Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige ska
erhålla ett verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden och att
föreningen ska använda detta till fastighetsunderhåll.
Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen, utifrån beslut i
kommunfullmäktige, ett bidrag om 6 328 000 kronor till servicenämnden.
Det sistnämnda beloppet tillkom under 2012 som en utökning av det
ekonomiska stödet för underhåll av byggnader. Detta stöd upphör från
och med den 1 januari 2017. Servicenämnden föreslår att kultur- och
fritidsnämnden ska utbetala ett verksamhetsbidrag direkt till föreningen
som sedan enligt egna prioriteringar kan hantera sitt fastighetsunderhåll.
Delar av de utgifter som är relaterade till Kulturhistoriska föreningens
fastighetsunderhåll är direkta investeringskostnader och hamnar idag i
kommunens driftsbudget (resultat). Dessa kostnader borde ha hanterats
som investering på annans fastighet i enlighet med rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning. I befintlig överenskommelse
mellan Lunds kommun och Kulturhistoriska föreningen har avtalats att
årlig investeringsutgift ska ha en avskrivningstid på tio år och att oavsett
när investering tas i bruk ska avskrivning påbörjas påföljande år i januari
månad, vilket inte är förenligt med god redovisningssed.
Gällande verksamhetsbidrag har kultur- och fritidsnämnden under 2015
antagit dokumentet Bidragsformer till föreningar och andra aktörer. I
detta anges att bidrag inte kan beviljas för investeringar i lokaler och
utrustning som berikar föreningen, vilket innebär att kultur- och
fritidsnämnden inte kan betala ut ersättning för Kulturhistoriska
föreningens fastighetsunderhåll via verksamhetsbidrag.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 21 juni 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande samt översända detsamma till
kommunstyrelsen

Protokollsanteckningar
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-22

KU 2016/0839

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, rum Råbandsknopen, 2016-09-22,
klockan 17.30–19.10

Ledamöter

Joakim Friberg (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Louise Burman (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Emma Fager Malmström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare

Börje Anehamre (M), ersättare för Adrian Borin (M)
Göran Fries (V), ersättare för Saima Jönsson Fahoum (V)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Yvonne Kedström (L)
Fabian Zäll (L)
Nita Lorimer (V)
Carl Granklint Rask (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Christian Halberg, tillförordnad kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg

Justerare

Louise Burman (M)

Paragrafer

§§ 78-88

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2016-10-04

Justerare

Utdragsbestyrkande

97
Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-22

KU 2016/0839

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Joakim Friberg (S)

Justerare

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-22

Paragrafer

§§ 78-88

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-10-28
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2016-09-06

KU 2016/0698

Kultur- och fritidsnämnden

Karin Larsson
046-35 95 64
karin.larsson3@lund.se

Yttrande avseende Kulturens
fastighetsbestånd i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärende gällande Kulturens
fastighetsbestånd i Lund till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalar varje år ett bidrag till
serviceförvaltningen för skötsel, underhåll och drift av Kulturhistoriska
föreningens fastigheter. Servicenämnden har den 31 maj 2016, § 37,
beslutat att föreslå att Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige ska
erhålla ett verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden och att
föreningen ska använda detta till fastighetsunderhåll.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 21 juni 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har remitterats ärende rörande Kulturens
fastighetsbestånd i Lund med förslag om redovisningsmässiga och
administrativa förändringar av kommunfullmäktiges beslut den 26 maj
2005, § 71.
I enlighet med ovan nämnda beslut tog servicenämnden från och med den
1 juli 2005 över förvaltningen av Kulturhistoriska föreningens
fastigheter, vilka är belägna i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen betalar årligen, utifrån beslut i
kommunfullmäktige, ett bidrag om 6 328 tkr till serviceförvaltningen
(4 328 tkr + 2 000 tkr). Det sistnämnda beloppet tillkom under 2012 som
en utökning av det ekonomiska stödet för underhåll av byggnader. Detta
stöd upphör från och med den 1 januari 2017.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se
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Serviceförvaltningen uppger i skrivelse, daterad den 16 maj 2016, att
kostnader avseende Kulturhistoriska föreningen årligen resulterar i
underskott för nämnden.
Vidare anger serviceförvaltningen att det vid granskning av kostnader
bokförda 2015 kan konstateras att flera av åtgärderna som utfördes på
fastigheten är att betrakta som ”investering på annans fastighet” och av
standardförbättrande karaktär.
Lunds kommun har att följa rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) vars roll är att som normgivande organ stödja
kommunerna i att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om
kommunal redovisning (1997:614). Delar av de utgifter som är relaterade
till Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är direkta
investeringskostnader och hamnar idag i kommunens driftsbudget
(resultat). Dessa kostnader borde ha hanterats som investering på annans
fastighet i enlighet med RKR 11.4. I befintlig överenskommelse mellan
Lunds kommun och Kulturhistoriska föreningen har avtalats att årlig
investeringsutgift ska ha en avskrivningstid på tio år och att oavsett när
investering tas i bruk ska avskrivning påbörjas påföljande år i januari
månad, vilket inte är förenligt med god redovisningssed.
Servicenämnden föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska utbetala ett
verksamhetsbidrag direkt till föreningen som sedan enligt egna
prioriteringar kan hantera sitt fastighetsunderhåll.

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden lyder under samma
juridiska person, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden och
servicenämnden har att följa samma rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR). Gällande verksamhetsbidrag har kulturoch fritidsnämnden den 4 juni 2015, § 66, antagit dokumentet
Bidragsformer till föreningar och andra aktörer. I dokumentet anges
gällande bidragsformen, Verksamhetsbidrag för publika arrangemang,
att bidrag inte kan beviljas för investeringar i lokaler och utrustning som
berikar föreningen.
Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden inte kan betala ut ersättning
för Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll via
verksamhetsbidrag.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande samt översända detsamma till
kommunstyrelsen

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Christian Halberg
Tillförordnad kulturchef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-31

§ 37

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds
kommun

Dnr SN 2016/0098

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Överenskommelsen skulle villkoras på visst
sätt.
Serviceförvaltningen föreslår nu att beslutet ändras.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2005-05-26 § 71 med beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2015-06-10-11 § 121 (bifogas ej)
Överenskommelse Kulturhistoriska föreningen 2006-01-27Kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12 beslut om ersättning till
Kulturhistoriska föreningen
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-05-16

Beslut
Servicenämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i KF 26/5
2005 § 71 upphäva punkten ”att uppdra åt servicenämnden att
överta fastighetsförvaltningen.”
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt
servicenämnden att avsluta nämndens avtalsrelation med Kulturen
om skötsel, underhåll och drift av fastigheter, allt i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att istället
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utbetala ett
verksamhetsbidrag till föreningen enligt en nivå som de finner
lämpligt, så att föreningen enligt egna prioriteringar kan hantera sitt
fastighetsunderhåll.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontorets ekonomiavdelning/budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-31

SN 2016/0084

Servicenämnden
Plats och tid

Kristallen, Meteroiten, plan 7, 2016-05-31 klockan 17.00

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Per Olsson (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Lars Leonardsson (M)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Elvira Mehic (S)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)

Ersättare

Barbro Törnqvist (S)
Anders Hansson (S)
Rikard Anehus (M)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)

Övriga

Pål Svensson, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Fastighetsjurist, Serviceförvaltningen stab
Anne Pivén, tf kostchef
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Katarina Otz, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab
Elisabeth Steen Ekstedt, Ekonomichef, Serviceförvaltningens stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)

Paragrafer

§ 33-41

Plats och tid för justering 2016-06-10
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

103
Servicenämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-31

SN 2016/0084

Sekreterare

Ulla Bladh

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)
(L)

Oskar Vilhelmsson Timmermand

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

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2016-05-31

Paragrafer

§ 33-41

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Ulla Bladh

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-07-01
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Elisabeth Steen Ekstedt

Servicenämnden

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun
- förslag om redovisningsmässiga och
administrativa förändringar av beslut KF 26/5
2005 § 71
Dnr 2016/0098

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Överenskommelsen skulle villkoras på visst
sätt.
Serviceförvaltningen föreslår nu att beslutet ändras.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2005-05-26 § 71 med beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige 2015-06-10-11 § 121 (bifogas ej)
Överenskommelse Kulturhistoriska föreningen 2006-01-27
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12 beslut om
ersättning till Kulturhistoriska föreningen
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-05-16 (denna skrivelse)

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 20051 att uppdra åt serviceförvaltningen att
överta fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är
belägna inom Lunds kommun från och med 1 juli 2005 och att uppdra åt
servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift. Som villkor skulle ställas att
investeringskostnaden för standardförbättrade åtgärder i Kulturens
fastighetsbestånd ska återbetalas om fastigheterna försäljs.
Kultur- och fritidsförvaltningen betalar årligen, utifrån KF beslut2, ut ett
bidrag om 6 328 tkr till serviceförvaltningen (4 328 tkr + 2 000 tkr). Det
1
2

KF 26/5 2005 § 71
KF 26/5 2005 § 71

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 01 Lund

Brogatan 1

046-35 50 00

www.lund.se

elisabeth.steenekstedt@lund.se
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ekonomiska stödet till fastigheterna utökades år 2012 med 2 000 tkr per
år för underhåll av byggnader. Stödet om 2 000 tkr upphör från och med
1 januari 20173.
Ersättning till kulturhistoriska föreningen
Bidrag till verksamhet enligt uppdrag
Ersättning till serviceförvaltningen
Fastighetsunderhåll under 10 år
Summa, tkr

2014
8844
4328
2000
15172

2015
8844
4328
2000
15172

2016
8932
4328
2000
15260

Källa: Dnr KU 2015/0569

Årligen får serviceförvaltningen ett underskott för kostnader avseende
Kulturhistoriska föreningen. Totala kostnader för Kulturhistoriska
föreningen år 2015 motsvarar 7,7 mnkr. Kostnaderna kan vara av både
drifts- respektive investeringskaraktär.
Nedan bifogas en översikt över Kulturhistoriska föreningens redovisning
per 31/12-2015.
Kulturhistoriska föreningen 2015
Bidrag från kultur- och fritidsnämnden
Städ- och renhållningstjänster
Mindre rep, underhåll fastigh
El
Värme och kyla
Vatten och avlopp
Summa NETTOKOSTNAD

Utfall 2015 (tkr)
6 328
-3
-6 384
-138
-1 160
-61
-1 418

Nedan bifogas en översikt över Kulturhistoriska föreningen redovisning
period år 2005-2014 (det fanns inget utfall specificerat år 2005-2006).
tkr
Utfall 2007
Bidrag från kultur- och fritidsnämnden
3 950
Summa serviceförvaltningens kostnader
-6 123
Summa NETTOKOSTNAD
-2 173

Utfall 2008
4 023
-6 263
-2 240

Utfall 2009
4 129
-6 129
-2 000

Utfall 2010
4 245
-4 870
-625

Utfall 2011
4 327
-5 327
-1 000

Utfall 2012
6 328
-7 328
-1 000

Utfall 2013
6 328
-7 260
-932

Utfall 2014
6 328
-6 366
-38

Vid närmare granskning av kostnader bokförda under 2015, är flera av
åtgärderna som är utförda på fastigheten av karaktär ”investering på
annans fastighet” och av standardförbättrande karaktär.
Serviceförvaltningens nedlagda kostnader totalt som kan specificeras per
2015-12-31 är 57,4 mnkr.
Lunds kommun har att följa rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) som har i sin roll som normgivande organ till uppgift
att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal
redovisning (1997:614). Delar av de utgifter som är relaterade till
Kulturhistoriska föreningens fastighetsunderhåll är direkta
investeringskostnader och hamnar idag i kommunens driftsbudget
(resultat). Dessa kostnader borde hanterats som investeringar i enlighet
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med RKR 11.44, som investering på annans fastighet. I befintlig
överenskommelse mellan Lunds kommun och Kulturhistoriska
föreningen avtalas om att varje års investeringsutgift ska ha en
avskrivningstid på 10 år och att oavsett när investering tas i bruk ska
avskrivning påbörjas påföljande år i januari månad, vilket inte är
förenligt med god redovisningssed.
Kultur- och fritidsnämnden kan istället utbetala ett verksamhetsbidrag
som de finner lämpligt direkt till föreningen.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i KF 26/5
2005 § 71 upphäva punkten ”att uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen.”
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt
servicenämnden att avsluta nämndens avtalsrelation med Kulturen om
skötsel, underhåll och drift av fastigheter, allt i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att istället
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utbetala ett verksamhetsbidrag
till föreningen enligt en nivå som de finner lämpligt, så att föreningen
enligt egna prioriteringar kan hantera sitt fastighetsunderhåll.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Jonna Myrebris
Fastighetschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontorets ekonomiavdelning/budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

4

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i sin roll som normgivande organ till
uppgift att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal
redovisning (1997:614).
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Sammanträdesdatum

2017-05-02

§ 186

Bilaga 101

Uppföljning av Riktlinjer och åtgärder
för ett ökat bostadsbyggande i Lunds
kommun

Dnr KS 2012/0573

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att uppdra till
kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder, ta fram riktlinjer
för hur nyproduktion av bostäder ska underlättas och effektiviseras i
Lunds kommun. Riktlinjerna, som antogs av fullmäktige 2013-11-28, ska
enligt fullmäktiges beslut, följas upp och redovisas till
kommunfullmäktige.
I bilagda rapport redovisas genomförda åtgärder och uppföljning av
riktlinjerna. Kommunkontoret föreslår att fullmäktige beslutar att
godkänna redovisade uppföljning avseende Riktlinjer och åtgärder för ett
ökat bostadsbyggande i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 20170331.
Rapport, uppföljning av riktlinjer och åtgärder för ökat bostadsbyggande
i Lund.
Kommunfullmäktiges protokoll 20131128, §233.
Riktlinjer och åtgärder för ökat bostadsbyggande.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Björn Abelson (S), Torsten Czernyson (KD),
Ulf Nymark (MP), Mia Honeth (L), Christer Wallin (M) och Mats
Helmfrid (M)yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att godkänna redovisade uppföljning avseende Riktlinjer och åtgärder för
ett ökat bostadsbyggande i Lunds kommun, samt
att uppmana berörda nämnder att fortsättningsvis utveckla processer och
samarbeten samt initiera förändringar som främjar ett ökat
bostadsbyggande hela Lunds kommun, med särskilt fokus på de östra
kommundelarna.
Mats Olsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen i enlighet med kommunkontorets förslag föreslår
kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-02

att godkänna redovisade uppföljning avseende Riktlinjer och åtgärder för
ett ökat bostadsbyggande i Lunds kommun, samt
att uppmana berörda nämnder att fortsättningsvis utveckla processer och
samarbeten samt initiera förändringar som främjar ett ökat
bostadsbyggande i Lunds kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på de delar av yrkandena som
omfattas av kommunkontorets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunkontorets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons (C)
m.fl förslag till tillägg gällande fokus på de östra kommundelarna och
finner att kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna redovisade uppföljning avseende Riktlinjer och åtgärder för
ett ökat bostadsbyggande i Lunds kommun, samt
att uppmana berörda nämnder att fortsättningsvis utveckla processer och
samarbeten samt initiera förändringar som främjar ett ökat
bostadsbyggande hela Lunds kommun, med särskilt fokus på de
östra kommundelarna.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 186/01.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Torsten
Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C):
Uppföljningen av åtgärderna är tillfredsställande. Vi är oroade över
bristen på verksamhetsmark och fribyggartomter.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2017-05-02

KS 2016/0995

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Paragrafer

§ 168-199

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till kommunstyrelsen 2017-05-02
Ärende 20 Uppföljning av riktlinjer och
åtgärder för ökat bostadsbyggande
i Lunds kommun

Särskilt utbyggnadsfokus på östra kommundelarna?
I Lunds politiska liv har det sedan många år florerat ett allmänt vurmande för utbyggnad ”i
de östra kommundelarna”. Ur miljö- och klimatsynpunkt är detta förkastligt eftersom
transportarbetet ökar dramatiskt vid utbyggnad utanför staden eller i mycket goda
kollektivtrafiklägen. Nog finns det några sådana lägen i de större byarna, men dessa är
undantag.
Om något fokus för utbyggnad överhuvudtaget ska anges bör det istället vara på sådana
lägen som minimerar miljö- och klimatpåverkan.
Därför reserverar jag mig till förmån för mitt eget yrkande, som också var kommunkontorets
förslag.

Mats Olsson

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

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

Uppföljning av Riktlinjer och åtgärder för ett
ökat bostadsbyggande i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder, ta fram riktlinjer för hur
nyproduktion av bostäder ska underlättas och effektiviseras i Lunds
kommun. Riktlinjerna, som antogs av fullmäktige 2013-11-28, ska enligt
fullmäktiges beslut, följas upp och redovisas till kommunfullmäktige.
I bilagda rapport redovisas genomförda åtgärder och uppföljning av
riktlinjerna. Kommunkontoret föreslår att fullmäktige beslutar att
godkänna redovisade uppföljning avseende Riktlinjer och åtgärder för ett
ökat bostadsbyggande i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 20170331 (denna skrivelse)
Rapport, uppföljning av riktlinjer och åtgärder för ökat
bostadsbyggande i Lund
Kommunfullmäktiges protokoll 20131128, §233
Riktlinjer och åtgärder för ökat bostadsbyggande

Barnets bästa
Bostadsfrågan är angelägen och berör barn. Det är därför viktigt att
åtgärder som föreslås för att underlätta bostadsbyggandet, genomförs.

Ärendet
Inledning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder, ta fram riktlinjer för hur
nyproduktion av bostäder ska underlättas och effektiviseras i Lunds
kommun, samt uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder i
enlighet med de framtagna riktlinjerna arbeta för att underlätta
nyproduktion av bostäder. Syftet var att effektivisera och förenkla
planering och handläggning av detaljplaner och bygglov samt minska
ledtiderna. Riktlinjer och åtgärdsförslag skulle inriktas på att omfatta
processer och beslut som kommunen direkt kan reglera eller påverka,

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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såsom handläggning av detaljplan och bygglov, exploatering av mark och
strategiska markköp mm.
Uppdraget diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk
samhällsplanering den 18 juni 2012. Synpunkter som framfördes då var
bland annat att en översyn av styrdokument är önskvärd i syfte att minska
antalet dokument. Tidsåtgången för att realisera ett byggprojekt bör minska,
en kartläggning av de hinder som bidrar till att bostadsbyggandet försenas
bör genomföras, inbegripet en översyn av interna processer. Syftet med
uppdraget var effektivisera och förenkla planering och handläggning av
detaljplaner och bygglov samt minska ledtiderna. Riktlinjer och
åtgärdsförslag skulle omfatta processer och beslut som kommunen direkt
kan reglera eller påverka, såsom handläggning av detaljplan och bygglov,
exploatering av mark och strategiska markköp mm.
Mot bakgrund av ovanstående uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott
hösten 2012 till kommunkontoret att föreslå åtgärder för att säkra en optimal
plan-och exploateringsprocess. för Lunds kommun, samt utarbeta förslag på
riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet.

Arbetssätt
Projektet inleddes med en workshop med byggherrar m fl i syfte att föra en
dialog om åtgärder för öka bostadsbyggandet i Lunds kommun. Ett 40-tal
representanter från byggsektorn och fastighetsägare samt ett 15-tal
kommunala representanter deltog i workshopen som genomfördes i
november 2012.
Nedanstående fyra områden sammanfattar de förslag och åtgärder som lyftes
fram och dokumenterades under workshopen och som i bearbetad form
resulterade i Riktlinjer och åtgärder för ökat bostadsbyggande.


Effektivisera processerna



Enkla och flexibla regler



Öka konkurrensen



Öka samverkan/ömsesidig förståelse

Åtgärder i sammandrag;


Utarbeta en mark-och boendestrategi



Revidera markpolicyn



Utveckla statistik och uppföljning av bostadsbyggandet



Ta fram en tydlig och kommunicerad plan-och exploateringsprocess



Utse ansvarig projektledare



Öka samordning av nämndsmöten



Effektivisera administration



Enkla och flexibla regler



Förtätningsanalyser
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Markanvisningar på webben



”Genväg” på webben för byggherrar



Ökad samverkan genom byggherredialoger
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Riktlinjerna, som antogs av fullmäktige 2013-11-28, ska enligt fullmäktiges
beslut, följas upp och redovisas till kommunfullmäktige senast 2016. I
bilagda rapport redovisas genomförda åtgärder och uppföljning av
riktlinjerna.

Effekter och resultat 2017
Nivån på bostadsbyggandet i en kommun avgörs av en rad faktorer
såsom marknadsmässiga förutsättningar, lagstiftning, bostadsplanering,
finans - och skattepolitik etc. Under de senaste åren har det rått stor
aktivitet inom bostadspolitiken. Regeringen har tillsatt utredningar och
det har skett flera förändringar i lagstiftning, sås exempelvis åtgärder för
fler bostäder åt unga och studenter, ny regel om bostadsförsörjning i
översiktsplaner, ändringar i PBL om planprocessen, enhetliga tekniska
egenskapskrav och krav på riktlinjer för exploateringsavtal. En ny lag för
markanvisningar har införts, bullerregler förändrats etc. Förändrade
ekonomiska spelregler är bl a införandet av bolånetaket 2010,
investeringsstöd till små hyresrätter och studentlägenheter,
investeringsstöd för hyresrätter till äldre, byggbonus, förslag om
värdeåterföring mm. Flera nya initiativ har tagits för att på olika sätt
stimulera bostadsbyggandet, bl a bildades på regional nivå Skånskt
Bostadsforum 2014 i syfte att samverka kring bostadsfrågorna.
Regeringen presenterade i juni 2016 ytterligare åtgärder i ett 22punktsprogram, SKL:s programberedning har lämnat sin slutrapport Ökat
bostadsbyggande – delat ansvar etc. Lunds kommuns ”Lundauppropet”
är ett annat exempel på initiativ för ett ökat bostadsbyggande.
Ovanstående faktorer gör det omöjligt att utläsa vilka effekter just Lunds
kommuns åtgärder för ökat bostadsbyggande har haft på
bostadsbyggandet i kommunen. Vad som dock kan konstateras är att
förutom ett fåtal har i princip samtliga åtgärder, genomförts.
Bostadsbyggandet i Lund 2011-16
Vad som också kan konstateras är att bostadsbyggandet i Lund når goda
resultat, även om man inte når upp till målet 900-1200 bostäder per år.
Nedan redovisas ett axplock av bostadsstatistiken från 2015. För 2016
finns i skrivande stund endast preliminära siffror tillgängliga.


Lunds kommun bygger flest bostäder i Skåne 2015 (per 1000
inv).



Nästan 800 nya bostäder färdigställdes 2015 och drygt 1100
påbörjades.
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Lund ligger på tredje plats i Sverige bland större städer (SKL:s
indelning), vad gäller bostadsbyggandet 2015. Endast Umeå och
Norrköping byggde fler bostäder 2015.



Ser man till åren 2011-2015 ligger Lomma, Båstad och Lund i
topp vad gäller bostadsbyggande i Skåne. Lund på tredje plats.



Lund hamnar på 9:e plats i Sverige vad gäller bostadsbyggandet
under perioden 2011-2015.



Preliminära siffror för 2016 visar att antalet färdigställda bostäder
i Lund var 782, varav 719 flerbostadshus och 63 småhus.

Uppföljningsdialog med byggherrar
För att få en extern bedömning av genomförda åtgärder och också en
dialog rörande framtida arbetssätt har en mindre uppföljningsdialog med
byggherrar genomförts. Sammanfattande resultat redovisas i rapporten.
Kommunkontorets kommentar
Mot bakgrund av ovanstående redovisning bedömer kommunkontoret att
fullmäktiges uppdrag om återredovisning och uppföljning av Riktlinjer
och åtgärder för ett ökat bostadsbyggande i Lunds kommun, kan anses
genomfört.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisade uppföljning avseende Riktlinjer och åtgärder för
ett ökat bostadsbyggande i Lunds kommun, samt
att uppmana berörda nämnder att fortsättningsvis utveckla processer och
samarbeten samt initiera förändringar som främjar ett ökat
bostadsbyggande i Lund kommun.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef
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Uppföljning av kommunfullmäktiges riktlinjer och
åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lund
Inledning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att uppdra till kommunstyrelsen, att i samråd med
berörda nämnder, ta fram riktlinjer för hur nyproduktion av bostäder ska underlättas och
effektiviseras i Lunds kommun, samt uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder i
enlighet med de framtagna riktlinjerna arbeta för att underlätta nyproduktion av bostäder.
Syftet var att effektivisera och förenkla planering och handläggning av detaljplaner och
bygglov samt minska ledtiderna. Riktlinjer och åtgärdsförslag skulle inriktas på att omfatta
processer och beslut som kommunen direkt kan reglera eller påverka, såsom handläggning av
detaljplan och bygglov, exploatering av mark och strategiska markköp mm.
Uppdraget diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk samhällsplanering den 18
juni 2012. Synpunkter som framfördes då var bland annat att en översyn av styrdokument är
önskvärd i syfte att minska antalet dokument. Tidsåtgången för att realisera ett byggprojekt bör
minska, en kartläggning av de hinder som bidrar till att bostadsbyggandet försenas bör
genomföras, inbegripet en översyn av interna processer. Syftet med uppdraget var effektivisera
och förenkla planering och handläggning av detaljplaner och bygglov samt minska ledtiderna.
Riktlinjer och åtgärdsförslag skulle omfatta processer och beslut som kommunen direkt kan
reglera eller påverka, såsom handläggning av detaljplan och bygglov, exploatering av mark och
strategiska markköp mm.
Mot bakgrund av ovanstående uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott hösten 2012 till
kommunkontoret att föreslå åtgärder för att säkra en optimal plan-och exploateringsprocess för
Lunds kommun, samt utarbeta förslag på riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet.
En projektorganisation inrättades med representanter från kommunkontor, tekniska förvaltningen
och stadsbyggnadskontoret.

Arbetssätt
Projektet inleddes med en workshop med byggherrar m fl i syfte att föra en dialog om åtgärder för
öka bostadsbyggandet i Lunds kommun. Ett 40-tal representanter från byggsektorn och
fastighetsägare samt ett 15-tal kommunala representanter deltog i workshopen som genomfördes i
november 2012.
Nedanstående fyra områden sammanfattar de förslag och åtgärder som lyftes fram och
dokumenterades under workshopen och som i bearbetad form resulterade i Riktlinjer och åtgärder
för ökat bostadsbyggande.


Effektivisera processerna



Enkla och flexibla regler



Öka konkurrensen



Ökad samverkan
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Riktlinjerna, som antogs av fullmäktige 2013-11-28, ska enligt fullmäktiges beslut, följas upp och
redovisas till kommunfullmäktige senast 2016. Nedan redovisas genomförda åtgärder och
uppföljning av riktlinjerna.

Uppföljning - effektiva processer
Översiktsplanen ska kompletteras med prioriteringar
Syftet var att visa vilka geografiska områden kommunen prioriterar för bostadsutbyggnad i ett
kortare perspektiv än dagens översiktsplan. Bostadsbyggandet i kommunens östra delar ska
stimuleras. Ansvarig nämnd för genomförande: byggnadsnämnden.
Resultat: Fullmäktige beslutade om Utbyggnads-och boendestrategi inkl markpolicy i
september 2016. En kortversion av Utbyggnads-och boendestrategi inkl markpolicy har tagits
fram i syfte att öka kunskapen om dessa strategier, både internt och externt. Strategin ska
aktualiseras varje mandatperiod.

En Mark-och boendestrategi ska tas fram
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun ska planera
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder. Mark-och boendestrategin ska utgöra kommunens strategi för boendeplanering/
bostadsförsörjning. Strategin ska ersätta utbyggnadsprogram, mark-och bostadsförsörjningsprogram samt markpolicy. Ansvarig nämnd för genomförande: tekniska nämnden
Resultat: Fullmäktige beslutade om Utbyggnads-och boendestrategi inkl markpolicy i
september 2016. En kortversion av Utbyggnads-och boendestrategin inkl markpolicy är
framtagen. Strategin ska aktualiseras varje mandatperiod. Projektlistor uppdateras årligen av
tekniska nämnden och anmäls i kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden valde att slå samman mark-och boendestrategin
med utbyggnadsstrategin.

Uppföljning av bostadsbyggandet i kommunen
En regelbunden uppföljning av bostadsbyggandet i kommunen ska redovisas till
kommunstyrelsen 1-2 ggr/år. Uppföljningen ska bestå av ett antal utvalda indikatorer.
Exempel på indikatorer som kan vara aktuella för uppföljning är handläggningstider, antal
anmälda detaljplaner (bostäder), lagakraftvunna detaljplaner, beviljade bygglov, outnyttjade
byggrätter i färdiga detaljplaner, byggstarter, färdigställda bostäder med mera.
Samordningsansvarig nämnd: kommunstyrelsen.
Resultat: Genomförs löpande och redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk
samhällsplanering 1-2 ggr/år, vår och höst. Redovisas på webben. Följande variabler har
följts upp: lagakraftvunna detaljplaner (för bostäder), beviljade bygglov, påbörjade och
färdigställda bostäder, bostadsbyggandet jämfört med ett urval av andra kommuner.

Kommunens plan-och exploateringsprocess ska vara effektiv,
tydlig och kommunicerad
En tydlig förvaltningsövergripande generell beskrivning av kommunens plan-och
exploateringsprocess ska arbetas fram. Processen ska redovisa hållpunkter för åtgärder och
beslut samt ansvarsfördelning mellan nämnder och förvaltningar. Processen ska beskrivas
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grafiskt och kompletteras med checklista över vilka förutsättningar som gäller samt
kommuniceras till marknadens aktörer. Information om pågående detaljplanearbete på
kommunens hemsida ska utvecklas. Samordningsansvarig nämnd: tekniska nämnden.
Resultat: En tydlig förvaltningsövergripande generell beskrivning av kommunens plan-och
exploateringsprocess har tagits fram. Processen redovisar hållpunkter för åtgärder och
beslut samt ansvarsfördelning mellan nämnder och förvaltningar. Redovisas på kommunens
webb och i utbyggnads-och boendestrategin samt i dialog med marknadens aktörer.
Dessutom finns en särskild genväg på webben för byggherrar, www.lund.se/byggherrar med
samlad information rörande kommunens strategier, planer, markanvisningar, uppföljning av
bostadsbyggandet, bygglov mm. Sedan 1/1 2014 har sidan haft 1 373 sidvisningar.

Ansvarig projektledare/koordinator ska utses (lots)
Vid större utbyggnadsprojekt utses redan idag en ansvarig projektledare genom hela projektet,
vilket bedöms fungera bra. Målsättningen bör vara att utse en ansvarig projektledare (och
delprojektledare) för alla plan-och exploateringsprojekt. Byggnadsnämnden och tekniska
nämnden föreslås gemensamt få ansvaret för att organisera arbetet så att en ansvarig
projektledare/koordinator (lots), kan utses för flertalet plan-och exploateringsprojekt.
Resultat: Sker i flertalet större stadsutvecklingsprojekt. Nämnderna har utvecklat ett
samarbete i denna fråga. Särskilda projektledare finns utsedda för bl a Brunnshög,
Öresundsvägen, Lund C.

Ökad samordning av nämndsmöten
Berörda nämnder yttrar sig över detaljplaner i samrådsskedet. I granskningsskedet används
förvaltningsremiss. Samrådstiden är minst sex veckor, i praktiken krävs 10-12 veckor för att
de olika nämnderna ska ha möjlighet att svara. Samordningen mellan de berörda nämndernas
sammanträdesplaner ska öka och ledtider i samrådsskedet förkortas. Samordningsansvarig
nämnd: kommunstyrelsen.
Resultat: Sammanträdestider samordnas idag mellan teknisk nämnd och byggnadsnämnd.
Ledtider har kunnat kortas genom förändringar i lagstiftning, förändringar i byggnadsnämndens delegationsordning samt fler antagandebeslut avseende detaljplaner i
byggnadsnämnden.

Effektiv administration
Berörda nämnder ska genomföra en översyn av sina nämndadministrativa rutiner i syfte att
genomföra ytterligare tidsbesparingar i anslutning till beslutfattande i planprocessen.
Samordningsansvarig nämnd: kommunstyrelsen.
Resultat: Ledtider har kortats genom förändringar i lagstiftning, förändringar i byggnadsnämndens delegationsordning, färre politiska remisser samt ökat antal antagandebeslut
(detaljplaner) i byggnadsnämnden. Samverkan mellan stadsbyggnadskontor, tekniska
förvaltningen och kommunkontor avseende stadsbyggnadsfrågor har ökat, vilket bör kunna
korta ledtider i ärendeberedningen av detaljplaner och markanvisnings/ exploateringsavtal
mm. Den juridiska avtalsgranskningen sker tidigare i processen, vilket också har kortat
ledtiderna för markanvisningar och exploateringsavtal. Nämndadministrativa rutiner, bl a att
snabba upp expediering av protokoll, kan ytterligare utvecklas.

124

6

Inrätta samordningsgrupp för ökat bostadsbyggande
En samordningsgrupp med uppdraget att genomföra riktlinjerna och aktivt följa
bostadsutvecklingen, föra dialog med marknaden, följa upp bostadsbyggandet, analysera
behov och efterfrågan samt föreslå förändringar avseende kommunens strategi för
bostadsbyggandet i kommunen med mera inrättades.
Resultat: Samordningsgruppen har berett och koordinerat flertalet av åtgärderna och har
träffats vid behov 2-3 ggr/år. Har även hanterat vissa remisser inom området
bostadsbyggande mm.

Uppföljning - enkla och flexibla regler
Kommunala särkrav
Kommunfullmäktige slog fast att det nuvarande hållbara bostadsbyggandet i enlighet med
Miljöbyggprogram Syd ska bibehållas. Riktlinjerna föreslog ingen förändring.
Resultat: Förändrad lagstiftning. Miljöbyggprogram Syd har ersatts av Strategi för hållbart
byggande. Beslut i fullmäktige 2016-03-31. Kommunen ställer inte längre krav enl Bättre för
alla (tillgänglighet) vid kommunala markanvisningar och marköverlåtelser.

Fler förtätningsanalyser
Inom ramen för projektet Lunds centrum och trafiken, gjorde stadsbyggnadskontoret 2009, en
förätningsanalys som visar förtätningsmöjligheter i stadskärnan. Förtätningsanalysen ska
uppdateras och utökas till att omfatta flera områden i staden och eventuellt även ytterligare
tätorter. Inriktningen bör vara att förtätningsanalyser ska utgöra underlag i den strategiska
planeringen, på stadsdelsnivå, där en avvägning mellan olika intressen kan göras.
Samordningsansvarig nämnd: byggnadsnämnden.
Resultat: Byggnadsnämnden har beslutat att utarbeta förtätningsstrategi för Lunds kommuns
tätorter, med tyngdpunkt på Lunds stad. (2015). I det pågående arbetet med ny översiktsplan
behandlas förtätning i ett särskilt PM.
Proaktiva förtätningsanalyser genomförs även i samband med att ramprogram eller
ändringar av översiktsplanen för strategiska stadsutvecklingsområden upprättas. Det har inte
funnits möjlighet att på motsvarande sätt arbeta proaktivt med heltäckande
förtätningsanalyser i övriga stadsdelar. För att kunna prioritera upp det proaktiva arbetet
krävs en omprioritering av resurser och en justerad finansieringsmodell för planarbete.
Förändrade behov har lett till att förtätningsanalyser för bostäder till nyanlända har
prioriterats. Tekniska nämnden har som målsättning att identifiera och beställa detaljplan för
två förtätningsprojekt årligen, fr o m 2016.
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Uppföljning - ökad konkurrens
Kommunens markpolicy
För att kommunens målsättningar och riktlinjer för bostadsförsörjningen ska bli direkt
styrande för kommunens agerande i markfrågor och också tydligt gentemot byggherrar, ska
markpolicyn inarbetas i den föreslagna mark-och boendestrategin.
Genom att markpolicy beslutas i anslutning till riktlinjerna för bostadsförsörjningen i
fullmäktige (kommunstyrelsen idag) så åstadkoms också en bred politisk förankring och
beredning, vilket skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil marknad.
Ansvarig nämnd för genomförande: tekniska nämnden.
Resultat: Fullmäktige beslutade om Utbyggnads-och boendestrategi inkl markpolicy i
september 2016. Markpolicyn utgör kommunens riktlinjer för kommunala markanvisningar
och exploateringsavtal. Nyheter i markpolicyn för att öka bostadsbyggandet är bl a att
tidsbegränsade markanvisningar genom arrende, max 2 år, har införts.

Kommunens markanvisningar på kommunens hemsida
Då det är centralt för byggherrar att veta vilka kriterier som gäller vid markanvisningar ska
både kommande och beslutade intresseanmälningar och markanvisningar inklusive
bedömningskriterier, redovisas på kommunens hemsida. Ansvarig nämnd: tekniska nämnden.
Resultat: Genomförs kontinuerligt. En genväg till samlad information om planer och
byggande, anpassad för byggherrar har skapats på webben. Här återfinns information om
mark-och boendestrategin inkl markpolicy, planprocess, detaljplaner, markanvisningar,
uppföljning av bostadsbyggandet i kommunen mm.

Uppföljning - ökad samverkan med externa aktörer
Samverkan i anslutning till analyser och planering
Analyser av efterfrågan, behov och aktuella förutsättningar för bostadsmarknaden ska
utvecklas. Bland annat i samverkan med externa aktörer. Ansvarig nämnd: tekniska nämnden.
Resultat: En bostadsmarknadsanalys har tagits fram i anslutning till Utbyggnads-och
boendestrategin. Denna kommer att revideras och uppdateras varje mandatperiod och ligger
till grund för aktualisering av utbyggnads-och boendestrategin. Ökad samverkan i analyser
sker internt mellan förvaltningar, har aktualiserats ytterligare genom behovet av bostäder till
nyanlända.

Samverkan genom återkommande byggherredialoger
Återkommande byggherredialoger exempelvis ”kommundagar” med aktuell information
rörande översiktplan, prioriterade utbyggnadsområden, Mark- och boendestrategin, riktlinjer
och ambitioner för kommande markanvisningar ska genomföras årligen.
Samordningsansvarig nämnd: tekniska nämnden.
Resultat: Under projektperioden genomfördes två workshops med byggherrar. Därefter har
två dialoger genomförts, 2015-2016 med fokus på framtid och bostadsbyggande i Lund.
Tekniska förvaltningen genomför därutöver dialoger med byggherrar i mindre forum.
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Gemensam marknadsföring i större utbyggnadsområden
Gemensam målgruppsanpassad marknadsföring mellan kommun – exploatör av större
utbyggnadsområden ska prövas. Samordningsansvarig nämnd: tekniska nämnden.
Resultat: Planering pågår. Nytt arbetssätt introduceras. Bl a Brunnshög, Öresundsvägen,
Stångby.

Bostadsbyggandet i kommunens östra delar ska stimuleras
Frågan hanteras i utbyggnads-och boendestrategin, beslutad i fullmäktige i september 2016.

Resultat och effekter
Inledning
Nivån på bostadsbyggandet i en kommun avgörs av en rad faktorer såsom marknadsmässiga
förutsättningar, lagstiftning, bostadsplanering, finans - och skattepolitik etc. Under de senaste
åren har det rått stor aktivitet inom bostadspolitiken. Regeringen har tillsatt utredningar och
det har skett flera förändringar i lagstiftning, sås exempelvis åtgärder för fler bostäder åt unga
och studenter, ny regel om bostadsförsörjning i översiktsplaner, ändringar i PBL om
planprocessen, enhetliga tekniska egenskapskrav och krav på riktlinjer för exploateringsavtal.
En ny lag för markanvisningar har införts, bullerregler förändrats etc. Förändrade ekonomiska
spelregler är bl a införandet av bolånetaket 2010, investeringsstöd till små hyresrätter och
studentlägenheter, investeringsstöd för hyresrätter till äldre, byggbonus, förslag om
värdeåterföring mm. Flera nya initiativ har tagits för att på olika sätt stimulera
bostadsbyggandet, bl a bildades på regional nivå Skånskt Bostadsforum 2014 i syfte att
samverka kring bostadsfrågorna.
Regeringen presenterade i juni 2016 ytterligare åtgärder i ett 22-punktsprogram, SKL:s
programberedning har lämnat sin slutrapport Ökat bostadsbyggande – delat ansvar etc. Lunds
kommuns ”Lundauppropet” är ett annat exempel på initiativ för ett ökat bostadsbyggande.
Ovanstående faktorer gör det omöjligt att utläsa vilka effekter just Lunds kommuns åtgärder
för ökat bostadsbyggande har haft på bostadsbyggandet i kommunen. Vad som dock kan
konstateras är att i princip samtliga åtgärder, våren 2017, har genomförts eller är på god väg
att genomföras.

Bostadsbyggandet 2011-16
Bostadsbyggandet i Lund når goda resultat, även om man inte når upp till målet 900-1200
bostäder per år. Nedan redovisas ett axplock av bostadsstatistiken från 2015. För 2016 finns i
skrivande stund endast preliminärar siffror tillgängliga. Ser man till åren 2011-2015 ligger
Lomma, Båstad och Lund i topp vad gäller bostadsbyggande i Skåne. Lund på tredje plats.
Lund hamnar på 9:e plats i Sverige vad gäller bostadsbyggandet under perioden 2011-2015.
Preliminära siffror för 2016 visar att antalet färdigställda bostäder i Lund var 782, varav 719
flerbostadshus och 63 småhus.
Bostadsbyggandet i Skåne 2015
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Lund ligger på tredje plats i Sverige bland större städer (SKL:s indelning), vad gäller bostadsbyggandet 2015.
Endast Umeå och Norrköping byggde fler bostäder 2015.
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Lunds kommun bygger flest bostäder i Skåne 2015 (Per 1000 inv). Nästan 800 nya bostäder färdigställdes 2015
och drygt 1100 påbörjades.

Bostadsbyggandet i större städer 2015
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Uppföljningsdialog med byggherrar
För att få en extern bedömning av genomförda åtgärder och också en dialog rörande framtida
arbetssätt genomfördes en mindre uppföljningsdialog med byggherrar mars 2017. Frågor som
diskuterades var bl a kommunens strategier och prioriteringar, förenklingar i processer, vikten
av samverkan och dialog, framtidens boende. Sammanfattningsvis visade dialogen att
byggherrarna generellt sett ser positivt på kommunens åtgärder. Ansvar och processer i den
kommunala organisationen är tydliggjort. Framförallt är man fortsatt positiv till den dialog
och samverkan som initierades i projektet. Frågor som lyftes fram som intressanta i den
framtida dialogen var bl a:






Attraktiva boendemiljöer
Förtätning
Regionala analyser av flyttkedjor
Delningsekonomi
Bostäder i de östra kommundelarna

Kommunkontorets avslutande kommentar
Avslutningsvis vill kommunkontoret lyfta fram SKL nyligen presenterade rapport - Öppna
jämförelser inom detaljplaneområdet, som visar att i princip alla Sveriges kommuner är väl
förberedda för det bostadsbyggande som behövs.
Rapporten visar bland annat att:
•
det ofta inte tar mer än två år att ta fram en detaljplan, varannan kommun tar
fram en detaljplan på ett år eller mindre,
•
de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs,
•
flest planlagda men inte byggda bostäder, i förhållande till befolkningen, finns i
landsbygdskommuner med besöksnäring,
•
de gånger det tar lång tid att få fram detaljplaner beror det sällan på kommunen
utan på överklaganden, som hanteras av länsstyrelsen, enligt SKL,
•
totalt antogs drygt 3300 detaljplaner i Sverige 2014-2015.
I samband med att fullmäktige beslutade om riktlinjer och åtgärder för ökat bostadsbyggande,
tydliggjordes också ansvaret för kommunens bostadsförsörjning enligt lag. Fr o m 2014 har
tekniska nämnden ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen i Lunds kommun.
I förvaltningsorganisation har en samordningsgrupp bestående av representanter från tekniska,
stadsbyggnadskontor och kommunkontor samordnat genomförandet av aktiviteter och
åtgärder sedan 2013. Denna samordning föreslås fortsätta och initiera frågor som främjar
bostadsförsörjning och bostadsbyggande mm.
Med denna redovisning bedömer kommunkontoret att kommunfullmäktiges uppdrag att följa
upp Riktlinjer och åtgärder för ett ökat bostadsbyggande, är genomförd.
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Riktlinjer och åtgärder
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Inledning

Bostadsbyggande och bostadsförsörjning är en viktig strategisk fråga för kommunens tillväxt och utveckling. För att åstadkomma ökad tillväxt och för
att kunna dra nytta av etableringarna av ESS och
Max IV är det viktigt att bostadsbyggandet i Lund
ökar. Målsättningen är minst nya 900 bostäder per
år i Lund, varav cirka 45 % ska utgöra hyresrätter.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda
nämnder, ta fram riktlinjer för hur nyproduktion av
bostäder ska underlättas och effektiviseras i Lunds
kommun, samt att uppdra åt kommunstyrelsen och
berörda nämnder att i enlighet med de framtagna
riktlinjerna arbeta för att underlätta nyproduktion
av bostäder. Nedanstående riktlinjer antogs av fullmäktige 2013-11-28. Riktlinjerna gäller från och
med januari 2014 och ska följas upp av kommunstyrelsen senast 2016.

vilka geografiska områden kommunen prioriterar
för bostadsutbyggnad i ett kortare perspektiv än
dagens översiktsplan. Detta bidrar till att effektivisera och kraftsamla kommunens resurser till prioriterade utbyggnadsområden, vilket också medför
att utbyggnaden i större utsträckning kan gå i takt
med investeringar i form av planerad infrastrukturplanering och annan kommunal service. Det bidrar
även till en tydligare spelplan för marknaden och
kan väsentligt kan snabba upp processen vad gäller planbesked till byggherrar. Bostadsbyggandet i
kommunens östra delar ska stimuleras.

Beslut om direktiv och inriktning:
kommunfullmäktige
Ansvarig nämnd för genomförande:
byggnadsnämnden

Effektiva processer

Översiktsplanen kompletteras med
övergripande prioriteringar
En översyn av processen rörande översiktsplaneringen ska genomföras. Inriktningen ska vara
att översiktsplanen (i anslutning till kommande
aktualisering) utvecklas och kompletteras med
en övergripande prioritering av utbyggnads - och
omvandlingsområden. Syftet med detta är att visa

Deltagande nämnder:
flertalet
Beslut om översiktsplanen:
kommunfullmäktige
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En Mark-och boendestrategi
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
fastställer att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla
i kommunen att leva i goda bostäder. Mark-och
boendestrategin utgör kommunens strategi för
boendeplanering/bostadsförsörjning.
Utifrån övergripande prioriteringar av utbyggnadstakt och omfattning i översiktsplanen, ska en Markoch boendestrategi enligt nedanstående principer
tas fram.
Mark-och boendestrategin ska:
•

ange mål för bostadsutvecklingen i alla delar av
kommunen och beskriva kommunens planerade
insatser för att nå dessa mål

•

baseras på en analys av efterfrågan, behov och
aktuella marknadsförutsättningar.

•

ska utgöra underlag för planläggning enligt
PBL och andra för kommunen strategiska
beslut

•

ge information till berörda aktörer om kommunens tilltänkta boendeplanering

•

redovisa hur samråd sker med andra kommuner
som berörs av planeringen

•

redovisa kommunens agerande i markfrågor

Syftet med strategin är att samla kommunens
mark- och bostadspolitiska målsättningar. Strategin
ersätter nuvarande utbyggnadsprogram, mark-och
bostadsförsörjningsprogram samt markpolicy.
Mark- och boendestrategin ska bestå av två delar –
en strategidel som redovisar målsättningar, tydlig
utbyggnadsordning och utbyggnadstakt i ett fem
resp 10-årsperspektiv för boende och verksamheter
samt en bilaga som redovisar projektlistor för
vilket byggande som planeras för den närmsta trefyraårsperioden. Strategin ska antas av fullmäktige
varje mandatperiod. Projektlistorna ska uppdateras
årligen av tekniska nämnden och avrapporteras till
kommunfullmäktige.

Mark- och boendestrategin ska utgöra ett planeringsunderlag för såväl kommunens egna verksamheter som för verksamma aktörer på marknaden.
Strategin är på så sätt både underlag till och tar sin
utgångspunkt i kommunens översiktsplanering.
En årlig uppföljning av Mark-och boendestrategin
som också kan ligga till grund för EVP-arbetet, ska
genomföras och redovisas till fullmäktige.

Beslut om direktiv och inriktning:
kommunfullmäktige
Ansvarig nämnd för genomförande:
tekniska nämnden
Deltagande nämnder:
flertalet
Beslut om mark-och boendestrategin
(del 1) samt uppföljning:
kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ska genomföra
kontinuerlig uppföljning av bostadsbyggandet i kommunen
En regelbunden uppföljning av bostadsbyggandet i
kommunen ska redovisas till kommunstyrelsen 1-2
ggr/år.
Uppföljningen ska bestå av ett antal utvalda indikatorer. Exempel på indikatorer som kan vara aktuella
för uppföljning är handläggningstider, antal anmälda detaljplaner (bostäder), lagakraftvunna detaljplaner, beviljade bygglov, outnyttjade byggrätter
i färdiga detaljplaner, byggstarter, färdigställda bostäder med mera.

Samordningsansvarig nämnd:
kommunstyrelsen
Deltagande nämnder:
tekniska och byggnadsnämnden
Klart:
löpande
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Kommunens plan-och exploateringsprocess ska beskrivas. Processen ska vara
effektiv, tydlig och kommunicerad, både
internt och externt
Idag saknas en tydlig förvaltningsövergripande
generell beskrivning av kommunens plan-och
exploateringsprocess. En tydlig beskrivning av
kommunens plan-och exploateringsprocess ska arbetas fram. Processen ska redovisa hållpunkter för
åtgärder och beslut samt ansvarsfördelning mellan
nämnder och förvaltningar. Processen ska beskrivas
grafiskt och kompletteras med checklista över vilka
förutsättningar som gäller samt kommuniceras till
marknadens aktörer. Den ska redovisas:
•

I mark-och boendestrategin

•

På webben

•

Kristallens medborgarservice

•

I dialog med marknadens aktörer

Information om pågående detaljplanearbete på
kommunens hemsida ska utvecklas.
Någon form av IT-stöd för att understödja en den
här beskrivna processen, ska prövas.

Samordningsansvarig nämnd:
tekniska nämnden
Berörda nämnder:
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden

Ansvariga nämnder;
tekniska nämnden och byggnadsnämnden
Klart:
löpande

Ökad samordning av nämndsmöten
Berörda nämnder yttrar sig över detaljplaner i
samrådsskedet. I granskningsskedet används förvaltningsremiss. Samrådstiden är minst sex veckor,
i praktiken krävs 10-12 veckor för att de olika
nämnderna ska ha möjlighet att svara. Samordningen mellan de berörda nämndernas sammanträdesplaner ska öka och ledtider i samrådsskedet
förkortas.

Samordningsansvarig nämnd:
kommunstyrelsen
Deltagande nämnder:
byggnadsnämnden, tekniska nämnden,
miljönämnden

Effektiv administration
Berörda nämnder ska genomföra en översyn av sina
nämndadministrativa rutiner i syfte att genomföra
ytterligare tidsbesparingar i anslutning till beslutfattande i planprocessen.

Klart:
arbetet påbörjas omgående efter beslut
Samordningsansvarig nämnd:
kommunstyrelsen

Ansvarig projektledare/koordinator (lots)
Vid större utbyggnadsprojekt utses redan idag en
ansvarig projektledare genom hela projektet, vilket
bedöms fungera bra. Målsättningen bör vara att utse
en ansvarig projektledare (och delprojektledare) för
alla plan-och exploateringsprojekt. Byggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslås gemensamt få
ansvaret för att organisera arbetet så att en ansvarig
projektledare/koordinator (lots), kan utses för flertalet plan-och exploateringsprojekt.

Deltagande nämnder:
kommunstyrelsen, miljönämnden,
byggnadsnämnden, tekniska nämnden

Samordningsgrupp för ökat bostadsbyggande
Ett sätt att främja samordningen mellan berörda
förvaltningar är att inrätta en samordnings-grupp
som dels får uppdraget att genomföra de uppdrag
som redovisas i dessa riktlinjer, dels får ansvar för
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att aktivt följa bostadsutvecklingen, föra dialog med
marknaden, följa upp bostadsbyggandet, analysera
behov och efterfrågan samt föreslå förändringar
avseende kommunens strategi för bostadsbyggandet
i kommunen med mera.

Samordningsansvarig nämnd:
kommunstyrelsen
Deltagande nämnder:
byggnadsnämnden och tekniska nämnden
Klart:
Arbetet påbörjas omgående efter beslut

Enkla och flexibla regler

Kommunala särkrav
Pågående statliga utredningar rörande ett eventuellt
slopande av kommunala särkrav visar att frågan är
komplex. Om ett slopande av kommunala särkrav
ökar bostadsbyggandet i kommunen, är svårt att
bedöma. Ett slopande av kraven måste dessutom
vägas mot de motiv och kvalitetsaspekter som eftersträvas genom just dessa krav och ambitioner.
Kommunfullmäktige har slagit fast att det nuvarande hållbara bostadsbyggandet i enlighet med
Miljöbyggprogram Syd ska bibehållas.

Samordningsansvarig nämnd:
byggnadsnämnden
Deltagande nämnder:
kommunstyrelsen och tekniska nämnden
Klart:
löpande

Förtätningsanalyser
Kommunens planer avseende förtätningsmöjligheter har efterlysts i olika sammanhang. Inom
ramen för projektet Lunds centrum och trafiken,
gjorde stadsbyggnadskontoret 2009, en förätningsanalys som visar förtätningsmöjligheter
i stadskärnan. Enligt denna inventering finns
en förtätningspotential i Lunds stadskärna om
cirka 460 lägenheter, vilket är ett tillskott för

bostadsbyggandet i kommunen och som även kan
ha betydelse för stadskärnans utveckling.
Förtätningsanalysen ska uppdateras och utökas till
att omfatta flera områden i staden och eventuellt
även ytterligare tätorter. Inriktningen bör vara att
förtätningsanalyser ska utgöra underlag i den strategiska planeringen, på stadsdelsnivå, där en avvägning mellan olika intressen kan göras.

Samordningsansvarig nämnd:
byggnadsnämnden
Deltagande nämnder:
kommunstyrelsen, tekniska nämnden
Klart:
Löpande

Ökad konkurrens

Kommunens markpolicy – ska utgöra en
del av mark-och boendestrategin
För att kommunens målsättningar och riktlinjer
för bostadsförsörjningen ska bli direkt styrande
för kommunens agerande i markfrågor och också
förtydligat gentemot byggherrar, ska markpolicyn
inarbetas i den föreslagna mark-och boendestrategin. Detta ger en tydlig helhetsyn på kommunens
aktuella bostadspolitik. Inriktningen i markpolicyn
ska vara att utifrån aktuella målsättningar och behov avseende bostadsförsörjningen, tydligt klargöra
spelreglerna vad gäller kommunens markpolitik,
markanvisningsmetoder, utvärderings-kriterier liksom tydlig beskrivning av kommunens plan- och
exploateringsprocess, ansvar, tidplaner och vilka
erforderliga politiska beslut som ska fattas i processen. Genom att markpolicy beslutas i anslutning till
riktlinjerna för bostadsförsörjningen i fullmäktige
(kommunstyrelsen idag) så åstadkoms också en
bred politisk förankring och beredning, vilket skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil marknad.

Beslut om direktiv och inriktning:
kommunfullmäktige
Ansvarig nämnd för genomförande:
tekniska nämnden
Beslut om mark-och boendestrategin
inkl markpolicy samt uppföljning:
kommunfullmäktige
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Kommunens markanvisningar ska
redovisas på kommunens hemsida
Då det är centralt för byggherrar att veta vilka
kriterier som gäller vid markanvisningar ska både
kommande och beslutade intresseanmälningar och
markanvisningar redovisas på kommunens hemsida. Beslutade markanvisningar ska följas upp och
utvärderas för framtida lärande.

Ansvarig nämnd:
tekniska nämnden

Gemensam marknadsföring i större
utbyggnadsområden
Gemensam målgruppsanapassad marknadsföring
mellan kommun – exploatör av större utbyggnadsområden ska prövas.

Samordningsansvarig nämnd:
tekniska nämnden
Deltagande nämnder:
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden
Tidplan:
löpande

Ökad samverkan med externa
aktörer

Samverkan i anslutning till analyser och
planering
Analyser av efterfrågan, behov och aktuella förutsättningar för bostadsmarknaden ska utvecklas.
Bland annat i samverkan med externa aktörer.

Kommunkontoret

Samverkan genom återkommande byggherredialoger
Återkommande byggherredialoger exempelvis
”kommundagar” med aktuell information rörande
översiktplan, prioriterade utbyggnadsområden,
Mark- och boendestrategin, riktlinjer och ambitioner för kommande markanvisningar ska genomföras årligen.
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§ 233
Förslag till åtgärder för ökat bostadsbyggande i Lunds kommun
Dnr KS 2012/0573, bilaga 206

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med
berörda nämnder, ta fram riktlinjer för hur nyproduktion av bostäder ska underlättas och
effektiviseras i Lunds kommun. Mot bakgrund av ovanstående uppdrog kommunstyrelsens
arbetsutskott hösten 2012 till kommunkontoret att föreslå åtgärder för att säkra en optimal plan-och
exploateringsprocess för Lunds kommun, samt utarbeta förslag på riktlinjer och åtgärder för att öka
bostadsbyggandet. Projektet Ökat bostadsbyggande, redovisade i september 2013 ett förslag till
riktlinjer och åtgärder att gälla fr o m 1 januari 2014. Kommunfullmäktige beslutade den 26
september att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunkontoret har i prövat
fullmäktiges återremissbeslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2013-10-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-26.
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-04.
Kommunkontorets skrivelse 2013-08-21.
Förslag till riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun, augusti 2013.
Bakgrundmaterial.
Byggnadsnämndens protokoll, 2013-06-19, § 140.
Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-06-10.
Tekniska nämndens protokoll, 2013-06-19, § 126.
Tekniska förvaltningens skrivelse, 2013-06-01.
Rapport Diskussionsunderlag Ökat bostadsbyggande – förslag till åtgärder för att öka
bostadsbyggandet, remissversion, april 2013.
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-16-17, § 97.
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2013 § 333.

Anföranden
Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Mats Olsson (V), Björn Abelson (S), Börje Hansson
(C), Angelica Svensson (V), Agneta Lindskog (KD), Hans-Olof Andersson (SD), Lars V Andersson
(C), Oskar Krantz (FP) och Sven-Bertil Persson (DV) yttrar sig.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Börje Hansson (C), Agneta Lindskog (KD), Oskar Krantz (FP) och Lars V
Andersson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att mark- och boendestrategin ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och
projektlistorna ska därutöver uppdateras årligen av tekniska nämnden och avrapporteras till
kommunfullmäktige,
att bibehålla det nuvarande hållbara bostadsbyggandet i enlighet med Miljöprogram Syd,
Justerare
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att stimulera bostadsbyggandet i de östra kommundelarna,
att nämndsremisserna ska behållas i nuvarande omfattning. Beslut om handläggning fattas av
respektive nämnd,
att i övrigt anta förslag till riktlinjer för ett ökat bostadsbyggande i Lunds kommun,
att riktlinjerna ska gälla fr o m 1 januari 2014,
att anpassa berörda reglementen, enligt förslag om ansvarig nämnd för bostadsförsörjningen,
att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt vidta erforderliga åtgärder så att riktlinjerna kan
genomföras,
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med en uppföljning av riktlinjerna senast 2016, samt
att fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, rörande riktlinjer för att underlätta och effektivisera
nyproduktion av bostäder härmed är slutfört.
Björn Abelson (S) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla åtgärdsprogram för ökat bostadsbyggande i Lunds kommun med följande tillägg:
• Mark- och boendestrategin ska:
- Ange mål för hur byggandet av bostäder och verksamheter ska ske på ett hållbart sätt så att Lunds
kommuns attraktivitet stärks.
- Baseras på principer för hållbar stads- och samhällsplanering.
- Ange mål för bostäder som ska erbjudas kommunen att användas för social förtur.
• avsnittet om kommunala särkrav utgår.
• projektlistorna ska uppdateras årligen av kommunfullmäktige.
• nämndsremisserna ska behållas i nuvarande omfattning. Beslut om handläggning fattas av
respektive nämnd.
Därutöver yrkas
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en strategi för hur
kopplade avtal kan användas som instrument för att få en mer balanserad utbyggnad mellan Lunds
tätort och de östra kommundelarna,
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en strategi för användandet av tomträttsinstrumentet för
att öka bostadsutbyggnaden i allmänhet och fler hyresrätter specifikt,
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en strategi för att använda sig av större samlade
markanvisningar som en lösning för att sänka bostadskostnaderna och möjliggöra ett ökat
bostadsbyggande,
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en strategi för ett ökat bostadsbyggande i de östra
kommundelarna.
Justerare
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Emma Berginger (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) instämmer i Björn Abelsons (S) m.fl yrkande
samt yrkar därutöver att kommunfullmäktige beslutar
att riktlinjerna får namnet: ”Riktlinjer och åtgärder för hållbart och ökat bostadsbyggande i Lunds
kommun”
att ändra inledningen till följande: ”Bostadsbyggande är en viktig strategisk fråga ur såväl
ekologiskt som socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbarhetsperspektiv. För att möta behovet av
bostäder är det viktigt att bostadsbyggandet i Lund ökar.” Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag
på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Christer
Wallins (M) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i huvudvoteringen ställer
ordföranden proposition på dessa och finner att kommunfullmäktige bifaller Björn Abelsons (S)
m.fl yrkande som motförslag.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag ställer ordföranden
proposition på dessa och finner att kommunfullmäktige bifaller Emma Bergingers (MP) m.fl
yrkande som motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare
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Förslag till åtgärder för ökat bostadsbyggande i Lunds kommun
Ledamöter
Annika Annerby Jansson Ordf.
Jörgen Forsberg 1:e vice
Lennart Prytz 2:e vice
Oskar Krantz
Berit Kristensson
Bo Kjellberg
Börje Hansson
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Carl von Friesendorff
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Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Torsten Czernyson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Ulla Stålberg
Göran Wallén
Nita Lorimer
Anders Ebbesson
Lars Johansson
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Mohsen Abtin
Lena Fällström
Lars Leonardsson
Rune Granqvist
Cecilia Emanuelsson
Christina Sjöström
Mats Olsson
Mette-Maaria Lundström
Christer Wallin
Mats Helmfrid
Anna Baumann
Jeanette Olsson
Lotta Eldh Pålsson
Ann-Christine Larsson
Lars Hansson
Carolina Nordbeck
Rolf Englesson
Akram Heidari
Mats Nilsson
Martin Klette
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson

Parti
(M)
(M)
(S)
(FP)
(FP)
(SD)
(C)
(FP)
(M)
(FP)
(C)
(M)
(M)
(S)
(M)
(C)
(KD)
(KD)
(S)
(DV)
(M)
(M)
(V)
(MP)
(M)
(S)
(M)
(S)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(MP)
(V)
(FP)
(M)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(MP)
(S)
(S)
(FP)
(SD)
(S)
(S)

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja

Avst
X
X

Frånv

Kvitt

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cecilia Barnes

Jan B Tullberg
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Emelie Kärre
Lars Persson

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

Erik Nordström

X
X

Maj-Britt Dahlquist

X
X
X
X
X
X
X

Thomas Frennstedt

X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

14

6

30
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Protokollsutdrag
2013-11-28

Transport:
Ledamöter
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Erik Nordin
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Bina Sjökvist
Joakim Friberg
Ted Ekeroth
Philip Sandberg
Anette Mårtensson
Angelica Svensson
Petter Forkstam
Hanna Gunnarsson
Emma Berginger

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

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

8 (11)

14

6

30

0

0

Ersättare
Rikard Anehus

Ja

Nej

Avst
X

Frånv

Kvitt

Solveig Ekström

X

0

0

X
X
X

Lars Dahlquist
X
X
X
Bengt Lundström
Inger Tolsved

X
X
X
X
X

Lars A Ohlsson

X
X

SUMMA:

19

11

35

Omröstningen utfaller med 19 Ja-röster mot 11 Nej-röster och 35 som avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Björn Abelsons (S) m.fl yrkande som motförslag i
huvudvoteringen.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning i huvudvoteringen.
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-11-28
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Förslag till åtgärder för ökat bostadsbyggande i Lunds kommun
Ledamöter
Annika Annerby Jansson Ordf.
Jörgen Forsberg 1:e vice
Lennart Prytz 2:e vice
Oskar Krantz
Berit Kristensson
Bo Kjellberg
Börje Hansson
Tove Klette
Carl von Friesendorff
Holger Radner
Lars Bergwall
Inga-Lisa Sjödin
Bo Alfredsson
Tord Persson
Astrid Rugsveen
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Torsten Czernyson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Ulla Stålberg
Göran Wallén
Nita Lorimer
Anders Ebbesson
Lars Johansson
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Mohsen Abtin
Lena Fällström
Lars Leonardsson
Rune Granqvist
Cecilia Emanuelsson
Christina Sjöström
Mats Olsson
Mette-Maaria Lundström
Christer Wallin
Mats Helmfrid
Anna Baumann
Jeanette Olsson
Lotta Eldh Pålsson
Ann-Christine Larsson
Lars Hansson
Carolina Nordbeck
Rolf Englesson
Akram Heidari
Mats Nilsson
Martin Klette
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson

Parti
(M)
(M)
(S)
(FP)
(FP)
(SD)
(C)
(FP)
(M)
(FP)
(C)
(M)
(M)
(S)
(M)
(C)
(KD)
(KD)
(S)
(DV)
(M)
(M)
(V)
(MP)
(M)
(S)
(M)
(S)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(MP)
(V)
(FP)
(M)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(MP)
(S)
(S)
(FP)
(SD)
(S)
(S)

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
X
X
X

Cecilia Barnes

Jan B Tullberg

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

Emelie Kärre
Lars Persson

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

Erik Nordström
Maj-Britt Dahlquist

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Thomas Frennstedt

X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

28

20

2
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Protokollsutdrag
2013-11-28

Transport:
Ledamöter
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Erik Nordin
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Bina Sjökvist
Joakim Friberg
Ted Ekeroth
Philip Sandberg
Anette Mårtensson
Angelica Svensson
Petter Forkstam
Hanna Gunnarsson
Emma Berginger

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

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare
Rikard Anehus

28

20

2

0

0

Ja
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
X

Solveig Ekström
Lars Dahlquist

10 (11)

X
X
X
X
X

Bengt Lundström
Inger Tolsved

X
X
X
X
X
X
X

Lars A Ohlsson
SUMMA:

33

29

3

Omröstningen utfaller med 33 Ja-röster mot 29 Nej-röster och 3 som avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att mark- och boendestrategin ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och
projektlistorna ska därutöver uppdateras årligen av tekniska nämnden och avrapporteras till
kommunfullmäktige,
att bibehålla det nuvarande hållbara bostadsbyggandet i enlighet med Miljöprogram Syd,
att stimulera bostadsbyggandet i de östra kommundelarna,
att nämndsremisserna ska behållas i nuvarande omfattning. Beslut om handläggning fattas av
respektive nämnd,
att i övrigt anta förslag till riktlinjer för ett ökat bostadsbyggande i Lunds kommun,
att riktlinjerna ska gälla fr o m 1 januari 2014,
att anpassa berörda reglementen, enligt förslag om ansvarig nämnd för bostadsförsörjningen,
att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt vidta erforderliga åtgärder så att riktlinjerna kan
genomföras,
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med en uppföljning av riktlinjerna senast 2016, samt
att fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, rörande riktlinjer för att underlätta och effektivisera
nyproduktion av bostäder härmed är slutfört.

Justerare
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Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Demokratisk Vänster, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna
och Miljöpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

Justerare
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Bilaga 102
Kommunfullmäktige

Henrik Nilsson
henrik.nilsson3@lund.se

Årsredovisning för 2016 avseende Lunds
Samordningsförbund Finsam Lund.
Sammanfattning
Lunds Samordningsförbund har till kommunfullmäktige översänt
årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2017, denna skrivelse.
Årsredovisning för 2016.
Revisionsberättelse för 2016, den 7 april 2017.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds Samordningsförbund bildades den 18 juni 2009 i enlighet med
Lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Ingående parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region
Skåne och Lunds kommun.
Enligt ovanstående lagstiftning, § 26, ska revisionsberättelse lämnas till
styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen.
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.
I förvaltningsberättelsen redogörs för årets verksamhet samt för den
ekonomiska ställningen. Förbundet stödjer ett antal projekt till exempel;








Postadress

Inkluderade Arbetsmarknad,
Kristallenprojektet,
Utrikesfödda Långtidsarbetslösa,
Comung III,
Mötesfokus,
Kaosam,
Socialt företagande på Brunnshög och Lunds kommun och

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Mariamottagning mellersta Skåne.

Förbundet finansieras främst genom medlemsavgifter. 2016 års resultat
uppgår till -144 tkr (-186 tkr år 2015), vilket är ca 400 tkr mindre än
budget.
Enligt upprättad revisionsberättelse, daterad 7 april 2017, gör revisorerna
en sammantagen bedömning att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda,
med undantag för att Nationella rådets rekommendationer om storlek på
sparande medel/eget kapital ej möts.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Kommunkontoret föreslår att ansvarsfrihet beviljas.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

bevilja förbundsstyrelsen för Lunds Samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Lunds Samordningsförbund
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
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Sammanträdesdatum

2017-03-01

Bilaga 103

§ 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-01

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 HansOlof 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

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare
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2017-03-31

175

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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Kommunstyrelsen

Tove Möller Andersson
046357061
tove.mollerandersson@lund.se

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

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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
Jord- och skogsbruk
Industri
Bygg
Handel
Transport
Besöksnäring
Information, IT
Fastigheter
Tjänster till företag
Skola, utbildning
Vård och omsorg
Personliga tjänster
Annat

2013
2%
12 %
12 %
17 %
7%
9%
4%
1%
9%
4%
7%
2%
15 %

2015
1%
13 %
12 %
17 %
8%
8%
5%
1%
5%
4%
6%
1%
19 %

2016
3%
14 %
12 %
24 %
10 %
8%
4%
5%
10 %
2%
6%
1%
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
Jord- och skogsbruk
Industri
Bygg
Handel
Transport
Besöksnäring
Information, inklusive IT
Fastigheter
Tjänster till företag
Skola, utbildning
Vård och omsorg
Personliga tjänster
Annat

Storlek
0 anst
1-5 anst
6-25 anst
26-50 anst
51-100 anst
Fler än 100 anst

Lund
3,4
3,1
3,2
2,8
3,4

3,5

2,7
3,1
3,1
3,1
3,4
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.

Källa: Pontus Lindström, Svenskt Näringsliv, Stockholm
Handbok för ett bättre lokalt företagsklimat - http://www.emagin.se/paper/vp8scgpc/paper/1
1
2
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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

Beslut expedieras till:
Liberalerna
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialförvaltningen
Näringslivsavdelningen
Akten

Per Persson
Näringslivs- och turismchef

186

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)

187
Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-10-12

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum
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SO 2016/0160

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
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2016-10-12

SO 2016/0160

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

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-11-04

190
Socialförvaltningen
Tillståndsenheten

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2016-10-03

SO 2016/0137

Socialnämnden

Annika Landfors
046-35 55 05
annika.landfors@lund.se

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

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 52 55

socialforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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prioriteras framför andra intressen. När det till exempel gäller
åldersgränser för ungas alkoholkonsumtion finns det en samsyn mellan
bransch och myndigheter kring värdet av regleringen och dessutom ett
gemensamt praktiskt arbete utifrån metoden Ansvarsfull
Alkoholservering. Vidare ska det framhållas att ett gott näringslivsklimat
och en god samverkan med näringslivet även på andra sätt gynnar barn
och unga, exempelvis genom möjligheter till ökade kunskaper via
deltagande i sommarpraktik.

Ärendet
Motionen lyfter frågor om hur företagsklimatet i Lund ser ut och hur
företagarna i Lund blir bemötta av kommunen. Socialnämndens uppdrag
och socialförvaltningens verksamhet fokuserar i ganska liten grad på
företagare som direkt målgrupp. I de fall verksamheten riktar sig till eller
har beröringspunkter med näringslivet är erfarenheten dock att detta
fungerar på ett bra sätt.
När det gäller praktikplatser sker ett ömsesidigt utbyte genom vilket
företagare kan få hjälp med vissa arbetsuppgifter samtidigt som en
individ via förvaltningens arbets- och försörjningsenhet kan få hjälp att
prova på ett arbete som praktikant. Även ifråga om sommarpraktik för
unga sker samverkan med företagare. Socialförvaltningen har vidare ett
samarbete med tekniska nämnden där olika uppdrag inom park, natur,
verkstad och service utförs av socialförvaltningen genom att handledd
praktik eller arbete erbjuds till personer med försörjningsstöd eller
personer i anställningar med stöd från arbetsförmedlingen. Till följd av
ett gott samarbete med leverantörer till verksamheten finns det flera
exempel på att deltagare har fått reguljärt arbete hos dessa.
Inom ANDT-området är lokala företagare viktiga aktörer inom främst det
brottsförebyggande arbetet. Samverkan med stadens krögare sker inom
ramarna för Trygg Krog och Ansvarsfull Alkoholservering samt genom
tät dialog mellan förvaltningens tillståndsenhet och Lunds hotell- och
restaurangförening. När det gäller Trygg Krog är avsikten att resurserna
ska satsas på de problem och utmaningar som identifieras av krögarna
själva och att svårigheterna ska kunna lösas i samverkan mellan
företagare och myndigheter. Ett gott dialogklimat och gemensamma mål
tillhör grundförutsättningarna för ett framgångsrikt arbete inom detta
område.
Vad gäller förvaltningens arbete med serveringstillstånd har
tillståndsenheten ett tydligt uppdrag att hålla hög kvalitet och god
rättsäkerhet i myndighetsutövningen samtidigt som enheten ska erbjuda
en hög servicenivå i förhållande till de företag som ansöker om eller har
beviljats ett serveringstillstånd. I servicekravet ingår god tillgänglighet
och ett gott bemötande. I de undersökningar1 som hittills gjorts hos
företagare med serveringstillstånd beträffande synen på kommunen som
Hur upplevs tillståndsenhetens tillsynsbesök 2013-2014 samt Insikt 2015 Lunds
kommun, SKL.
1
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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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Annika Landfors
tillståndschef
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Sammanträdesdatum

2016-10-19

§ 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

Justerare

anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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2016-10-19

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TN 2016/0592

Tekniska nämnden
Plats och tid
Ajournering
Ledamöter

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-10-19 klockan 17.30–
20.40
Klockan 18.45-19.10
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. 20-2520.40 §§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TN 2016/0592

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

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-11-23
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Tekniska nämnden

Joel Hall
046-35 89 04
Joel.hall@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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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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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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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
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Anita Wallin
Exploateringschef
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Sammanträdesdatum

2016-11-01

§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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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2016-11-01

MN 2016/0123

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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-11-25
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Miljönämnden

Björn Berséus
046-35 52 60
björn.berseus@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-359 59 81

miljoforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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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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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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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-10-20

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-20

BN 2016/0210

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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-20

BN 2016/0210

§ 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

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-11-18
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Carolina Lundberg
046-35 58 04

Byggnadsnämnden

Carolina.lundberg@lund.se

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
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 21
221 00 LUND

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

stadsbyggnadskontoret@lund.se
byggnadsnamnden@lund.se
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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 forskningsanknutna 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
Översiktsplanechef
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Carolina Lundberg
Översiktsplanearkitekt

2(2)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 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, 201608-04, KS 2016/0374

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) med instämmande av Tove Klette (L), IngaKerstin 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-14

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), IngaKerstin 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-14

VOO 2016/0471

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
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-14

VOO 2016/0471

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

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-01-16
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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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Diarienummer

2016-12-06

VOO 2016/0374

Vård- och omsorgsnämnden

Helena Falk
046-355405
helena.falk@lund.se

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, 201608-04, 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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 LUND

Bangatan 10 A

046-35 50 00

046-358201

vardochomsorg@lund.se

www.lund.se
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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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Helena Falk
nämndsekreterare
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1 (4)

Sammanträdesdatum

2017-03-01

§ 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), IngaKerstin 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
att

Justerare

ge kommunkontoret i uppdrag att fram en handlingsplan för
näringslivsfrågor för perioden 2018-2020,
anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört.

Utdragsbestyrkande

Bilaga 104
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Sammanträdesdatum

2017-03-01

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-31
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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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2017-02-17

KS 2016/1062

Kommunstyrelsen

Tove Möller Andersson
046357061
tove.mollerandersson@lund.se

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.”

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Christer Wallin föreslår en rad åtgärder för att förbättra
näringslivsklimatet. En är att göra en enkätundersökning för att ta reda på
hur vilka synpunkter som företagare i kommunen har. Svaren från denna
kan utgöra ett underlag till fortsatta diskussioner i kommunstyrelsen om
förbättringsområden. Ett annat alternativ som lyfts fram är att välja ut
befintliga indikatorer från SCB eller Svenskt Näringsliv och följa dessa
noggrant över tid.
Moderaterna föreslår också att Lunds kommun ska bjuda in aktiva
näringsidkare i kommunen till att bli företagsambassadörer. Genom att ta
vara på kunskapsresursen från 19 0001 registrerade företagare inom
kommungränsen skapas ett bättre och stabilare näringslivsklimat i Lund.
Till skillnad från befintligt näringslivsråd med ett antal utvalda ledamöter
skulle denna konstruktion skapa en mer öppen dialog mellan kommunen
och hela det lokala näringslivet.
Kommunstyrelsens Näringslivs- och turismavdelning beskrivs som väl
fungerande och inriktad på att stärka Lunds attraktions- och
innovationskraft. Moderaterna föreslår att avdelningen kompletteras en
renodlad företagslots som kan ge god service till Lunds företag och
samordnat hantera frågor som berör flera myndigheter. ”Dagens
näringslivsenhet behöver ha ordenliga förutsättningar att hjälpa företag
av alla storlekar, både befintliga och de som önskar etablera sig i Lund”,
skriver Christer Wallin.
Moderaterna yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med samtliga
förvaltning, ta fram ett förslag på näringslivsprogram för Lunds
kommun

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till
verksamhetsplan med mätbara mål och budget för en renodlad och
specialiserad företagslotsfunktion som komplement till nuvarande
näringslivs- och turismavdelning

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en så kallad ”En väg in”
för företag i form av en företagslots, som ska erbjuda
ändamålsenlig service för näringsidkare

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa
ett fysiskt, publikt och välkomnande näringslivskontor där den
fysiska tjänsten företagslots ska finnas jämte samtliga andra
funktioner och tjänstemän på näringslivskontoret

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en undersökning för
att ta reda på vilka åsikter och synpunkter företagare i Lunds
kommun har avseende det lokala företagsklimatet

1

13 974, källa SCB 2016-12-08, handläggarens anm.
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att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att omorganisera kommunstyrelsens
näringslivsverksamhet i syfte att renodla de funktioner som riktar
sig till företag och företagare, samt

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag, att enligt motionens intentioner,
bjuda in och utse företagsambassadörer

Kommunkontorets kommentar
Ett gott näringslivsklimat i Lund är viktigt för att Lunds kommun ska
kunna attrahera och behålla företag i kommunen. Kommentar till Svenskt
Näringslivs undersökning om företagsklimatet och resultatet för Lund
2016 redovisas i kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 december
2016 dr KS 2016/0722 som svar på Liberalernas motion ”Förbättra
företagsklimatet och öka tillväxten”.
Ett av Näringslivsavdelningens fokusområden de kommande åren är
företagsklimatfrågan. Den näringslivsutvecklare som rekryteras under
våren 2017 får i huvudsak uppgiften att arbeta med frågor som rör
företagsklimat. Detta arbete ska bedrivas enligt Svenskt Näringslivs
strategi som återfinns i Handbok för ett bättre lokalt företagsklimat 2,
med relevanta anpassningar till Lunds unika förutsättningar.
Kommunkontoret anser att det underlag som mätningar från Svenskt
Näringsliv och INSIKT ger är tillräckligt för att, som motionsställaren
föreslår, ta reda på vilka åsikter och synpunkter företagare i Lunds
kommun har avseende det lokala företagsklimatet.
Motionsställare förordar att en särskild och centralt placerad företagslots
inrättas i egen lokal med generösa öppettider. Erfarenheter från Malmö
visar på vikten av placering med närhet till experter inom de olika
förvaltningarna som hanterar företagsfrågor.
Flertalet av de förvaltningar som hanterar tillstånd och tillsyn av företag
är placerade i Kristallen. Kommunens gemensamma medborgarservice är
också lokaliserad dit.
För ett effektivt utnyttjande av resurser anser Kommunkontoret att
företagslotsfrågor bör hanteras i den befintliga infrastrukturen. En
lösning skulle kunna vara att fortbilda medarbetare vid Medborgarcenter
och utvidga Medborgarcenters uppdrag till att omfatta även
företagsservice. Detta ser Kommunkontoret som en resurssmart lösning inte minst med tanke på lokaliseringen av Medborgarcenter i Kristallen,
där berörda förvaltningar och expertis också finns.
Vidare anser Kommunkontoret att Lunds kommun bör kunna
tillhandahålla 24-timmarsservice genom utveckling av digitala tjänster
för företagare. Här finns redan ett arbete gjort av Sveriges kommuner och
landsting som Lunds kommun bör titta närmare på och dra nytta av.
Handbok för ett bättre lokalt företagsklimat, Svenskt näringsliv
- http://www.e-magin.se/paper/vp8scgpc/paper/1

2
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Utveckling och anpassning av digitala företagstjänster, liksom utbildning
av personal vid Medborgarcenter medför kostnader. Kommunkontoret
anser därför att specifikation av uppdraget, med tillhörande budget, bör
tas fram.
Moderaterna föreslår att företagsambassadörer utses i Lund.
Kommunkontoret anser att det inte bör inrättas ett ambassadörsprogram
med företagare förrän Lunds kommun har säkerställt att de nya
förväntningar och krav som härigenom väcks kan mötas och hanteras i
organisationen.
I stället för att skapa ett nytt nätverk av företagsambassadörer föreslår
Kommunkontoret en översyn och utveckling av dialogskapande åtgärder
inom befintliga koncept såsom God morgon Lund, Lund Grand Prix.
Därtill ska digitala nyhetsbrev till företagare utvecklas och ges ut med
regelbundenhet samt företag och företagsgrupper fortsatt besökas.
Motionsställaren anser att ett näringslivskontor ska vara välkomnande,
publikt och fysiskt. Kommunkontoret instämmer i detta och anser det
vara viktigt att Näringslivs- och turismavdelningens olika enheter även
fortsättningsvis sitter centralt, öppet för besökare och i möjligaste mån
samordnat.
Motionsställaren föreslår att näringslivsarbetet inom Lunds kommun ska
renodlas. Kommunkontorets uppfattning är att all verksamhet som
bedrivs inom Näringslivs- och turismavdelningen (Lunds Turistbyrå,
Lund Convention Bureau, International Citizen Hub Lund, Future by
Lund, Näringslivsavdelningen samt platsvarumärket Lund) gemensamt
syftar till att utveckla näringslivet i Lund. En delning av verksamheten
skulle innebära att kunskapsöverföring och samordningseffekt inom
avdelningen går förlorad, varför kommunkontoret förordar att nuvarande
organisation behålls.
Näringslivsprogram för 2010-2013 antogs i Kommunstyrelsen 2009, (KS
2010-09-01 § 295). Sedan dess ingår näringslivsfrågorna som en del i
kommunkontorets gemensamma verksamhetsplan.
Kommunkontoret föreslår att en handlingsplan för näringslivsfrågor
upprättas för perioden 2018-2020. Handlingsplanen ska vara
lättillgänglig och anpassningsbar med hänsyn till den snabba teknik- och
samhällsutvecklingen. Den ska även stämmas av mot aktuellt
visionsprogram för Lunds kommun.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

ge kommunkontoret i uppdrag att fram en handlingsplan för
näringslivsfrågor för perioden 2018-2020.
anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Akten
Moderaterna i Lund
Näringslivs- och turismavdelningen

Per Persson
Näringslivs- och turismchef
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Sammanträdesdatum

2017-03-01

§ 113

Bilaga 105

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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), IngaKerstin 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-31
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KS 2016/1127

Kommunstyrelsen

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

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

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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
Sammanträdesdatum

2017-01-19

§ 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-19

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-19

KU 2017/0012

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-19

KU 2017/0012

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

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-20
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Stab

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-17

KU 2016/1121

Kultur- och fritidsnämnden

Karin Bergendorff
046-35 58 45
karin.bergendorff@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 111
221 00 Lund

St. Petri Kyrkogata 6

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se
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Stab

Tjänsteskrivelse

2 (2)
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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Karin Bergendorff
Bibliotekschef
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (5)

Sammanträdesdatum

2017-03-01

§ 114

Bilaga 106

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

247
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-01

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-01

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

249
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-31

251

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)

252

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

253
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-01

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Kommunstyrelsen
Plats och tid

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

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 5480

Ersättare

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

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 49-80

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-01

KS 2016/0992

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Paragrafer

§ 49-80

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-02
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2017-01-16

KS 2016/0382

Kommunstyrelsen

Magdalena Titze
046-35 51 52
magdalena.titze@lund.se

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

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

046-35 50 13

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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barn. Den ses som en naturlig del av den omvårdnad som ges till varje
barn och som en del i skolans verksamhet samt genom att ideella
organisationer, civilsamhället m fl. involveras på olika sätt i barnens
fritidsaktiviteter.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 september att
remittera ärendet till integrationsrådet för yttrande.

Integrationsrådets yttrande
Frågan har tagits upp i integrationsrådet och föreningarna har getts
möjlighet att yttra sig över motionen. Fyra föreningar har lämnat
yttrande: Lunds Karateklubb, Eritreansk Civic Förening för Rättvisa och
Demokrati. Taman och International Chain of Lund. Föreningarna tar i
sina yttranden inte ställning till motionens olika förslag. Föreningarna
uttrycker på olika sätt sitt stöd för motionen.

Kommunkontorets kommentar
Föreningarnas yttrande förändrar inte kommunkontorets
ställningstagande att inga ytterligare insatser behöver göras utöver det
pågående arbetet i dessa frågor. Kommunkontoret ger nedan
kompletterande information om det aktuella läget avseende tidiga
insatser för asylsökande och exempel på pågående aktiviteter mellan
Lunds kommun och civilsamhället.

Relativt få asylsökande i Lunds kommun
Ansvaret för personer i asylprocessen är primärt ett statligt ansvar, med
undantag för ensamkommande barn och ungdomar som vid ankomst blir
direkt placerade i en kommun. Kommunens fokus i det
integrationsfrämjande arbetet läggs därmed på personer med
uppehållstillstånd, med undantag för asylsökande barn och ungdomar.
Antalet asylsökande i Lund, utöver de ensamkommande, är relativt få
eftersom Migrationsverket endast har några enstaka lägenheter för
asylsökande inom Lunds kommuns geografiska område. Vid årsskiftet
201672017 fanns ca 360 asylsökande inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem som var boende i Lund, varav ca 130 var över 20 år
och bor i eget boende eller hos Migrationsverket (ABO). Resterande ca
230 är främst ensamkommande barn och ungdomar som finns i
kommunens verksamhet framför allt i HVB eller i familjehem. De
omfattas därmed av den verksamhet som redan bedrivs.

Tidiga insatser för asylsökande
Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att under hösten 2016
förbereda arbetet med att bygga upp verksamhet för att från 2017
samordna insatser för asylsökande och personer med uppehållstillstånd i
anläggningsboende (ABO). Syftet med insatserna är att främja kunskaper
i svenska och andra etableringsfrämjande åtgärder för att på så sätt
påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som
uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.
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Länsstyrelsen i Skåne län har dialog med exempelvis Studieförbunden,
kommunerna och Arbetsförmedlingen om hur insatserna kan
intensifieras.

Exempel på pågående arbete i Lunds kommun
Kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och
socialförvaltningen arbetar tillsammans för att strukturera samarbetet
med civilsamhället i den riktning som motionen efterlyser. Det handlar
både om att identifiera behov hos målgruppen och att forma hållbara
samarbetsformer med de föreningar m fl som vill och kan delta i de olika
aktiviteterna. Det kan dels ske genom deras ordinarie verksamhet och
dels genom speciella insatser. Kommunen kan exempelvis bidra med att
skapa mötesplatser där föreningarna kan mötas och diskutera samarbeten
eller där de kan möta målgruppen för att nå ut med sina aktiviteter.
Dialog pågår exempelvis med EOS-basket om att utveckla en mötesplats,
en Integrationsmässa, där föreningar och nyanlända kan mötas på
regelbunden basis.
Verksamheten på kommunens HVB-hem är inne i en fas för att skapa
stabilitet och rutiner. Ett centralt behov av detta arbete ör att organisera
jämställdhetsarbete och att införliva ett tydligt genus- och normkritiskt
perspektiv i verksamheten. Lunds kommun har inför 2017 erhållit
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att införa detta arbetssätt. Detta
ska ske i samarbete med föreningen Taman som bl a ska samordna
fokusgrupper kring ett studiematerial i mänskliga rättigheter (MR-spelet)
vars deltagare är ungdomar i boendena, och för att rekrytera ett ökat antal
volontärer som kan verka som coacher i fokusgrupperna och läxhjälpare.
Socialförvaltningen arbetar även med att utveckla det tidigare
Integrationsanslaget till att bli IOP, Idéburet offentligt partnerskap,
mellan kommunen och föreningar för att öka integration och inkludering.
IOP är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna
sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av
samhällsutmaning. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som
ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill
medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser
respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla och andra
särskilda förutsättningar.
I väntan på formeringen av IOP har samarbetsavtal exempelvis slutits
mellan kommunen och Kompis Sverige, en organisation som matchar
etablerade svenskar med nyanlända för att skapa ”kompisrelationer” för
att ge möjlighet att öva svenska och göra saker tillsammans. Föreningen
RådRum ger, genom ett FINSAM-projekt, varje vecka
samhällsinformation på Stadsbiblioteket med hjälp av volontärer som är
både etablerade svenskar och nyanlända.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad i enlighet med vad kommunkontoret
anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten

Britt Steiner
Planeringschef
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Yttrande över motion
2016-11-14

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 värdeord som etik, moral och respekt och gör att barn/ungdomar som tränar får
en inblick i hur samhället kan är genom idrottsrörelsen. Moderna idrottsföreningar 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 positiva 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 utsatta under sin resa till Sverige. Det är ytterst viktigt att dessa barn får så

1(3)

261
Yttrande över motion
2016-11-14
tidigt som möjligt samhällsorientering för att komma till rätta och integrera 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 utanförskap 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 motionen 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 samhället, språket och människor genom att ha tillgång till ett sociala sammanhang 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 fritidsaktiviteter 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 framtid 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 kritiska till IOP och beslutet att ta bort integrationsanslaget. Hör bara av er!
Kul att ni vänder er till integrationsrådet och tack för att vi fick skicka
med våra tankar!
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Yttrande International Chain of Lund
Vi på International Chain of Lund förstår hur viktigt det är för nya medborgare 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 motionen bör bifallas.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-07

§ 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

Justerare

remittera ärendet till integrationsrådet för yttrande.

Utdragsbestyrkande
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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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-07

KS 2016/0259

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
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-07

KS 2016/0259

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

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-10-05
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Kommunstyrelsen

Magdalena Titze
046-35 51 52
magdalena.titze@lund.se

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

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

046-35 50 13

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

273
Socialnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

SO 2016/0107

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

SO 2016/0107

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

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Martin Karlsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-07-06
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Tjänsteskrivelse
2016-06-01

1(2)

Marie Olsson
046-356465

Socialnämnden

Marie.olsson@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

socialforvaltningen@lund.se
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2016-06-01
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
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Marie Olsson
verksamhetschef

2(2)
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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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Sammanträdesdatum

2017-03-01

§ 115

Bilaga 107

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-01

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
Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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2017-03-01

Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-01

KS 2016/0993

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

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-31
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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”

285

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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2017-01-20

KS 2016/1256

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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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Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-04-05

§ 160

Bilaga 108

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

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
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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
Strategiska utvecklingsavdelningen
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1 (3)
Diarienummer

2017-03-22

KS 2017/0068

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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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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

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef

298

299

300

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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Sammanträdesdatum

2017-04-05

§ 161

Bilaga 109

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Diarienummer

2017-04-05
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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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-04-05
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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
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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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Kommunstyrelsen

Emma Lundgren
046-35 50 00
emma.lundgren3@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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, rättigheter 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 ojämställdheten. 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 jämställdhetsperspektivet i hela organisationen, på alla nivåer, både inom arbetsgivar- och
verksamhetsperspektivet.
Kommunens medarbetarpolicy tar upp frågan om mångfald och jämställdhet 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. ”Kommunikation skapar en bild av vår omvärld. Att Lunds kommun kommunicerar normmedvetet ska motverka diskriminering. Genom språk, bildval
och annan kommunikation ska vi spegla det demokratiska och jämställda
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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 arbetsplats 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 könsknutna begrepp kan ändras, såvida det inte finns lagliga hinder att ändra
beteckningarna, såsom gäller för t.ex. justitieombudsman och nämndeman.
Kommunikationsplattformens skrivningar om normmedveten kommunikation som motverkar diskriminering visar att det i kommunen finns en
vilja att i stort uppnå det som föreslås i motionen. Arbetet med könsneutralisering av vissa begrepp inom kommunen är en del av det som
behöver göras för att genomföra kommunikationsplattformens intentioner.

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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Sammanträdesdatum

2017-05-02

Bilaga 110

§ 194

Angelica Svensson (V) samt Mats
Olsson (V) motion ”För en rättvis
lönesättning”

Dnr KS 2017/0038

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa
individuell lönesättning till förmån för befattningslöner med förutsägbara
tillägg för faktorer som anställningstid och/eller tid i yrket.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå motionen eftersom
lönesättning utgår från avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2017 dnr KS 2017/0038.
Motion ”För en rättvis lönesättning” av Angelica Svensson och Mats
Svensson (V).

Yrkanden
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Christer
Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Mattias Horrdin (C), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Hans-Olof Andersson (SD), Mia Honeth (L) och Emma
Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 194/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-05-02

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-02

KS 2016/0995

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Paragrafer

§ 168-199

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till kommunstyrelsen 2017-05-02
Ärende 28 Motion för en rättvis lönesättning

I kommunkontorets förslag, liksom i några inlägg från kommunstyrelsemedelemmar,
fokuseras på det självklara faktum att kommunen som arbetsgivare inte ensidigt kan
genomföra förändringar som berör de anställda. Ett beslut från kommunens sida som berör
till exempel löner och arbetstider förutsätts naturligtvis förhandlas med de fackliga
organisationerna. Att åberopa sådana ”argument” för att avslå motionen är ingenting annat
ett fegt sätt att undvika debatt i sakfrågan.
Anmärkningsvärt är också att motionen inte på något sätt blivit föremål för behandling i
arbetsgivarutskottet, som är kommunens organ för att bereda personal- och lönefrågor.

Mats Olsson

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

Hannah Korman Smede
hannah.kormansmede@lund.se

Motion från Angelica Svensson (V) samt Mats
Olsson (V) "För en rättvis lönesättning".
Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa
individuell lönesättning till förmån för befattningslöner med förutsägbara
tillägg för faktorer som anställningstid och/eller tid i yrket.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå motionen eftersom
lönesättning utgår från avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2017 dnr KS 2017/0038
Motion ”För en rättvis lönesättning” av Angelica Svensson och Mats
Svensson (v).

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet
Om motionen
Angelica Svensson och Mats Olsson har inkommit med motionen ”För
en rättvis lönesättning”. I motionen uttrycks att det inte finns någon
utvärdering som tyder på att effektiviteten eller flexibiliteten skulle öka
på grund av individuell lönesättning. Inte heller har det relativa löneläget
förbättrats, speciellt inte för de stora kvinnodominerade grupperna.
Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa
individuell lönesättning till förmån för befattningslöner med förutsägbara
tillägg för faktorer som anställningstid och/eller tid i yrket.

Kommunkontorets kommentar
I Sverige har arbetsmarknadens parter ansvar för lönebildningen. Vad
avser kommuner så är det Sveriges kommuner och landsting som avtalar
med berörda fackförbund centralt. I löneavtalen anges att lön ska sättas
individuellt och differentierat. Dessa löneavtal kan inte frångås lokalt.
Kommunfullmäktige kan därför inte besluta i frågan om att avskaffa
individuell lönesättning.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Kyrkogatan 11
222 22 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige och till akten.

Ann Runnström
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Sammanträdesdatum

2017-05-02

§ 195

Bilaga 111

Philip Sandberg (L) samt Cecilia
Barnes (L) motion ”Infarten till Lund
ska förmedla framåtanda - inte gamla
DDR”

Dnr KS 2016/0860

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har i en motion föreslagit bl.a. att kommunen
tar fram synliga, enhetliga och attraktiva skyltar vid infarterna till
kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017.
Tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017, § 12.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 2016.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Mia Honeth (L), Christer
Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden
utreda vilken typ av skyltar och informationsplatser som kan vara
aktuella och beräkna den ungefärliga kostnaden för inköp och drift av
dessa samt föreslå hur finansiering kan ske.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att inventera och kartlägga befintliga
infartskyltar och informationsplatser,
att med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden
utreda vilken typ av skyltar och informationsplatser som kan vara
aktuella och beräkna den ungefärliga kostnaden för inköp och drift
av dessa samt föreslå hur finansiering kan ske.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att inventera och kartlägga befintliga
infartskyltar och informationsplatser,
att med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Paragrafer

§ 168-199

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Emma Lundgren
046-355949
emma.lundgren3@lund.se

Philip Sandberg (L) samt Cecilia Barnes (L)
motion "Infarten till Lund ska förmedla
framåtanda - inte gamla DDR"
Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har i en motion föreslagit bl.a. att kommunen
tar fram synliga, enhetliga och attraktiva skyltar vid infarterna till
kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017.
Tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017, § 12.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Philip Sandberg (L) och Cecilia Barnes (L) har i en motion föreslagit ett
antal åtgärder avseende skyltningen i Lunds kommun.

Motionen
Philip Sandberg (L) m.fl. skriver i huvudsak följande i sin motion. Att
åka in till en kunskapsstad som Lund med några av världens främsta
forskningsanläggningar ska förmedla känslan av framåtanda, tillväxt och
självförtroende. Bland det första man möter och tar intryck av när man
åker in i en ny stad eller kommun är dess skyltar. Idag känns det som att
åka in i gamla DDR när man kommer in från grannkommuner som
Malmö och Staffanstorp. Medan de har moderna fräscha skyltar med ett
tydligt budskap har vi sönderrostade skyltar, ofta täckta av buskage, och
där den ena skylten är olik den andra. Ofta är de inte heller placerade vid
stadsgränsen, utan inne i staden, t.ex. i höjd med Fäladstorget. Medan
grannkommunerna ofta har digitala tavlor där man hälsas välkommen
och där det finns information om olika aktuella evenemang och
sevärdheter verkar Lund ligga ljusår efter. Många andra kommuner har
fräscha och moderna informationstavlor med tryckt material tillgängligt
för turister och besökare i stadens centrala delar medan Lunds centrum

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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har stor brist på detta. I våra mindre tätorter finns inga kartor alls, t.ex.
vid tågstationen i Stångby. Inte heller vid infarter till Lunds kommun från
våra grannkommuner, t.ex. finns inget som indikerar att man kör in i
Lunds kommun när man åker från Örtofta till Håstad. Det är bara ett
exempel bland många. Det duger inte i en kommun med växande
ambitioner.
Philip Sandberg (L) föreslår därför
att
att

Lunds kommun får synliga, enhetliga och attraktiva skyltar vid
infarter till respektive tätort i kommunen samt vid infarter till
Lunds kommun från grannkommunerna, och
det vid strategiska knutpunkter och lägen i kommunen finns kartor
och annan erforderlig information för besökare.

Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden har ombetts att yttra sig i ärendet och har därefter
beslutat att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Tekniska förvaltningen anser att det är lämpligt att se över skyltningen
vid stadens infarter och ser det som en del i marknadsföringen av Lund.
Förvaltningen föreslår att kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram ett
program för innehåll och utformning av skyltar vid stadens entréer, samt
ordna finansiering för ett genomförande. Programmet bör även belysa
hur exponering av olika utmärkelser som kommunen tilldelas och
deltagande i olika sammanhang hanteras. I arbetet med programmet är
det lämpligt att utreda motionens förslag om hur kartor och besöksinformation på strategiska platser kan hanteras. Tekniska förvaltningen deltar
gärna i programarbetet och i en eventuell genomförandeprocess.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret har i ärendet KS 2015/0053 tittat något på frågan om
digitala infartsskyltar. Ärendet gällde ett medborgarförslag avseende
införskaffande av bildskärm på Stortorget och kommunkontoret angav i
ärendet som ett alternativ till detta, infartsskyltar till kommunen. I det
ärendet konstaterades dock att digitala infartsskyltar innebär en
miljoninvestering med tillkommande driftskostnader. Även andra typer
av enhetliga infartsskyltar och informationsplatser med kartor och
information av den typ som motionärerna föreslår innebär en större
investering. Finansiering saknas i nuläget för en sådan investering både
hos kommunkontoret och tekniska förvaltningen. Förslaget är därför att
kommunkontoret i samråd med tekniska förvaltningen utreder vilken typ
av skyltar och informationsplatser som kan vara aktuella och beräknar en
ungefärlig kostnad för inköp och drift av dessa samt föreslår hur
finansiering kan ske samt att tekniska förvaltningen inventerar och
kartlägger befintliga infartskyltar och informationsplatser.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden
utreda vilken typ av skyltar och informationsplatser som kan vara
aktuella och beräkna den ungefärliga kostnaden för inköp och drift
av dessa samt föreslå hur finansiering kan ske.

att

ge tekniska nämnden i uppdrag att inventera och kartlägga
befintliga infartskyltar och informationsplatser.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Philip Sandberg m.fl.
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND

Motion
Lund 2016-09-16

Infarten till Lund ska förmedla framåtanda- inte gamla DDR
Att åka in till en kunskapsstad som Lund med några av världens främsta forskningsanläggningar ska
förmedla känslan av framåtanda, tillväxt och självförtroende. Bland det första man möter och tar
intryck av när man åker in i en ny stad eller kommun är dess skyltar. Idag känns det som att åka in i
gamla DDR när man kommer in från grannkommuner som Malmö och Staffanstorp. Medan de har
moderna fräscha skyltar med ett tydligt budskap har vi sönderrostade skyltar, ofta täckta av buskage,
och där den ena skylten är olik den andra. Ofta är de inte heller placerade vid stadsgränsen, utan inne i
staden, t.ex. i höjd med Fäladstorget. Medan grannkommunerna ofta har digitala tavlor där man hälsas
välkommen och där det finns information om olika aktuella evenemang och sevärdheter verkar Lund
ligga ljusår efter. Många andra kommuner har fräscha och moderna informationstavlor och tryckt
material tillgängligt för turister och besökare i stadens centrala delar medan Lunds centrum har stor
brist på detta. I våra mindre tätorter finns inga kartor alls, t.ex. vid tågstationen i Stångby. Inte heller
vid infarter till Lunds kommun från våra grannkommuner, t.ex. finns inget som indikerar att man kör
in i Lunds kommun när man åker från Örtofta till Håstad. Det är bara ett exempel bland många.
Det duger inte i en växande kommun med höga ambitioner.
Exempel på skyltar vid infarter till Lunds tätort i dagsläget:
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Yrkande
Liberalerna föreslår mot bakgrund av ovanstående kommunfullmäktige besluta
Att

Lunds kommun får synliga, enhetliga och attraktiva skyltar vid infarter till respektive
tätort i kommunen samt vid infarter till Lunds kommun från grannkommunerna.

Att

Det vid strategiska knutpunkter och lägen i kommunen finns kartor och annan
erforderlig information för besökare.

Philip Sandberg (L)

Cecilia Barnes (L)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-18

§ 12

Motion (L) - Infarten till Lund ska
förmedla framåtanda- inte gamla DDR

Dnr TN 2016/0571

Sammanfattning
Liberalerna har i en motion föreslagit att skyltningen vid Lunds infarter
ska förnyas och att kartor och besöksinformation ska vara tillgänglig vid
strategiska platser i tätorterna.
Tekniska förvaltningen anser att det är lämpligt att se över skyltningen
vid stadens infarter och ser det som en del i marknadsföringen av Lund.
Förvaltningen föreslår att kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram ett
program för innehåll och utformning av skyltar vid stadens entréer, samt
ordna finansiering för ett genomförande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 december 2016
Motion från Liberalerna - Infarten till Lund ska förmedla framåtanda –
inte gamla DDR

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Cecilia Barnes
(L) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-18

TN 2017/0054

Tekniska nämnden
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga

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

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 1-27

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-18

TN 2017/0054

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-18

Paragrafer

§ 1-27

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Anna Karlsson
E-postadress: anna.karlsson@lund.se

Motion (L) – ”Infarten till Lund ska förmedla
framåtanda – inte gamla DDR”
Sammanfattning
Liberaralen har i motionen ”Infarten till Lund ska förmedla framåtanda –
inte gamla DDR” lagt fram förslag om att skyltningen vid Lunds infarter
ska förnyas och att kartor och besöksinformation ska vara tillgänglig vid
strategiska platser i tätorterna. Förvaltningen föreslår att
kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram ett program för innehåll och
utformning av skyltar vid stadens entréer, samt ordna finansiering för ett
genomförande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 december 2016
Motion från Liberalerna ”Infarten till Lund ska förmedla framåtanda –
inte gamla DDR”

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn och unga varken positivit eller negativt.

Ärendet
Liberaralen har inkommit med motionen ”Infarten till Lund ska förmedla
framåtanda – inte gamla DDR” och tekniska nämnden ges möjlighet att
yttra sig.
Motionen innehåller förslag om att skyltningen vid Lunds infarter ska
förnyas och att kartor och besöksinformation ska vara tillgänglig vid
strategiska platser i tätorterna.

Bakgrund
Vid de större infartsvägarna till Lunds stad finns skyltar med budskapet
”Välkommen till Lund” uppsatta. Dessa är cirka 20 år gamla, solblekta
och slitna.
Sedan den 14 april 2007 är Lund en Fair Trade City. Det innebär att
engagerade från kommun, näringsliv och ideell sektor har gjort
gemensam sak och jobbar tillsammans för att öka inköpen av rättvist
handlade varor, så kallad fair trade. På flera platser i gaturummet finns

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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skyltar med budskapet ”Lund – fair trade city”. Annan information som
skyltas upp är till exempel tomgångskörning tillåten som längst i en
minut. Till ovanstående ska adderas fristående reklampelare, av olika
storlek, reklamplatser i väderskydd samt vägvisning och vägmärken.
Vägvisning och vägmärken sätts upp för att informera om lämplig väg till
målpunkter och vilka trafikregler som gäller, dessa är nödvändiga för att
trafiksystemet ska fungera på det sätt om planerats. Övriga typer av
skyltar tillför andra värden.
En stor mängd skyltar med olika storlek och innehåll kan lätt ge ett
spretigt intryck och svårighet för människorna att tillgodogöra sig all den
information och de budskap som förmedlas. Skyltning i gaturummet
behöver utföras med omsorg.
Under 2017 kommer tioårsjubileum av Fair trade city att manifesteras,
vilket bör påverka skyltningen av detta.

Yttrande
Tekniska förvaltningen anser att det är lämpligt att se över skyltningen
vid stadens infarter och ser det som en del i marknadsföringen av Lund.
Förvaltningen föreslår att kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram ett
program för innehåll och utformning av skyltar vid stadens entréer, samt
ordna finansiering för ett genomförande. Programmet bör även belysa
hur exponering av olika utmärkelser som kommunen tilldelas och
deltagande i olika sammanhang hanteras. I arbetet med programmet är
det lämpligt att utreda motionens förslag om hur kartor och
besöksinformation på strategiska platser kan hanteras.
Tekniska förvaltningen deltar gärna i programarbetet och i en eventuell
genomförandeprocess.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret

Per Eneroth
Gatuchef
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2017-05-02

Bilaga 112

§ 196

Vera Johnsson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) motion angående
obligatoriskt skolval

Dnr KS 2016/1196

Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad
och Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från
förskoleklass till årskurs nio från och med höstterminen 2018.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Barn- och skolnämnd Lund
Öster har beslutat att föreslå fullmäktige att avslå motionen.
Mot bakgrund av barn-och skolförvaltningarnas beredning av ärendet och
utifrån de forskningsresultat som presenteras, gör kommunkontoret ingen
annan bedömning i frågan, utan föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2017-04-05.
Barn-och skolnämnd Lunds stad protokoll 2017-03-15, § 30.
Barn-och skolnämnd Lund Öster protokoll 2017-03-22, § 49.
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) om
obligatoriskt skolval.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD),
Mats Olsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen
ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Hans-Olof Andersson (SD) och
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till regeringens
skolkommissions förslag bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Hans-Olof Andersson (SD) och
Mia Honeth (L) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 196/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-02

KS 2016/0995

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-02

KS 2016/0995

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Paragrafer

§ 168-199

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-02

Ang Vera Johnsson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) motion
angående obligatoriskt skolval (Dnr: KS 2016/1196)
Regeringens skolkommission har kommit fram till att aktivt skolval är en eftersträvansvärd
modell för att minska segregationen och öka likvärdigheten. I Malmö står samtliga partier
bakom införandet av obligatoriskt eller aktivt skolval. I beredningen av motionsvaret har
förvaltningarna enbart tittat på en enda studie och utifrån det avstyrkt motionen, vilket vi
knappast anser kan väga tyngre än exempelvis Skolkommissionens rekommendation.
Eftersom vi till skillnad från övriga partier vill ta itu med skolsegregation och öka individens
möjligheter att få en bra start i livet genom en bra skolgång reserverar vi oss till förmån för
vårt yrkande att bifalla motionen.

Christer Wallin (M)

Mats Helmfrid (M)

Mia Honeth (L)
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Kommunstyrelsen

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

Motion från Vera Johnsson (M) och Louise
Rehn Winsborg (M) angående obligatoriskt
skolval
Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad
och Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från
förskoleklass till årskurs nio från och med höstterminen 2018.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Barn- och skolnämnd Lund
Öster har beslutat att föreslå fullmäktige att avslå motionen.
Mot bakgrund av barn-och skolförvaltningarnas beredning av ärendet och
utifrån de forskningsresultat som presenteras, gör kommunkontoret ingen
annan bedömning i frågan, utan föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2017-04-05 (denna skrivelse)
Barn-och skolnämnd Lunds stad protokoll 2017-03-15, § 30
Barn-och skolnämnd Lund Öster protokoll 2017-03-22, § 49
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M)
om obligatoriskt skolval.

Barnets bästa
Ärendet om obligatoriskt skolval berör barn. Barnets bästa är
utgångspunkt i beredningen om obligatoriskt skolval.

Ärendet
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har i en
motion föreslagit att kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds
stad och Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från
förskoleklass till årskurs nio från och med höstterminen 2018.
Motionen har remitterats till barn-och skolnämnderna för yttrande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Barn- och skolnämnd Lund
Öster har beslutat att föreslå fullmäktige att avslå motionen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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I beredningen av motionssvaret har båda barn-och skolförvaltningarna i
Lunds kommun föreslagit att motionen ska avslås, med hänvisning till en
forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt
skolval, Linköping och Botkyrka kommun.
Utifrån denna studie drar forskarna slutsatserna att det inte finns
anledning att tro att ett obligatoriskt skolval skulle minska den
socioekonomiska segregationen mellan skolor, snarare tvärtom. Då det
inte finns någon större skillnad mellan andelen familjer från olika
socioekonomiska förhållanden och deras benägenhet att göra aktiva
skolval kommer det enligt studien inte att leda till att en helt ny grupp av
föräldrar börjar välja skola åt sina barn. Lågutbildade familjer med
utländsk bakgrund har dessutom aktivt valt bort skolor med högre
socioekonomisk status i Botkyrka och Linköping. Att ett obligatoriskt
skolval skulle kunna leda till ökad skolkvalitet ger inte studien stöd för.
Studien visar inget samband mellan höga studieresultat (resultat på
nationella prov) och aktiva skolval.
Alla vårdnadshavare har idag rätt att göra aktiva skolval för sina barn. Att
införa obligatoriskt skolval skulle, enligt resultat av forskning på
området, inte leda till positiva effekter när det gäller integration eller
skolvalsresultat.

Kommunkontorets kommentar
Mot bakgrund av barn-och skolförvaltningarnas beredning av ärendet och
utifrån de forskningsresultat som presenteras, gör kommunkontoret ingen
annan bedömning i frågan, utan föreslår att motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Fullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef
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Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Angående obligatoriskt skolval
Friskolereformen 1992 möjliggjorde för andra än kommunen att driva skolor.
Samtidigt infördes det fria skolvalet, som gav alla elever rätt att välja skola. Innan
dess var det endast de priviligierade eleverna som kunde göra det, eftersom de hade
råd att välja ett privat alternativ.
Moderaterna värnar alla föräldrars och elevers möjlighet att kunna välja skola. Alla
elever är olika och måste kunna få möjlighet att välja den profil som passar sig själv
bäst. Vi är övertygade om att föräldrarna vet vad som är bäst för deras barn, inte vi
politiker.
En del menar att det fria skolvalet bidrar till segregation då föräldrar med hög
utbildning och god socioekonomisk ställning i högre grad aktivt väljer skola än de
med sämre socioekonomiska förutsättningar. Vi moderater menar att frågan inte bör
handla om att begränsa det fria skolvalet utan istället hur det kan komma alla till del.
Skulle det fria skolvalet avskaffas skulle det bidra till segregation då eleverna blir
hänvisade till den skola de bor närmst. Med ett fritt skolval begränsas eleverna inte
av var de bor eller kommer ifrån.
Vi föreslår att ett aktivt och obligatoriskt skolval införs från förskoleklass till årskurs
nio i grundskolan i Lunds kommun. Det finns flera kommuner som har infört ett
obligatoriskt skolval i Sverige, vilket har bidragit till positiva effekter för integrationen.
Ett exempel är den rödgrönt styrda kommunen Botkyrka, ett annat är den
moderatledda kommunen Nacka.
Ett obligatoriskt skolval kräver ökad information om de olika skolalternativen, för
såväl de kommunala skolorna som de fristående skolorna. Detta skulle exempelvis
kunna göras på kommunens hemsida där man kan presentera alla skolor så att det
blir enhetligt för elever och föräldrar att jämföra de olika skolornas profiler. Det är
också viktigt att informationen finns presenterad på flera språk så att alla kan ta del
av den.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att

Barn- och skolnämnd Lunds stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster
får i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs
nio i grundskolan från och med höstterminen 2018.

För Moderaterna i Lunds kommun
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Vera Johnsson (M)
Ledamot i kommunfullmäktige

Louise Rehn Winsborg (M)
Ledamot i kommunfullmäktige
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-22

§ 49

Remiss: Motion från Vera Johnsson
(M) och Louise Rehn Winsborg (M) –
Angående obligatoriskt skolval

Dnr BSÖ 2017/0073

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit med en motion angående
obligatoriskt skolval.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Barn- och skolnämnd
Lunds stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster får i uppdrag att införa
obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs nio i grundskolan från
och med höstterminen 2018.
En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår barn- och skolnämnden
Lund Öster att avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 mars 2017
dnr BSÖ 2017/0073
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) Angående obligatoriskt skolval
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme,
Stockholms universitet, oktober 2016

Yrkanden
Charlotte Svanberg (M) yrkar med instämmande av Cornelia Kramer (L),
Per Jakobsson (M) och Viggo Marsvik (M) bifall till motionen.
Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Hanna Gunarsson (V), Eva
Strand (S), Elsa Christersson (MP), Ola Christiansson (S) och Dennis
Svensson (MP) bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-22

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Rita Borgs (S) yrkande
Nej till Charlotte Svanbergs (M) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Rita Borgs (S)
med fleras yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval.

Reservationer
Charlotte Svanberg (M), Cornelia Kramer (L), Per Jakobsson (M) och
Viggo Marsvik (M) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Rektorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-22

BSÖ 2017/0120

Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid

Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-03-22 klockan 18.30–20.45

Ledamöter

Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Charlotte Svanberg (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Cornelia Kramer (L)

Tjänstgörande ersättare

Eva Strand (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S)
Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M)
Viggo Marsvik (M), tjänstgörande för Eva Wagner (KD)
Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP)

Ersättare

Erik Kanders (L)
Erland Stensson (V)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Martin Olsson, Verksamhetschef för Dalby/Torna Hällestad, BSNLÖ
Ros-Marie Appelgren, Skolsköterska, BSNLÖ
Anneli Rignell, Socialsekreterare, BSNLÖ
Pär Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Karin Nilsson (C)

Paragrafer

§ 37-53

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby
fredag 24 mars 2017 kl 08:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-22

BSÖ 2017/0120

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

Karin Nilsson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2017-03-22

Paragrafer

§ 37-53

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-28

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-04-19
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BSÖ 2017/0073

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Inger Aldrin
046-35 65 51
inger.aldrin@lund.se

Remiss: Motion från Vera Johnsson (M) och
Louise Rehn Winsborg (M) - Angående
obligatoriskt skolval
Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit med en motion angående
obligatoriskt skolval.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Barn- och skolnämnd
Lunds stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster får i uppdrag att införa
obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs nio i grundskolan från
och med höstterminen 2018.
En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår barn- och skolnämnden
Lund Öster att avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 mars 2017
dnr BSÖ 2017/0073
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) Angående obligatoriskt skolval
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme,
Stockholms universitet, oktober 2016.

Postadress

Fritidsgatan 2
24734 S Sandby

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundoster@lund.se

www.lund.se
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BSÖ 2017/0073

Barnets bästa
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa
myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta
rummet. Ärendet om obligatoriskt skolval påverkar barn och barnets
bästa ska vara utgångspunkt i beslut som rör barn.

Ärendet
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass
till årskurs nio från och med höstterminen 2018. Som motiv framförs
allas rätt att välja skola utifrån föräldrars önskemål samt en positiv effekt
när det gäller integrationen i de kommuner som har infört obligatoriskt
skolval i Sverige, t.ex. Botkyrka och Nacka.
Ett obligatoriskt skolval kräver ökad information om de olika
skolalternativen, för såväl de kommunala skolorna som de fristående
skolorna. Detta skulle exempelvis kunna göras på kommunens hemsida
där man kan presentera alla skolor så att det blir enhetligt för elever och
föräldrar att jämföra de olika skolornas profiler. Det är också viktigt att
informationen finns presenterad på flera språk så att alla kan ta del av
den.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Barn- och skolnämnd Lunds
stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster får i uppdrag att införa
obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs nio i grundskolan från
och med höstterminen 2018.

Yttrande
Forskning kring skolval
Dany Kessel och Elisabet Olme, doktorander vid Nationalekonomiska
institutionen, publicerade i oktober 2016 en forskningsstudie om
obligatoriskt skolval i Linköpings och Botkyrkas kommun, två
kommuner som har infört obligatoriskt skolval.
Resultaten av studien visar att högutbildade familjer med utländsk
bakgrund är mer benägna att göra aktiva val medan lågutbildade familjer
med utländsk bakgrund är mindre benägna att göra aktiva val, dock
marginellt. Det finns små skillnader mellan olika grupper av föräldrar när
det gäller benägenheten att välja skola. Bekvämlighetsfaktorer som
avstånd till hemmet och om det finns syskon vid en skola är centrala vid
valet av skola. Högutbildade familjer med svensk bakgrund undviker
skolor med hög grad av nyanlända elever och rankar skolor med hög
socioekonomisk status markant högre än andra skolor. ”Lika söker lika”
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råder i skolvalet, d.v.s. att en skola rankas högre om det finns många
elever som tillhör samma socioekonomiska grupp som en själv.
Utifrån studien drar forskarna slutsatserna att det inte finns anledning att
tro att ett obligatoriskt skolval skulle minska den socioekonomiska
segregationen mellan skolor, snarare tvärtom. Då det inte finns någon
större skillnad mellan andelen familjer från olika socioekonomiska
förhållanden och deras benägenhet att göra aktiva skolval kommer det
enligt studien inte att leda till att en helt ny grupp av föräldrar börjar välja
skola åt sina barn. Lågutbildade familjer med utländsk bakgrund har
dessutom aktivt valt bort skolor med högre socioekonomisk status i
Botkyrka och Linköping. Att ett obligatoriskt skolval skulle kunna leda
till ökad skolkvalitet ger inte studien stöd för. Studien visar inget
samband mellan höga studieresultat (resultat på nationella prov) och
aktiva skolval.
Alla vårdnadshavare har idag rätt att göra aktiva skolval för sina barn. Att
införa obligatoriskt skolval skulle, enligt resultat av forskning på
området, inte leda till positiva effekter när det gäller integration eller
skolvalsresultat.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta
att

avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval.

Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Rektorer
Akten

Inger Aldrin
Utvecklingsledare
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 30

Motion från Vera Johnsson (M) och
Louise Rehn Winsborg (M) angående
obligatoriskt skolval

Dnr BSL 2017/0138

Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass
till årskurs nio från och med höstterminen 2018.
En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.
Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur,
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av
dessa ändrade urvalsrutiner.

Beslutsunderlag
Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval 2017-03-15
tjänsteskrivelse dnr BSL 2017/0138
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M)
angående obligatoriskt skolval, Barn- och skolnämnd Lunds stad den 20
januari 2017
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme,
Stockholms universitet, oktober 2016.

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
Gösta Eklund (V), Erik Hammarström (MP), Yanira Difonis (MP)
och Per-Arne Lundgren (S) instämmer i Monica Molins (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

351
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Vera Johnsson (M) yrkar att nämnden beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen
Ursula Savonius (L), Mattias Horrdin (C), Victor Landen (KD) och
Dragan Brankovic (SD) instämmer i Vera Johnssons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition först på sitt eget m fl yrkande och
därefter på Vera Johnssons m fl yrkande och finner att nämnden beslutar
i enlighet med Vera Johnssons m fl yrkande.
Votering begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Ja för Monica Molins m fl yrkande
Nej för Vera Johnssons m fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins m fl yrkande:
Yanira Difonis (MP), Per-Arne Lundgren (S), Rita Borg (S), Erik
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Vera Johnssons m fl
yrkande: Ursula Savonius (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M),
Ann-Charlotte Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C), Victor Landing (KD)
och Dragan Brankovic (SD).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Vera Johnssons m fl yrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Reservationer
S, MP och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar
Ersättaren Eli Blondin (FI) instämmer i reservationen från S, V och MP.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid

Barn-och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2017-03-15
klockan 18.00–23.40

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Rita Borg (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M), Fr o m § 4
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)
Victor Landing (KD)

Tjänstgörande ersättare

Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Mårten Spanne (S)
Sofia Lindbom (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M) t o m § 3
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Lars Hansson (L)

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S)
Eva Ohlsson (S)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Chelsea Long (V)
Max Eskilsson (C)
Eli Blondin (FI)

Övriga

Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Anita Bengtsson, HR-chef, BSNLS
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS
Katarina Kristiansson, Skolområdeschef, BSNLS
Camilla Stellgren, HR-konsult, BSNLS
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSNLS
Peter Walther, Skolområdechef, BSNLS
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS
Anneli Holmgren, Socionom, BSFLS
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund
Helene Bergman, Facklig företrädare, Lärarförbundet

Justerare

Yanira Difonis (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

§ 20-36

Plats och tid för justering Skolkontoret, Stora Södergatan 47, onsdagen den 22 mars kl 12:00
Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2017-03-15

Paragrafer

§ 20-36

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-04-14

354
Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Diarienummer
Skolkontoret
2017-02-20
BSL 2017/0138

1 (3)

Barn- och skolnämnd Lund stad

Ann Edvik
046-3594708
ann.edvik@lund.se

Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M)
och Louise Rehn Winsborg (M)angående
obligatoriskt skolval
Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass
till årskurs nio från och med höstterminen 2018.
En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.
Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur,
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av
dessa ändrade urvalsrutiner.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

att

Postadress

rekommendera till kommunfullmäktige att avslå motionen från
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) angående
obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017.
Barn- och skolförvaltningen följer upp effekterna av de nya
urvalsprinciperna vid skolval.
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Beslutsunderlag
Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval 2017-03-15
tjänsteskrivelse dnr BSL 2017/0138
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M)
angående obligatoriskt skolval, Barn- och skolnämnd Lunds stad den 20
januari 2017
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme,
Stockholms universitet, oktober 2016.

Barnets bästa
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa
myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta
rummet. Ärendet om obligatoriskt skolval påverkar barn och barnets
bästa ska vara utgångspunkt i beslut som rör barn.

Ärendet
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass
till årskurs nio från och med höstterminen 2018. Som motiv framförs
allas rätt att välja skola utifrån föräldrars önskemål samt en positiv effekt
när det gäller integrationen i de kommuner som har infört obligatoriskt
skolval i Sverige, t.ex. Botkyrka och Nacka.
Dany Kessel och Elisabet Olme, doktorander vid Nationalekonomiska
institutionen, publicerade i oktober 2016 en forskningsstudie om
obligatoriskt skolval i Linköpings och Botkyrkas kommun, två
kommuner som har infört obligatoriskt skolval.
Resultaten av studien visar att högutbildade familjer med utländsk
bakgrund är mer benägna att göra aktiva val medan lågutbildade familjer
med utländsk bakgrund är mindre benägna att göra aktiva val, dock
marginellt. Det finns små skillnader mellan olika grupper av föräldrar när
det gäller benägenheten att välja skola. Bekvämlighetsfaktorer som
avstånd till hemmet och om det finns syskon vid en skola är centrala vid
valet av skola. Högutbildade familjer med svensk bakgrund undviker
skolor med hög grad av nyanlända elever och rankar skolor med hög
socioekonomisk status markant högre än andra skolor. ”Lika söker lika”
råder i skolvalet, d.v.s. att en skola rankas högre om det finns många
elever som tillhör samma socioekonomiska grupp som en själv. Utifrån
studien drar forskarna slutsatserna att det inte finns anledning att tro att
ett obligatoriskt skolval skulle minska den socioekonomiska
segregationen mellan skolor, snarare tvärtom. Då det inte finns någon
större skillnad mellan andelen familjer från olika socioekonomiska
förhållanden och deras benägenhet att göra aktiva skolval kommer det
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enligt studien inte att leda till att en helt ny grupp av föräldrar börjar välja
skola åt sina barn. Lågutbildade familjer med utländsk bakgrund har
dessutom aktivt valt bort skolor med högre socioekonomisk status i
Botkyrka och Linköping. Att ett obligatoriskt skolval skulle kunna leda
till ökad skolkvalitet ger inte studien stöd för. Studien visar inget
samband mellan höga studieresultat (resultat på nationella prov) och
aktiva skolval.
Alla vårdnadshavare har idag rätt att göra aktiva skolval för sina barn. I
Lunds stad väljer 83% aktivt skola åt sina barn (2016). 2015 var det 70%
som gjorde ett aktivt skolval. Denna siffra är högre om vi räknar in de
vårdnadshavare som gör aktiva skolval till privata skolalternativ, men
inte meddelar detta till Barn- och skolförvaltningen. Exakta siffror över
dessa antal har vi inte tillgång till. Att införa obligatoriskt skolval skulle,
enligt resultat av forskning på området, inte leda till positiva effekter när
det gäller integration eller skolvalsresultat.
Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur,
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av
dessa ändrade urvalsrutiner.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

att

rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen från Vera
Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) angående
obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017.
ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att följa upp
effekterna av de nya urvalsprinciperna vid skolval

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
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Rapport 1: Obligatoriskt skolval

Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det
innebär vid obligatoriskt skolval
Av: Dany Kessel och Elisabet Olme
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Sammanfattning
I ett pågående forskningsprojekt vid Stockholms universitet studerar vi om det

finns skillnader mellan de föräldrar som gör ett aktivt skolval och de som inte
gör det, samt hur föräldrarnas preferenser för olika skolegenskaper ser ut. Vi
kommer i den här rapporten presentera några preliminära resultat från detta

projekt och diskutera vad dessa har för implikationer för införandet av ett
obligatoriskt skolval.

Sammanfattningsvis tyder våra resultat på att det finns relativt små skillnader

mellan olika grupper av föräldrar när det gäller benägenheten att välja skola.
Familjer med utländsk bakgrund avviker dock från familjer med svensk

bakgrund på det sätt att högutbildade familjer med utländsk bakgrund är mer
benägna att göra aktiva val medan det motsatta är sant för lågutbildade familjer
med utländsk bakgrund.

Vi konstaterar också att hur skolan presterar på de nationella proven inte verkar
vara särskilt viktigt vid valet av skola. Istället verkar bekvämlighetsfaktorer som

avstånd till hemmet och huruvida man har syskon på en skola vara centrala.
Även elevkompositionen verkar spela roll. En hög andel elever med utländsk

bakgrund gör en skola mindre attraktiv, särskilt för lågutbildade familjer med
svensk bakgrund. Högutbildade familjer med svensk bakgrund försöker undvika

skolor med en hög grad av nyanlända elever, och rankar skolor med hög
socioekonomisk status markant mycket högre än andra skolor. Vidare

verkar ”lika söker lika” råda i skolvalet – en skola rankas högre när det finns
många elever på skolan som tillhör samma socioekonomiska grupp som en själv.
Detta gäller för alla grupper utom lågutbildade familjer med utländsk bakgrund.

De här resultaten innebär att det inte finns anledning att tro att ett obligatoriskt
skolval skulle minska den socioekonomiska segregationen mellan skolor, snarare
tvärtom. Det är ingen större skillnad i andelen som gör ett aktivt skolval mellan

olika grupper av föräldrar, så ett obligatoriskt skolval kommer inte att leda till

att en helt ny grupp av föräldrar börjar välja skola åt sina barn. Den grupp som

idag i viss mån är mindre benägen att aktivt välja skola, lågutbildade familjer
2 Obligatoriskt skolval
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med utländsk bakgrund, väljer dessutom aktivt bort skolor med hög
socioekonomisk status. Att föräldrar inom denna grupp tvingas göra ett aktivt

val av skola kommer därför inte leda till minskad segregation, eftersom de väljer
andra skolor än de mer socioekonomiskt starka grupperna av föräldrar.

Resultaten ger heller inget stöd åt hypotesen att ett obligatoriskt skolval skulle
leda till ökad skolkvalitet, då skolornas prestation på nationella prov verkar vara

irrelevant i valet av skola. Inte heller skulle de svaga grupperna hamna på bättre
skolor, eftersom de verkar välja bort högpresterande skolor.

Obligatoriskt skolval 3
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Inledning
Den svenska skoldebatten har i flera år dominerats av två övergripande frågor,

de fallande resultaten och den ökande segregationen. En central dimension av
denna diskussion har rört det fria skolvalet. Vissa menar att det fria skolvalet är

anledningen till att vi står inför dessa problem medan andra menar att vi hade
haft en mycket värre situation om vi inte hade haft ett fritt skolval.

Att så disparata uppfattningar kan existera beror på att det är väldigt svårt att få

klarhet i vad införandet av det fria skolvalet har haft för effekter med de metoder

som vi normalt använder för att utvärdera en reform. Detta beror på att

reformen tog tid att få genomslag, genomfördes samtidigt som ett stort antal
andra förändringar skedde och implementerades i hela landet på samma gång.

Ska man sammanfatta forskningsläget kan man säga att finns det en del
indikatorer på att det fria skolvalet skulle kunna ha haft positiva effekter på
skolresultaten. Ur ett teoretiskt perspektiv är kopplingen enkel, om föräldrar

bryr sig om akademiskt kvalitet och skolresultat och kan välja skola åt sina barn

får skolorna incitament att förbättra sin undervisningskvalitet för att locka till
sig elever.

I den internationella litteraturen finns också ett antal empiriska studier som

indikerar att ett fritt skolval skulle kunna ha haft positiva effekter på resultaten.

Lavy (2010) hittar exempelvis stora positiva effekter av en skolvalreform på
övre grundskolan i Tel Aviv i början på 90-talet. Hastings et al (2010) och

Burgess et al (2014) finner i studier på föräldrars valbeteenden från USA
respektive England att undervisningskvalitet verkar vara något som föräldrar
värderar när de ska välja skola åt sina barn. Detta borde innebära att ett fritt

skolval förbättrar undervisningskvaliteten. Dessa studier lämnar dock en del att
önska när det kommer till både tillgång och kvalitet på data.

Kontexten i de internationella studierna skiljer sig också en del från den svenska

vilket gör det svårt att veta exakt hur långtgående slutsatser vi kan dra från dem.
Obligatoriskt skolval 5
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De få svenska studier som finns tyder också på att effekterna kanske inte är så
stora som den internationella litteraturen indikerar (se exempelvis Edmark et al

2013 och 2014). De svenska studierna brottas dock med problemet att det inte
finns någon helt naturlig kontrollgrupp.

Om vi går bort från resultaten och över till segregationen får man nog säga att
det kan anses vara belagt att det fria skolvalet, allt annat lika, leder till

segregation. Exempelvis har Andersson et al (2013) i en studie placerat om alla

elever i Sverige på deras närmsta skola och ser då att skolsegregationen hade

varit markant mindre än den faktiskt är. Att anta att skolsegregationen hade
legat på den nivån utan ett fritt skolval är dock något som man kan ifrågasätta,
eftersom boendesegregationen då hade kunnat se annorlunda ut.

Holmlund et al (2014) har försökt särskilja i vilken utsträckning det är
boendesegregation eller det fria skolvalet som har bidragit till den ökade
skolsegregationen. De finner att båda dessa faktorer har bidragit till
segregationen. I mångt och mycket kvarstår dock samma problem, vi vet helt
enkelt inte hur boendesegregationen hade utvecklat sig i ett alternativt system.

En tydlig indikation på att ett fritt skolval ökar segregationen (eller åtminstone
skyndar på den) är Söderström och Uusitalos (2010) studie på vad som hände

efter att man gick över från närhetsprincip till betygsintag på Stockholms

gymnasieskolor år 2000. De finner stora och direkta effekter på segregationen,

både efter förmåga och bakgrund.

Mot denna bakgrund har införandet av ett obligatoriskt skolval börjat diskuteras

som i den offentliga debatten. Detta presenteras som ett sätt att lösa problemen
med fallande resultat och segregation, samtidigt som man kan behålla det fria
skolvalet. Ett obligatoriskt skolval innebär ett skolvalsystem där alla föräldrar

(elever) måste välja skola aktivt. Skolkommissionen överväger detta i sitt
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arbete 1, näringslivet har föreslagit det som en lösning 2 och Alliansen tog nu i
Almedalen ställning för införandet av ett obligatoriskt skolval 3.

Idén är att om fler gör ett aktivt val av skola (genom att tvingas välja skola)

kommer konkurrensen om elever och därigenom undervisningskvaliteten och
resultaten att öka. Vidare tänker man sig att det idag framförallt är

socioekonomiskt starka föräldrar som gör aktiva val. Om istället alla föräldrar

gjorde ett aktivt val skulle segregationen minska eftersom även de
socioekonomiskt svaga grupperna då kommer att söka sig till de starka
skolorna. 4
Denna

idé

om

att

ett

obligatoriskt

skolval

kommer

att

förbättra

undervisningskvaliteten, och därigenom elevernas resultat, bygger dock på två

antaganden. Det första är att föräldrarna som väljer skola bryr sig om skolans

prestation. Det andra antagandet är att socioekonomiskt svaga grupper (1) idag
är mindre benägna att aktivt välja skola och (2) att de om de var tvungna att
välja skola skulle välja samma typ av skolor som de socioekonomiskt starka
grupperna av föräldrar.

Genom att testa dessa antaganden avser vi försöka besvara följande två frågor.

1. Kommer ett obligatoriskt skolval att bidra till högre undervisningskvalitet
och bättre resultat?

2. Kommer ett obligatoriskt skolval att bidra till mindre segregation i
skolan?

Vi kommer göra detta utifrån ett unikt dataset där vi har kombinerat information

från föräldrar i Botkyrka och Linköpings kommuns riktiga val med omfattande
http://www.dn.se/debatt/okad-likvardighet-och-statligt-stod-ska-starka-svensk-skola/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hoeg-tid-foer-obligatoriskt-skolval-foer-grundskolan21139
3 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/07/05/fyra-gemensamma-skolforslagfran-alliansen
1
2

Hår ska anmärkas att detta naturligtvis är avhängigt de antagningsregler som
fristående och kommunala skolor tillämpar när de har fler sökande än de har
platser.

4
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och högkvalitativ svensk registerdata. Detta dataset är grunden för ett pågående5
forskningsprojekt
universitet

6

vid

nationalekonomiska

institutionen

vid

Stockholms

, i vilket vi analyserar föräldrars preferenser för olika

skolegenskaper när de väljer skola åt sina barn.

Resten av rapporten är upplagd som följer: I nästa avsnitt ger vi lite institutionell

bakgrund för skolvalsystemen i Linköping och Botkyrka. Efter det diskuterar vi

våra data och därefter följer ett avsnitt om vår metod följt av våra resultat och till
sist vår diskussion.

Dany Kessel och Elisabet Olme

Stockholm, 24 september, 2016.

5

Att projektet är pågående innebär att analys fortfarande pågår. Detta kan innebära att innehåll
och slutsatser kommer skilja sig i den slutgiltiga produkten.
6 Delvis finansierat av Landsorganisationen i Sverige (LO), Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbunds gemensamma projekt ”Ge alla elever samma chans”.
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Skolvalet i Botkyrka och Linköping
Botkyrka kommun
Botkyrka kommun har idag ett av Sveriges mest utbyggda skolvalsystem, och var
tidiga med att digitalisera skolvalsprocessen. Sedan 2008 loggar föräldrarna in
på en e-tjänst och listar de skolor där de önskar att deras barn ska gå. Alla

föräldrar måste ange tre skolor, och även fristående skolorna i Botkyrka
kommun tar del av e-tjänsten. Inför skolvalet skickar kommunen ut en broschyr

med information om hur skolvalet går till, samt en kortfattad beskrivning av de
skolorna som finns att välja mellan.

Andelen föräldrar som använder e-tjänsten för att lista sina tre önskade skolor är

mycket hög (över 90 procent). På detta sätt påminner systemet mycket om ett

system med obligatoriskt skolval. Anledningen till att så många gör ett aktivt
skolval i Botkyrka kommun är delvis beroende på Botkyrka kommuns

ansträngningar att få alla föräldrar att göra ett aktivt skolval, men också på

grund av att eleverna inte har en garanterad plats i en särskild skola. Om

föräldrarna inte loggar in på e-tjänsten och önskar tre skolor kommer deras barn
att placeras i en skola som har platser kvar efter att alla barn vars föräldrar har
önskat skolor har placerats i enlighet med sina önskemål. Incitamenten för
föräldrar i Botkyrka att göra ett aktivt skolval är därför mycket starka.

När skolvalsperioden är slut sammanställer Botkyrka kommun de önskemål om

skolor som föräldrarna har uppgett. Därefter är det första som händer att
kommunen skickar ut listor till de fristående skolorna med information om vilka

elever som har sökt till deras skola. De fristående skolorna antar därefter elever i
enlighet med sina egna antagningskriterier (oftast ett kösystem där de barn som

stått längst i kö till skolan blir antagna först). De fristående skolorna meddelar
därefter kommunen vilka elever de har antagit och kommunen placerar därefter
de återstående eleverna mellan de kommunala skolorna.

De kommunala skolorna ger förtur åt elever som redan har ett syskon i årskurs f-

5 i den skola de har valt. Efter att hänsyn tagits till syskonförtur används en
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algoritm som räknar ut det relativa avståendet (skillnaden i avstånd mellan
närmsta skola och hemmet och den valda skolan och hemmet) mellan varje elev
och de valda skolorna. Utifrån detta antas sedan de elever som hade fått längst

att gå till skolan om de inte antas till den skola de valt, tills skolans alla platser är
fyllda. I den här urvalsprocessen väger alla val lika tungt, vilket innebär att en

elev som valt en skola i andra hand kan bli antagen före en elev som valt samma
skola i första hand beroende på hur deras relativa avståndsmått ser ut. Detta

innebär att en elev kan bli antagen på flera skolor. Om så är fallet placeras eleven
på skola som föräldrarna har rankat högst.

När denna process är klar kan det hända att det finns elever som inte har fått

plats på någon av de tre skolor de har önskat sig. Dessa elever placeras då,
tillsammans med elever vars föräldrar inte har gjort något aktivt val, i de skolor i
närheten som fortfarande har platser kvar.

Utformning av skolvalssystemet i Botkyrka begränsar föräldrarnas strategiska

incitament att uppge andra skolor än de skolor de faktiskt önskar att deras barn

ska gå på (se Calsamiglia et al. 2010 eller Abdulkadiroglu et al. 2009 för en mer

utförlig diskussion om strategiska incitament). Givet detta kan man tänka sig att
det inte är ett allt för starkt antagande att de val av skolor vi observerar i
Botkyrka faktiskt representerar föräldrarnas sanna preferenser. Under rubriken

metod kommer vi att diskutera mer ingående hur vi kan testa trovärdigheten i
detta antagande.

Slutligen är Botkyrka en intressant kommun att studera skolvalet i då de har
flera olika typer av områden som skiljer sig åt med avseende på geografi och

demografi. Norra Botkyrka har till exempel en mycket hög andel invånare med
utländsk bakgrund och en demografi som är jämförbar med flera andra områden

som finns i de flesta av Sveriges större städer. I kommunen ligger dock också

Tullinge, som är en ganska välmående villaförort. Tumba, kommunens centralort,
är en blandning av höghusbebyggelse och villor/radhus. Slutligen består södra

delen av kommunen av glesbefolkad landsort där elever bussas in till skolor i
tätorterna.
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Linköpings kommun
I Linköpings kommun har varje elev en så kallad ”hemskola” där man är

garanterad en plats. Inför skolvalet skickar kommunen ut information om vilken

skola som är ens tilldelade hemskola, samt hur man gör för att välja en annan
skola i kommunen. Hemskolan är nästan alltid en skola som ligger nära hemmet.

Om inget val av skola görs hamnar eleven automatiskt på sin hemskola, men om

föräldrarna föredrar en annan skola kan de logga in på kommunens e-tjänst och
uppge en eller två andra skolor. Både val till kommunala och fristående skolor
genomförs på samma sätt via denna e-tjänst.

När skolvalsperioden är slut sammanställer kommunen vilka föräldrar som har

gjort ett aktivt val, samt vilka skolor de önskar att deras barn ska gå på. Därefter
ska alla elever placeras på en skola. I första hand placeras alla elever på sin
hemskola, där de är garanterade en plats. I den mån det fortfarande finns lediga

platser på en skola antas de elever som har valt denna skola som sitt första val

(efter syskonförtur och närhetsprincip). Finns det fortfarande lediga platser går
dessa till de elever som har valt skolan som sitt andra val (återigen efter
syskonförtur och närhetsprincip). Detta innebär att förstahandsvalet av skola
väger tyngre än andrahandsvalet, eftersom alla elever som har valt en skola i

första hand kommer antas innan elever som valt samma skola i andra hand

erbjuds plats. Denna typ av antagningssystem, som lägger stor vikt vid det första
valet, kallas i den akademiska litteraturen för The Boston Mechanism 7, och ger

upphov till omfattande strategiska incitament. Detta innebär att det kan vara

fördelaktigt för en förälder att på första plats välja en skola där sannolikheten att
ens barn blir antagen är relativt hög, även om detta inte är den skola de helst vill

att deras barn ska på gå. Detta gör att vi inte kan vara alls lika säkra på att de

skolval vi observerar i Linköping faktiskt representerar föräldrarnas sanna
skolpreferenser.

7

Denna typ av mekanism är väldigt kritiserad på grund av dessa brister, i Storbritannien har den
till och med förbjudits enligt lag. För en mer omfattande diskussion om detta se Kojima och
Unver (2014)
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Precis som i Botkyrka är fristående skolorna i Linköping med i det kommunala

systemet för skolval och antagningen till dem hanteras också på samma sätt.
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Data och deskriptiv statistik
Analysen som ligger till grund för denna rapport bygger på populationen av
föräldrar med barn som börjat förskoleklass i Botkyrka eller Linköping under
perioden 2011-2014. Från respektive kommun har vi fått uppgifter om dessa

föräldrars val av skola, som sedan kombinerats med detaljerad registerdata från
SCB. Vi har dessutom tillgång till registerdata från SCB för alla elever i
grundskolan i Botkyrka eller Linköping under denna period.

Med hjälp av dessa data kan vi beskriva föräldrarna som väljer skola åt sina barn

utifrån deras utbildningsnivå samt huruvida deras barn är av svensk eller
utländsk bakgrund. Vi definierar en familj som högutbildad om en eller båda av

föräldrarna har studerat vid högskola. Om ingen av föräldrarna har studerat vid

högskolan definierar vi familjen som lågutbildad. När det gäller utländsk

bakgrund använder vi den av svenska myndigheter vedertagna definitionen.
Enligt denna kommer vi att kategorisera en familj som av utländsk bakgrund om
antingen barnet självt är fött utomlands eller om båda föräldrarna är födda
utomlands. I annat fall kategoriseras familjen som av svensk bakgrund.

Utöver att beskriva populationen av föräldrar som väljer skola åt sina barn vill vi
också beskriva de skolor de kan välja mellan. Vi har valt att beskriva dessa

utifrån deras prestation på de nationella proven samt deras elevsammansättning.
När det kommer till undervisningskvalitet har vi inget perfekt mått.
Undervisningskvalitet är ett svårfångat begrepp, som vi i denna rapport kommer
att mäta genom en skolas prestation på de nationella proven i årskurs tre. Vi

föredrar att titta på de nationella proven i årskurs tre snarare än de senare
årskurserna av flera anledningar. Dessa prov ligger tidsmässigt närmare
förskoleklassen och kan därmed tänkas vara ett mer relevant utfallsmått än
skolans prestation i senare årskurser för föräldrar som väljer till förskoleklass.

Dessutom är det flera skolor som inte har alla årskurser upp till år nio. Att

använda skolans prestation i senare årskurser skulle därför innebära att vi inte

kan inkludera alla skolor i vår analys. Att inte ha med den kompletta
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uppsättningen av skolor riskerar att ge oss felaktiga estimat. Av samma

anledning kan vi inte heller använda oss av betyg som ett mått på skolans
undervisningskvalitet, eftersom betyg inte ges i de tidiga årskurserna. Vi vet

också att det har förekommit betygsinflation som också kan ha gett upphov till

inflation på de senare årskursernas nationella prov (se Kessel och Olme 2014 för
en mer utförlig diskussion om detta). Denna inflation försvårar ytterligare

användandet av betyg eller senare års nationella prov som mått på
undervisningskvaliteten.

Elevsammansättning på skolan beskriver vi utifrån den socioekonomiska

sammansättningen av elever samt hur stor andel av elevernas som har svensk
respektive utländsk bakgrund.

Det finns ett stort antal variabler som man kan tänka sig är relevanta för att
beskriva en skolas socioekonomiska sammansättning, till exempel utbildning,

disponibel inkomst, arbetslöshet och förekomst av försörjningsstöd och/eller

bostadsbidrag. Att använda alla dessa variabler kan dock vara problematiskt

eftersom de är högt korrelerade med varandra. Detta gör det svårt att säkerställa

statistiska samband. Att enbart använda en av dessa innebär å andra sidan att vi
reducerar begreppet socioekonomisk bakgrund till endast en dimension. Av den

anledningen använder vi oss av en så kallad principalkomponentsanalys, för att

skapa ett socioekonomiskt index. Detta innebär att vi tar alla de ovan nämnda
variablerna, hittar det övergripande sambandet mellan dessa variabler och
använder detta samband för att bygga en ny variabel som fångar upp så mycket

information som möjligt av variationen i dessa variabler. Indexet vi skapar i

denna analys förklarar dubbelt så stor andel av variationen i våra data om man
jämför med den enskilda variabel som förklarar mest (inkomst) och det är högt
korrelerat med varje enskild variabel. För varje skola räknar vi ut medelvärdet

på vårt socioekonomiska index. Detta ger en bild av den genomsnittliga
socioekonomiska statusen på skolan.

Utöver att beskriva skolans elevsammansättning vill vi också titta på hur skolans

elevsammansättning ser ut i förhållande till vart och ett av de hushåll som väljer
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skola. Därför delar vi in hushållen som ska välja skola i socioekonomiska
kvintiler och räknar sedan ut hur stor andel på varje skola som tillhör samma

socioekonomiska kvintil som det väljande hushållet. På så sätt kan vi undersöka
huruvida

föräldrarna

föredrar

skolor

socioekonomisk bakgrund som de själva.

där

eleverna

har

en

liknande

Till sist räknar vi också ut andelen elever på skolan som är nyanlända och som

har utländsk bakgrund för att komplettera beskrivningen av skolans
elevkomposition. Utländsk bakgrund är definierat som tidigare och nyanländ är
definierat som elever som anlänt till Sverige de senaste fyra åren.

Utöver variabler som beskriver antingen populationen av föräldrar som väljer

eller skolornas egenskaper finns det några variabler som beror både på

föräldrarna och skolorna. Först och främst gäller det avståndet mellan elevens
bostad och alla skolor i kommunen. Vi kan inte observera vilken adress eleverna

bor på, men använder oss av en mycket finfördelad geografisk indelning på 250
gånger 250 meter (något större indelning i glesbefolkade områden) för att räkna

ut dessa avstånd. Vi vet inom vilken sådan geografisk enhet varje elev bor, samt
inom vilken sådan enhet varje skola ligger. I analysen logaritmerar vi avståndet

mellan elevens hem och skola, för att få större vikt vid förändringar i avstånden

när avstånden är relativt små. Anledningen till detta är att vi tror att en viss
skillnad i avstånd är mer kännbar när skolan ligger nära hemmet jämfört med
när skolan ligger längre bort. Till exempel tror vi att 500 meter längre att gå till

skolan spelar större roll för en skola som ligger 500 meter bort från hemmet
jämfört med en skola som ligger 5000 meter bort från hemmet.

En annan aspekt som vi tar hänsyn till är huruvida eleverna som ska börja
förskoleklass redan har ett syskon i grundskolan och i så fall vilken skola samt

vilken årskurs detta syskon går i. Att observera årskursen skulle kunna vara

viktigt, då ett syskon i årskurs f-5 ger förtur till skolan i både Botkyrka och

Linköpings kommun.
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I tabell D1 nedan ger vi en övergripande bild av sammansättningen av skolor
som föräldrar i Botkyrka har kunnat välja mellan under perioden 2011-2014 när

deras barn ska börja i förskoleklass. Tabell D2 presenterar liknande uppgifter för
Linköpings kommun.

Tabell D1: Skolor i Botkyrka
Variabler
Andel fristående skolor
Andel pojkar
Genomsnittlig utbildningsnivå
Genomsnittlig inkomst (kkr)
Andel utländsk bakgrund
Resultat nat. prov årskurs 3

Medelvärde Standardavvikelse Min Max Antal obs.
0,16
0,37
0
1
25
0,51
0,03
0,46 0,58 25
2,14
0,27
1,65 2,57 25
285,2
103,9
154,9 525,3 25
0,46
0,31
0
0,92 25
14,04
0,98
12,31 15,72 24

Not: Utbildningsnivå mäts på en tregradig skala där 1 representerar grundskoleutbildning, 2

gymnasieutbildning och 3 högskoleutbildning.

Resultat på nationella proven mäts i antal poäng, där skolan kan hamna i intervallet 0-20.

Tabell D2: Skolor i Linköping

Variabler
Andel fristående skolor
Andel pojkar
Genomsnittlig utbildningsnivå
Genomsnittlig inkomst (kkr)
Andel utländsk bakgrund
Resultat nat. prov årskurs 3

Medel- värde
0,11
0,51
2,42
324,5
0,2
15,81

Standardavvikelse
0,32
0,05
0,29
90,4
0,25
0,62

Min
0
0,37
1,54
73,3
0
13,78

Max
1
0,62
2,78
459,9
0,93
16,78

Antal
obs.
44
44
44
44
44
35

Not: Utbildningsnivå mäts på en tregradig skala där 1 representerar grundskoleutbildning, 2
gymnasieutbildning och 3 högskoleutbildning.

Resultat på nationella proven mäts i antal poäng, där skolan kan hamna i intervallet 0-20.

16 Obligatoriskt skolval

373

Metod
Eftersom skolvalssystemen skiljer sig markant mellan de två kommuner vi

studerat inför denna rapport har vi valt att analysera dessa två kommuner var
för sig.

I Linköpings kommun, där alla elever har en hemskola och valet är inte
obligatoriskt kommer vi fokusera på att försöka få klarhet i om antagandet att
det är socioekonomiskt starkare hushåll som framförallt väljer skola och hur

stora dessa skillnader är. Denna analys består i huvudsak av en linjär
sannolikhetsmodell.

I Botkyrka kommun fokuserar vi på att kartlägga föräldrars preferenser för olika

skolegenskaper, samt undersöka hur dessa skiljer sig mellan olika typer av
familjer. Det vi vill veta är (1) huruvida antagandet om att föräldrar bryr sig om

hur en skola presterar när de väljer skola stämmer och (2) hur preferenserna för

elevsammansättning ser ut och skiljer sig mellan olika typer av familjer.
Botkyrka lämpar sig väl för denna typ av analys eftersom skolvalet i princip är
obligatoriskt (så vi kan observera skolvalen för hela populationen) och dessutom

har relativt små incitament för föräldrar att agera strategiskt istället för att

uppge sina sanna skolpreferenser. Att föräldrarna måste önska tre skolor gör det
också lättare för oss att avgöra hur olika skolegenskaper värderas i förhållande
till varandra.

Vi kommer använda oss av en rank-ordered logit-modell för att göra våra

skattningar. Förenklat innebär att vi skapar ett dataset med variabler som
beskriver eleven och dess familj, samt de skolor eleven kan välja mellan och
dessa skolors egenskaper. Vi antar att föräldrarna har preferenser för alla dessa

egenskaper och givet de val av skolor som föräldrarna har gjort låter vi modellen

uppskatta preferensparametrarna för de olika skolegenskaperna genom att
maximera sannolikheten för att föräldrarna har valt just de tre skolor de har

listat, i den ordningen de har listat dem. En positiv koefficient på en viss

skolegenskap innebär att en skola som har denna egenskap i genomsnitt rankas
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högre av föräldrarna när de ska välja skola. Koefficienterna kan räknas om till

oddskvoter som ger en bild av hur mycket de olika faktorerna påverkar
sannolikheten att man väljer en skola.

Vi kommer att estimera denna modell separat för hög- och lågutbildade familjer

samt familjer med svensk och utländsk bakgrund för att se om skolpreferenserna

skiljer sig mellan olika typer av familjer.

Teknisk not: Man ska vara försiktig med att jämföra estimat från logit-

modeller skattade på olika subgrupper. Ska man jämföra skattningarna rakt
av måste man anta att standardavvikelsen i den latenta residualen är samma
(se Allison 1999 för en mer omfattande diskussion om detta). Vi kommer

därför enbart att fokusera på skillnader mellan grupper där koefficienterna
går åt olika håll, på väldigt stora skillnader och på relativa skillnader (det vill

säga om en grupp värderar en viss skolegenskap i förhållande till en annan
skolegenskap på ett visst sätt medan en annan grupp värderar dessa i
förhållande till varandra på ett annat sätt).

För att denna analys ska ge oss korrekta estimat är det viktigt att de skolor

föräldrarna anger i skolvalet faktiskt är de skolor de helst vill att deras barn ska
gå i. Som nämnts tidigare är utformningen av skolvalet i Botkyrka sådant att de

strategiska incitamenten är relativt begränsade. Trots det finns det två aspekter
som utgör potentiella problem.

Det första potentiella problemet är att vi inte vet i vilken utsträckning föräldrar

har bosatt sig på en viss plats för att öka sannolikheten att deras barn blir

antagna till en viss skola. Om så är fallet kommer vi att överskatta i vilken
utsträckning föräldrar bryr sig om närhet till skolan i förhållande till andra

skolegenskaper. Vi hanterar detta genom att repetera analysen, men utesluta

föräldrarnas förstahandsval. Om föräldrarna har bosatt sig på en viss plats för att
de vill att deras barn ska gå i en viss skola, är det rimligt att tänka sig att de också

kommer att välja denna skola som sitt förstahandsval. Om resultaten när
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förstahandsval exkluderas stämmer överens med resultaten när förstahandsval
är inkluderade innebär det att endogenitet i val av bostadsplats inte är särskilt
stort.

Det andra potentiella problemet är att Botkyrkas kommun begränsar föräldrarna
till att göra tre val. Detta kan skapa incitament att göra mer ”säkra” val än man

egentligen hade velat för att undvika att ens barn inte kommer in på någon av de
tre önskade skolorna och därmed bli placerad i en skola som har platser över.

För föräldrar som redan har ett barn i årskurs f-5 i en viss skola utgör dessa

skolor ett relativt säkert val, eftersom det innebär förtur framför alla som inte
har ett syskon i den skolan. Bortser vi från syskonförtur är det relativ närhet som
avgör ens chanser att bli antagen. Det egna relativa närhetsmåttet är bäst för den

skola som ligger närmast hemmet, och avtar därefter allt eftersom avståndet till
skolorna ökar. Huruvida man kommer in på en skola beror på ens egna relativa
avståndsmått i jämförelse med övriga som sökt samma skola. Generellt kan man
dock tänka att man har större chanser att komma in på en skola som ligger

närmare hemmet, eftersom man då har ett bättre relativt avståndsmått. Vi

upprepar därför analysen och tar bort den skola man valt som ligger närmast
hemmet, d.v.s. den skola som man skulle kunna tänka sig utgör deras ”säkraste”

val. Om skattningarna inte ändras markant av att utesluta detta val kan vi med
större säkerhet anta att strategiska incitament inte driver våra reslutat.

Till sist finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när det gäller analysen i
Botkyrka kommun. Det är huruvida äldre syskon påverkar valet av skola för ett
yngre barn. Vi vet huruvida barnet som ska börja förskoleklass har äldre syskon

som redan går i grundskolan, och vilken klass de går i. Vi kan alltså skatta
betydelsen av att redan ha ett syskon i skolan. Det kan dock vara så att dessa

syskon började skolan innan Botkyrka kommun lanserade det skolvalsystem
som de har idag. Det skulle då kunna vara så att föräldrarna egentligen hade

velat välja en skola med vissa egenskaper, men inte hade möjlighet att göra detta
för att det var ännu viktigare att barnet hamnar på samma skola som sitt äldre

syskon. Ett sätt att testa huruvida detta påverkar resultaten är att repetera
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analysen på enbart de barn som ska börja förskoleklass och saknar äldre syskon
i grundskolan.
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Resultat
Föräldrars beteende i ett system där man inte måste välja
Vilka gör ett aktivt val av skola?
Med hjälp av skolvalsdata från Linköpings kommun estimerar vi en linjär
sannolikhetsmodell för att skatta sannolikheten att göra ett aktivt skolval, givet
ett antal bakgrundsvariabler på familjerna och skolorna. Ett aktivt skolval är

definierat som att välja en annan skola än sin hemskola, eller att aktivt logga in

på hemsidan och bekräfta sin plats på den tilldelade hemskolan. Resultaten från
denna analys presenteras i tabell R1.

Tabell R1: Faktorer som avgör om man är aktiv i skolvalet
Variabler
(1)
(2)
Utländsk bakgrund
-0.0772*
-0.0637
(0.0354)
(0.0339)
Högutbildad

0.0201
(0.0280)

0.0131
(0.0274)

Högutbildad och utländsk bakgrund

0.138***
(0.0346)

0.141***
(0.0354)

Inkomst (kkr)

0.00578
(0.00748)

Nyanländ

-0.0513
(0.0340)

Konstant

0.215***
(0.0342)

0.200***
(0.0309)

Antal observationer

4945

4942

Standardfel justerade för 42 kluster (på reserverad skola) i parenteser
* p<0.05
** p<0.01 *** p<0.001
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I den första kolumnen ser vi att grundsannolikheten att vara aktiv (konstanten)
är ungefär 0,215. Detta innebär att 21,5 procent av lågutbildade familjer med

svensk bakgrund gör ett aktivt skolval. Koefficienten för högutbildade är icke

signifikant och liten vilket innebär att högutbildade och lågutbildade familjer

med svensk bakgrund inte skiljer sig från varandra. Lågutbildade familjer med
utländsk bakgrund är dock 8 procentenheter mindre benägna att vara aktiva i

skolvalet, i jämförelse med familjer med svensk bakgrund. Högutbildade

föräldrar med utländsk bakgrund är dock 6 procentenheter mer benägna att
göra ett aktivt val jämfört med de svenska familjerna.

För att försäkra oss om att utländsk bakgrund och utbildningsnivå är de

relevanta faktorerna att titta på så presenterar vi ytterligare en analys i kolumn

två, där vi har lagt till två faktorer: inkomst och huruvida eleven är nyanländ till
Sverige. Resultaten liknar de i kolumn ett, och de nya variablerna är små och icke
signifikanta.

Det övergripande man ska ta med sig från denna analys är att väldigt liten andel
(strax över 20 %) av föräldrar som gör aktiva val rörande sina barn skolplats.

Vidare ser vi också att det finns en liten skillnad mellan de olika grupperna där
ett obligatoriskt skolval skulle få relativt fler lågutbildade familjer med utländsk
bakgrund att välja i relation till andra grupper.

Givet den väldigt låga andelen som gör ett aktivt skolval är dock skillnaderna i
effektstorlekar inte speciellt stor. Andelen lågutbildade familjer med utländsk

bakgrund som börjar göra aktiva val skulle öka med 84 procentenheter men
andelen högutbildade familjer med svensk bakgrund som gör aktiva val skulle
öka nästan lika mycket, med 77 procentenheter.
Vad bryr sig föräldrar om?
Att införa ett obligatoriskt skolval innebär alltså att fler kommer göra ett aktivt
skolval, men effekterna av detta beror på hur dessa val ser ut, dvs. vilka skolor
som väljs. Som vi har konstaterat tidigare krävs det, för att ett obligatoriskt
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skolval ska leda till en högre undervisningskvalitet och bättre resultat att
föräldrar bryr sig om detta när de väljer skola åt sina barn. Vidare räcker det inte
att andelen med svag socioekonomisk bakgrund som aktivt väljer skola ökar mer

än andelen med stark socioekonomisk ställning för att segregationen ska minska,

det spelar också roll hur de värderar en skolas elevsammansättning. I denna
sektion kartlägger vi därför, med hjälp av data från Botkyrkas kommun, olika
grupper av föräldrars preferenser för provresultat och elevkomposition.
Generella tendenser
I tabell R4 presenterar vi resultaten när modellen estimerats på alla föräldrar

som valt skola inför förskoleklass under perioden 2011-2014 i Botkyrka.
Mest intressant är kanske att vi ser en liten och icke-signifikant koefficient på

skolans prestation på de nationella proven. Detta innebär att föräldrar i
genomsnitt inte bryr sig om skolans resultat på de nationella proven när de
väljer skola vilket i sin tur innebär att det inte finns någon anledning att förvänta

sig att ett obligatoriskt skolval skulle leda till högre undervisningskvalitet eller

bättre resultat.

Detta fynd ligger inte i linje med tidigare forskning, som funnit signifikant
positiva effekter på testresultat. Vi tror att anledningen till att vi inte hittar några

effekter av detta är för att vi lyckas beskriva skolornas elevkomposition bättre
än tidigare studier. En skolas prestation på till exempel nationella prov är högt
korrelerat

med

elevsammansättning.

Om

föräldrar

bryr

sig

om

elevsammansättningen men modellen estimeras utan att kunna beskriva

elevsammansättningen tillräckligt bra, skulle det ge en felaktig koefficient på
testresultat. För att illustrera detta har vi i kolumn två upprepat samma analys,
men med färre variabler som beskriver elevsammansättningen. Denna analys är
mer jämförbar med analyser från tidigare studier. Vi ser också att när vi inte

beskriver elevsammansättningen lika detaljerat får vi en signifikant positiv
effekt av skolans prestation på nationella prov, i likhet med tidigare studier.
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Variabler

Tabell R4: Preferensanalys, hela urvalet
Komplett
Replikation

Fristående skola

-1.019***
(0.0489)

-0.891***
(0.0463)

Nationalla prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0405
(0.0216)

0.0530**
(0.0200)

Logarimerat avstånd

-1.920***
(0.0173)

-1.918***
(0.0172)

Syskon

2.276***
(0.130)

2.295***
(0.130)

Ungt syskon

2.016***
(0.168)

1.949***
(0.167)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.333***
(0.0542)

-0.130*
(0.0520)

Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.366***
(0.0554)

0.557***
(0.0516)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.147***
(0.0216)

Andel samma
socioekonomiska bakgrund
(standardiserad)

0.125***
(0.0142)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.161***
(0.0144)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

84425

84980

** p<0.01

*** p<0.001

En annan tydlig tendens vi kan se är att elevsammansättningen verkar vara
viktigt för skolvalet. En skolas ranking minskar markant med andelen elever med

utländsk bakgrund på en skola. För andelen nyanlända elever (som är ett subset

av elever med utländsk bakgrund) finns ytterligare en negativ effekt. Generellt
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ökar också föräldrarnas ranking av en skola markant med den genomsnittliga
socioekonomiska statusen på skolans elever.

Vi ser också tydliga tendenser till att lika söker lika när det kommer till
socioekonomi, då andelen elever med samma socioekonomiska status som en
själv ökar föräldrars ranking av en skola.

Vidare ser vi, i linje med tidigare studier, att bekvämlighetsfaktorer verkar vara

det som har absolut störst inverkan på föräldrarnas val. Föräldrar vill gärna att

deras barn ska gå i en skola inte alltför långt bort från hemmet och väldigt gärna
i samma skola som dess äldre syskon (i de fall äldre syskon i grundskoleålder

finns). Slutligen ser vi också att föräldrars ranking av en skola minskar med
andelen pojkar på skolan.
Subgruppsanalys
Dessa generella tendenser är dock inte allmängiltiga för alla grupper. Vi delar i
detta avsnitt upp familjerna efter utländsk eller svensk bakgrund (tabell R5) och

efter hög och låg utbildningsnivå (tabell R6). I tabell R7 gör vi båda skärningarna

samtidigt och får således fyra grupper.

Tabell R5: Preferensanalys, svensk och utländsk bakgrund
Variabler
Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund
Fristående skola
-1.082***
-0.711***
(0.0754)
(0.0654)
Nationella prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0421
(0.0327)

-0.0633*
(0.0290)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.323***
(0.0774)

-0.434***
(0.0796)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.285***
(0.0406)

-0.157***
(0.0262)
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Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.721***
(0.0778)

-0.249**
(0.0818)

Andel samma
socioekonomiska bakgrund
(standardiserad)

0.153***
(0.0213)

0.0627**
(0.0216)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.188***
(0.0202)

-0.151***
(0.0213)

Syskon

2.240***
(0.215)

2.249***
(0.161)

Ungt syskon

2.256***
(0.267)

1.776***
(0.216)

Logarimerat avstånd

-2.069***
(0.0253)

-1.642***
(0.0250)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

49890

34535

** p<0.01

*** p<0.001
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Tabell R6: Preferensanalys, hög och låg utbildningsnivå
Variabler
Högutbildade
Lågutbildade
Fristående skola
-0.993***
-1.002***
(0.0715)
(0.0672)
Nationella prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0166
(0.0319)

-0.0638*
(0.0293)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.307***
(0.0769)

-0.399***
(0.0770)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.200***
(0.0340)

-0.129***
(0.0282)

Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.501***
(0.0786)

0.164*
(0.0789)

Andel samma socioekonomiska
bakgrund
(standardiserad)

0.145***
(0.0200)

0.0658**
(0.0214)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.175***
(0.0205)

-0.152***
(0.0204)

Syskon

2.667***
(0.220)

2.086***
(0.160)

Ungt syskon

1.556***
(0.266)

2.275***
(0.222)

Logarimerat avstånd

-1.949***
(0.0246)

-1.878***
(0.0246)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

44458

39967

** p<0.01

*** p<0.001
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Tabell R7: Preferensanalys, utbildning och bakgrund
Variabler
Svensk/Hög Svensk/Låg
Utländsk/Hög
Fristående skola
-1.144***
-0.981***
-0.611***
(0.113)
(0.101)
(0.0939)

Utländsk/Låg
-0.778***
(0.0915)

Nationella prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0395
(0.0469)

-0.0451
(0.0456)

-0.0179
(0.0436)

-0.107**
(0.0392)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.148
(0.110)

-0.525***
(0.111)

-0.537***
(0.115)

-0.360**
(0.111)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.403***
(0.0678)

-0.248***
(0.0514)

-0.212***
(0.0406)

-0.127***
(0.0347)

Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.974***
(0.109)

0.381***
(0.114)

-0.288*
(0.119)

-0.264*
(0.114)

Andel samma
socioekonomiska
bakgrund
(standardiserad)

0.143***
(0.0296)

0.129***
(0.0328)

0.0991**
(0.0303)

-0.00830
(0.0324)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.209***
(0.0286)

-0.166***
(0.0288)

-0.150***
(0.0306)

-0.151***
(0.0299)

Syskon

2.569***
(0.356)

2.096***
(0.265)

2.709***
(0.276)

1.997***
(0.201)

Ungt syskon

1.596***
(0.409)

2.834***
(0.370)

1.470***
(0.350)

1.892***
(0.278)

Logarimerat avstånd

-2.212***
(0.0369)

-1.915***
(0.0352)

-1.533***
(0.0351)

-1.752***
(0.0361)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

28829

21061

15629

18906

** p<0.01

*** p<0.001

När vi gör detta ser vi indikationer på att det framförallt är i svaga grupper man
rankar skolor med som presterar bra på de nationella proven lägre. Framförallt
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verkar det finnas en signifikant skillnad mellan låg- och högutbildade inom
gruppen med utländsk bakgrund.

Vi ser också att högutbildade familjer med svensk bakgrund skiljer ut sig genom
att andelen elever med utländsk bakgrund på en skola inte påverkar deras

ranking av skolor lika mycket. Däremot är andelen nyanlända relativt sett
viktigare för denna grupp.

Vi ser också en tendens till att lågutbildade familjer med utländsk bakgrund
verkar ha en mindre grad av aversion mot hög andel nyanlända elever eller
elever med utländsk bakgrund jämfört med de andra grupperna.

För högutbildade familjer med svensk bakgrund ser vi att en skolas ranking ökar

väldigt mycket med den socioekonomiska sammansättningen. Denna effekt är

markant svagare för lågutbildade familjer med svensk bakgrund och låg- eller

högutbildade familjer med utländsk bakgrund. För den senare gruppen sjunker
till och med rankingen av en skola när dess socioekonomiska status ökar. Det
framgår också att lågutbildade familjer med utländsk bakgrund är den enda

gruppen som inte verkar bry sig om hur stor andel av eleverna på skolan som
tillhör samma socioekonomiska grupp som de själva, en faktor som spelar roll
för övriga grupper.

Sammantaget med det vi såg i det tidigare avsnittet ger detta bilden av att

segregationen inte skulle minska med ett obligatoriskt skolval. Denna eftersom

vi nu ser att den grupp som är underrepresenterad när det kommer till att göra
aktiva val, lågutbildade familjer med utländsk bakgrund, dels är mindre benägna
att välja bort skolor med stor andel elever med utländsk bakgrund och

nyanlända än vad familjer med svensk bakgrund och högutbildade familjer med

utländsk bakgrund är och dels aktivt undviker skolor med socioekonomiskt
starka elever.

När det kommer till variablerna som beskriver bekvämlighet och andelen pojkar
på skolan ser vi inga tydliga skillnader mellan grupperna.
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Beror detta på strategiska val eller att man valt boende nära en bra skola?
I metoddelen av denna rapport diskuterades två potentiella problem med våra

skattningar, incitamenten att lista ”säkra” skolor och valet av bostadsplats. Båda
dessa problem skulle leda till att vi överskattar vikten av närhet till skolan i
förhållande till alla andra skolegenskaper.

För att undersöka vikten av dessa potentiella problem estimerar vi om vår

modell med den närmaste valda skolan och förstahandsvalet exkluderat. Dessa
resultat presenteras i tabell R8.
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Tabell R8: Preferensanalys, utan närmsta val och utan första val
Svensk/
Svensk/
Utländsk/
Variabler
Alla
Hög
Låg
Utländsk/Hög Låg
Fristående skola -1.279***
-1.424*** 1.345*** -0.736***
-0.959***
(0.0626)
(0.143)
(0.135)
(0.121)
(0.114)
Nationella prov,
åk 3
(standardiserad)

-0.0494
(0.0274)

-0.0436
(0.0577)

-0.0595
(0.0597)

0.0122
(0.0559)

-0.131**
(0.0494)

Andel utländsk
bakgrund
(standardiserad)

-0.249***
(0.0660)

0.0274
(0.130)

-0.345*
(0.139)

-0.594***
(0.141)

-0.354**
(0.136)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.111***
(0.0280)

-0.475***
(0.0936)

-0.215**
(0.0683)

-0.211***
(0.0537)

-0.0739
(0.0437)

Socioekonomiskt
index
0.509***
(standardiserad) (0.0682)

1.166***
(0.132)

0.682*** -0.354*
(0.143)
(0.148)

-0.200
(0.140)

Andel samma
socioekonomiska
bakgrund
0.123***
(standardiserad) (0.0171)

0.117***
(0.0350)

0.139*** 0.105**
(0.0411) (0.0365)

0.00875
(0.0387)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.205***
(0.0180)

-0.275***
(0.0349)

0.232*** -0.151***
(0.0370) (0.0385)

-0.169***
(0.0370)

Syskon

2.257***
(0.244)

1.453
(0.796)

2.192*** 2.087***
(0.478)
(0.537)

2.576***
(0.375)

Ungt syskon

-0.313
(0.322)

0.540
(0.910)

0.0201
(0.668)

-1.298*
(0.547)

-2.212***
(0.0477)

2.022*** -1.496***
(0.0493) (0.0477)

-1.808***
(0.0492)

27230

19829

17786

Logarimerat
avstånd

-1.956***
(0.0232)

Observationer
79545
Standardfel i parenteser
* p<0.05
** p<0.01

0.0960
(0.688)

14700

*** p<0.001

Obligatoriskt skolval 31

388

De skattade preferenserna påverkas naturligtvis lite av dessa restriktioner men

de generella slutsatserna står sig. Om något så blir mönstren vi diskuterat ovan
tydligare. Extra betryggande är att koefficienterna på avstånd verkar vara väldigt

stabila. Från detta drar vi slutsatsen att våra resultat sannolikt inte är

konsekvensen av strategiskt beteende eller av att föräldrar bosätter sig nära sin
föredragna skola.

Beror detta på inlåsningseffekter?
Vi ser i analysen ovan att huruvida man har syskon på en skola spelar väldigt

stor roll för hur man rankar skolor. Detta är inte svårt att förstå, hämtning,
lämning, kontakt med skolan och så vidare underlättas naturligtvis om man har
sina barn på samma skola. En del av syskonen till eleverna som ska välja
kommer dock vara placerade på skolor innan skolvalsystemet i Botkyrka var

fullt utbyggt. Detta kan leda till inlåsningseffekter där syskon, placerade efter
närhetsprincipen, styr skolvalet. Man kan därför tänka sig att det finns

inlåsningseffekter där familjer med låg utbildningsnivå och/eller utländsk

bakgrund bor i områden med sämre skolor och väljer dessa trots att de inte
skulle göra det ifall de inte redan hade barn placerade i dessa skolor sedan
tidigare. Om det är den här typen av inlåsningseffekter som driver våra resultat

skulle man förvänta sig att skillnaderna mellan grupper skulle minska över tid

allt eftersom ”nya” föräldrar kommer in i systemet. För att undersöka detta gör
vi får analys igen på bara de föräldrar som inte har barn i systemet sen tidigare.
Resultaten från denna analys finns i tabell R9.
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Tabell R9: Preferensanalys, utan elever som har syskon i systemet
Svensk/
Svensk/
Utländsk/
Variabler
Alla
Hög
Låg
Hög
Fristående skola
-1.348***
-1.284*** -1.118*** -1.007***
(0.0731)
(0.165)
(0.155)
(0.147)

Utländsk/
Låg
-1.168***
(0.132)

Nationella prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0275
(0.0297)

-0.00854
(0.0679)

-0.0796
(0.0657)

-0.0632
(0.0510)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.397***
(0.0757)

0.0198
(0.161)

-0.913*** -0.529***
(0.159)
(0.160)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.134***
(0.0293)

-0.563*** -0.260*** -0.176**
(0.106)
(0.0749)
(0.0554)

-0.113*
(0.0448)

Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.320***
(0.0767)

1.073***
(0.159)

0.113
(0.160)

-0.290
(0.166)

-0.257
(0.150)

Andel samma
socioekonomiska
bakgrund
(standardiserad)

0.112***
(0.0200)

0.149***
(0.0429)

0.129**
(0.0467)

0.0893*
(0.0438)

-0.0757
(0.0448)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.190***
(0.0202)

-0.186*** -0.232*** -0.202***
(0.0415)
(0.0413)
(0.0436)

-0.138***
(0.0395)

Logarimerat avstånd

-2.136***
(0.0251)

-2.520*** -2.080*** -1.654***
(0.0564)
(0.0521)
(0.0495)

-2.044***
(0.0506)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

40841

13652

10278

** p<0.01

*** p<0.001

9740

0.0135
(0.0612)

7171

-0.382**
(0.148)

Om något blir mönstren vi såg när det kommer till preferenser för

elevkomposition starkare när vi gör detta. Det är väldigt tydligt att det är
högutbildade familjer med svensk bakgrund som bryr sig om den
socioekonomiska sammansättningen. Det framkommer också att lågutbildade
familjer med svensk bakgrund har en väldigt stark negativ preferens för skolor
där eleverna har utländsk bakgrund.
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När det kommer till de negativa preferenserna för höga resultat på de nationella
proven vi såg tendenser till tidigare är de inte längre lika tydliga men om de finns
verkar de vara baserade på socioekonomi snarare än bakgrund.
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Avslutning
Slutsatser
För att sammanfatta våra slutsatser kan vi börja med att konstatera

att vi inte hittar några indikationer på att ett fritt skolval skulle leda till att

skolor behöver konkurrera med undervisningskvalitet, då ingen föräldragrupp
verkar värdera resultat på de nationella proven särskilt högt när de väljer skola
åt sina barn. Om något är effekten den motsatta, detta är dock inte självklart och

storleken på effekten är marginell. Detta har naturligtvis också implikationen att
det inte finns någon anledning att tro att ett obligatoriskt skolval skulle leda till
att fler elever från svaga grupper skulle gå på skolor med högre

undervisningskvalitet. Även om de skulle börja välja skola, så verkar det inte

som om skolornas akademiska kvalitet skulle vara en avgörande faktor när de
gjorde det.

Ett obligatoriskt skolval skulle sannolikt inte heller leda till mindre segregation.

Först och främst verkar svaga grupper inte generellt vara speciellt

underrepresenterade när det kommer till vilka som gör ett aktivt skolval. Det är
möjligen lågutbildade familjer med utländsk bakgrund som tenderar att vara

mindre aktiva i att välja skola åt sina barn. De föräldrar i denna grupp som

faktiskt gör ett skolval är dock mindre benägna än andra grupper att välja bort
skolor med hög andel elever som har utländsk bakgrund eller är nyanlända
samtidigt som de undviker skolor där eleverna är socioekonomiskt starka. Att få

relativt fler föräldrar inom denna grupp att göra ett aktivt skolval ter sig därför

inte som en framkomlig väg att minska segregationen, då denna grupp självmant
väljer att segregera sig till socioekonomiskt svaga skolor.

Generellt ger vår analys alltså väldigt lite indikatorer på att ett obligatoriskt

skolval, i sig, skulle vara kvalitetsdrivande eller motverka segregationen. Om
något så leder det sannolikt till det motsatta.

Obligatoriskt skolval 35

392

Vidare frågeställningar
För att avsluta denna rapport vill vi lyfta fram några frågeställningar som vi tror

att vore viktigt att titta närmare på framöver. Dessa grundar sig i de slutsatser vi
har dragit, att ett obligatoriskt skolval inte är en speciellt bra lösning om

målsättningen är att minska skolsegregationen och dels skapa incitament för
skolorna att förbättra kvaliteten på undervisningen så att alla elever kan få
tillgång till en god utbildning.

Givet den situation vi befinner oss i idag, där skolvalet är en integrerad del av

skolsystemet samtidigt som en återgång till en renodlad närhetsprincip
sannolikt är både impopulär och inte garanterar en mindre segregerad skola

(eftersom boendesegregationen mycket väl kan öka under ett sådant system) så
föreslår vi att man lyfter blicken mot några andra förslag:

För det första skulle vi behöva veta mer om informationsinstanser om
exempelvis skolkvalitet kan påverka föräldrars val av skola. Det kan vara så att
föräldrar inte värderar akademiska reslutat särskilt högt för att det är för svårt
för dem att avgöra vilka skolor som håller hög nivå och då skulle tydlig
information kunna leda till att skolvalet kan driva kvalitet.

Vidare anser vi att man bör utreda implikationerna av ett så kallat kontrollerat

skolval. Ett kontrollerat skolval är ett system där föräldrarna, precis som idag,

får välja vilka skolor de önskar att deras barn ska gå på. Systemet skiljer sig dock
mot de system som används idag i hur allokeringen av elever till skolor sker,

givet föräldrarnas önskemål. Precis som idag beaktas föräldrarnas önskemål, och
eleverna placeras på skolor för att i största möjliga mån uppfylla dessa. Dock
sätts ett antal restriktioner på hur eleverna får placeras.

Dessa restriktioner kan se ut på olika sätt. Ett alternativ är att allokeringen av
elever förutom att ta hänsyn till föräldrarnas önskemål av skola dessutom måste
resultera i en elevkomposition på skolan som efterliknar den socioekonomiska

fördelningen som råder i kommunen. En annan är att restriktioner införs genom
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att tillämpa kvoter, på ett sätt så att alla skolor måste anta en viss andel elever

med utländsk respektive svensk bakgrund, en viss andel elever från varje
socioekonomisk grupp och så vidare. Potentiellt kan ett sådant system, i
kombination med ett obligatoriskt skolval, minska segregationen, Det återstår
dock att utreda i vilken mån det är möjligt att åstadkomma en icke-segregerad

skola samtidigt som föräldrarnas val av skola tillgodoses i motsvarande
utsträckning som idag.

Vi håller för tillfället på och tittar på dessa två frågor i studier inom ramen för
vårt forskningsprojekt och kommer återkomma när resultaten från dessa studier
är färdiga att presenteras.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (5)

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Bilaga 113

§ 197

Hans-Olof Andersson (SD) m.f motion
”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan”

Dnr KS 2016/0348

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande. Kommunkontoret
har därefter föreslagit att motionen avslås. Kommunstyrelsen beslutade
2016-09-07 att återremittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att
undersöka om det finns intresse bland kommunens rektorer att delta i
försöket med betyg från årskurs 4. Barn- och skolnämnderna har nu
meddelat att ingen rektor är intresserad av att delta i Skolverkets
försöksverksamhet, varför kommunkontoret föreslår att motionen ska
avslås.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 15 mars 2017 § 31,
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 oktober 2016 § 142
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2016, § 257
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016, dnr KS
2016/0348
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016 § 48,
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80,
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar
att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD) och Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt BSN att verka för
att ingå i försöksverksamheten, och därmed anse motionen besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

398
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag
vid huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner
att kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) yrkande som
motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V)röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Mia
Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD) och Mattias Horrdin (C) avstår från att rösta.
Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 2 som avstår beslutar
kommunstyrelsen således i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

Justerare

avslå motionen.

Utdragsbestyrkande

2 (5)

399
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och
Mia Honeth (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 197/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-02

KS 2016/0995

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-02

KS 2016/0995

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Paragrafer

§ 168-199

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2017,
ärende 31, ”Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. motion ”Betyg från
årskurs fyra i grundskolan”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget bifallsyrkande till motionen.
Vi lämnade in denna motion i mars 2016, för över ett år sedan. Den
remitterades till barn- och skolnämnderna. Dessa visade inget intresse. När
motionen första gången kom till kommunstyrelsen remitterades den till
rektorerna. Nu har svaren från rektorerna kommit: ingen rektor visar
intresse för att den skola de är chef för ska delta i försöket!
Att lägga märke till är att försöket är tänkt att inledas hösten 2017, så
genom den långsamma behandlingen börjar det bli för sent att ansöka. Att
som M, L, KD, och en av de för tillfället två tjänstgörande
centerpartisterna (FNL var i detta ärende ersatt av C) yrka att ”motionen
ska anses besvarad genom att förvaltningarna ska ges i uppdrag att verka
för att Lund ska delta i försöket” är ju bättre än avslag, men är ju alldeles
för vagt i ett läge där deltagande i denna försöksverksamhet uppenbarligen
endast kan bli verklighet om KF snart röstar igenom ett tydligt bifall.
Så vi yrkade helt enkelt bifall till motionen, vänstersidan yrkade avslag,
och M, L, KD och en ledamot från C yrkade ”besvarad…” (enligt ovan).
När vårt bifallsyrkande hade fallit, stod de två andra yrkandena mot
varandra i slutvoteringen. Det blev 6 röster för vänstersidans avslag, 5
röster för ”besvarad…”, och SD och den för FNL tjänstgörande
centerpartisten som avstod i slutvoteringen.
När ärendet kommer till KF den 1 juni får vi se om vi då står fast vid vårt
bifallsyrkande, eller stödjer ett ”besvarat”-yrkande. Det hänger förstås
mycket på om det då finns möjlighet till en majoritet för ett ”besvarad”,
som ju i alla fall är något bättre än ett vagt ”besvarad”.
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För Sverigedemokraterna 2017-05-02

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-02

Ang Hans-Olof Andersson (SD) m.f motion "Betyg från årskurs fyra
i grundskolan" (Dnr: KS 2016/0348)
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande
att

föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och skolnämnden att verka för
att ingå i försöksverksamheten, och därmed anse motionen besvarad

Christer Wallin (M)

Mia Honeth (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-04-06

KS 2016/0348

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl
"Betyg från årskurs fyra i grundskolan"
Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande. Kommunkontoret
har därefter föreslagit att motionen avslås. Kommunstyrelsen beslutade
2016-09-07 att återremittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att
undersöka om det finns intresse bland kommunens rektorer att delta i
försöket med betyg från årskurs 4. Barn- och skolnämnderna har nu
meddelat att ingen rektor är intresserad av att delta i Skolverkets
försöksverksamhet, varför kommunkontoret föreslår att motionen ska
avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2017 (denna skrivelse)
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 15 mars 2017 § 31,
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 oktober 2016 § 142
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2016, § 257
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016, dnr KS
2016/0348
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016 § 48,
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80,
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) "Betyg
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016

Barnets bästa
Beslutet berör i detta skede inte barn.

Ärendet
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra.
Motionen remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande. Barn
och skolnämnderna föreslog att resultatet av skolverkets utvärdering av
effekterna av betyg i årskurs 6, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar
ställning till om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverk-

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-04-06

KS 2016/0348

samheten med betyg i årskurs 4. Barn- och skolnämnd Öster har
därutöver beslutat att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 201609-07 att återremittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att
undersöka om det finns intresse bland kommunens rektorer att delta i
försöket med betyg från årskurs 4.
Barn- och skolnämnderna har nu meddelat att ingen rektor är intresserad
av att delta i Skolverkets försöksverksamhet, varför 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:
Hans- Olof Andersson, barn- och skolnämnderna.
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Lund 2016-03-29

Motion om betyg från årskurs fyra i grundskolan
Ställd till Lunds kommunfullmäktige
Vilket år elever få sina första betyg, har skiftat mycket genom åren. På
sjuttiotalet var det från årskurs tre. Tidigare har det getts betyg från
årskurs ett. För några år sedan gavs betyg från årskurs åtta. Det som
gäller i skrivande stund är betyg från årskurs sex.
Men tidigare betyg än så, från årskurs fyra, har i rikspolitiken
förordats av Sverigedemokraterna och Liberalerna (Folkpartiet). I
början av 2015 beslutades att det skulle bli möjligt för skolor i Sverige
att ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs fyra. Det
bestämdes att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i försöket.
Försöket ska igångsättas år 2017.
Vid mailkontakt med Skolverket har vi Sverigedemokrater, den 17
mars 2015, fått bekräftat att Skolverket har ”ännu inte fått något
formellt uppdrag kring försöksverksamheten med betyg från årskurs
4”. Många kommuner har dock redan skrivit ansökningar, vid en
sökning på nätet kan man hitta dessa dokument. Information om sista
ansökningsdag, med mera, kommer enligt Skolverket att publiceras på
deras hemsida. För de kommuner som vill delta i försöket är nog det
bästa att besluta sig så fort som möjligt.
Vilken är då rätt årskurs att börja med betyg? Det finns naturligtvis
ingen absolut sanning om detta. Betygens funktion i tidiga årskurser är
ju att ge barnet och föräldrarna en tydlig bild av hur det går för barnet.
Finns inte betyg måste man i praktiken ändå ha ett
utvärderingssystem. Samtal mellan elev-förälder-lärare är bra, och är

408

ett perfekt komplement till skriftliga betyg, som bör utgöra kärnan i
återkopplingen mellan skola och elev. Då kan man både få en tydlig
bild av läget, och diskutera förbättringsmöjligheter.
Det har i svensk debatt länge funnits en rädsla för betyg, inte bara i
tidiga årskurser, utan rent generellt som ett arbetsverktyg i skolan.
Denna rädsla har mycket handlat om att det skulle bidra till stress, och
att det skulle vara fel att jämföra elever. Men i de flesta länder har
man insett att betyg även i tidiga årskurser är en självklarhet. Betygen
på dessa tidiga nivåer är ju inte ett verktyg för att jämföra eleverna
med varandra, utan för att utvärdera varje elevs utveckling, och ett
underlag för en individuell diskussion om hur resultatet kan förbättras.
Att få en tydlig respons på de ansträngningar man gör, är nödvändigt
för både barn och vuxna. Tidiga betyg ger också ökade möjligheter att
tidigt upptäcka barn med behov av stödinsatser.
Det är alltså hundra skolor som kan delta i försöket med betyg i
årskurs fyra. Hur många, och vilka, skolor i Lunds kommun som
ansökan ska omfatta bör de båda skolförvaltningarna kunna ta fram
förslag på.

Sverigedemokraterna yrkar
att Lunds kommun hos Skolverket ska ansöka om att få delta i
försöket med betyg från årskurs fyra.

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
_______________________
Bo Kjellberg
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

409

_______________________
Christoffer Brinkåker
ersättare SD Lunds kommunfullmäktige
_______________________
Gunilla Hedlund
ersättare SD Lunds kommunfullmäktige
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 31

Svar till kommunstyrelsen i ärendet
”Motion från Sverigedemokraterna,
betyg från årskurs fyra i grundskolan”.

Dnr BSL 2017/0237

Beslutsunderlag
Svar till kommunstyrelsen i ärendet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”
tjänsteskrivelse 2017-02-28 dnr BSL 2017/0237
Utdrag ur Skolverkets rapport 451 2017
Kommunstyrelsens beslut § 257 160907, dnr: KS 2016/0348
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 160824, dnr KS 2016/0348
Yttrande från Barn och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse
160509, dnr BSL 2016/0204
Motion från Sverigedemokraterna 160329

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

meddela kommunstyrelsen att ingen rektor inom Barn- och
skolförvaltning Lunds stad är intresserad av att delta i Skolverkets
försöksverksamhet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare inom BSF Lunds stad

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

411
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid

Barn-och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2017-03-15
klockan 18.00–23.40

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Rita Borg (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M), Fr o m § 4
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)
Victor Landing (KD)

Tjänstgörande ersättare

Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Mårten Spanne (S)
Sofia Lindbom (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M) t o m § 3
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Lars Hansson (L)

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S)
Eva Ohlsson (S)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Chelsea Long (V)
Max Eskilsson (C)
Eli Blondin (FI)

Övriga

Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Anita Bengtsson, HR-chef, BSNLS
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS
Katarina Kristiansson, Skolområdeschef, BSNLS
Camilla Stellgren, HR-konsult, BSNLS
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSNLS
Peter Walther, Skolområdechef, BSNLS
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS
Anneli Holmgren, Socionom, BSFLS
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund
Helene Bergman, Facklig företrädare, Lärarförbundet

Justerare

Yanira Difonis (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

412
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Paragrafer

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

§ 20-36

Plats och tid för justering Skolkontoret, Stora Södergatan 47, onsdagen den 22 mars kl 12:00
Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2017-03-15

Paragrafer

§ 20-36

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-04-14

413
Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-02-28

1 (2)
Diarienummer

BSL 2017/0237

Barn- och skolnämnd Lund stad

Peter Nyberg
046 356216
peter.nyberg2@lund.se

Svar till kommunstyrelsen i ärendet "Betyg
från årskurs 4 i grundskolan"
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen har Barn- och skolnämnden i Lunds stad
fått i uppdrag att undersöka intresset bland rektorer för årskurs 4 för att
delta i Skolverkets försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.
Samtliga rektorer har via mail 170125 tillfrågats om intresse finns för att
delta i denna försöksverksamhet. Alla rektorer har svarat och ingen är
intresserad av att delta.

Beslutsunderlag
Svar till kommunstyrelsen i ärendet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”
tjänsteskrivelse 2017-02-28 dnr BSL 2017/0237
Utdrag ur Skolverkets rapport 451 2017
Kommunstyrelsens beslut § 257 160907, dnr: KS 2016/0348
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 160824, dnr KS 2016/0348
Yttrande från Barn och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse
160509, dnr BSL 2016/0204
Motion från Sverigedemokraterna 160329

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Ett deltagande i försöksverksamheten kräver ett
intresse hos rektor och personal på skolan. Eftersom ingen rektor
uttrycker detta intresse saknas förutsättningar för att gå in i
försöksverksamheten. Noterbart i Skolverkets utvärdering av betyg i
årskurs 6 är att 77 % av de tillfrågade lärarna uppger att eleverna i
årskurs 6 är mer stressade efter betygens införande.

Ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen har Barn- och skolnämnd Lunds stad
fått i uppdrag att undersöka intresset bland rektorer för årskurs 4 om att
delta i Skolverkets försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.
Samtliga rektorer har via mail 170125 tillfrågats om intresse finns för att
delta i denna försöksverksamhet. Alla rektorer har svarat och ingen är
intresserad av att delta. Barn- och skolnämnd Lunds stad har tidigare, i
juni 2016, yttrat sig angående den ursprungliga motionen.
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2017-02-28

BSL 2017/0237

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

meddela kommunstyrelsen att ingen rektor inom Barn- och
skolförvaltning Lunds stad är intresserad av att delta i Skolverkets
försöksverksamhet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare inom BSF Lunds stad

Peter Nyberg
Biträdande förvaltningschef

415
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-10-26

§ 142

Återremiss: Motion från Hans-Olof
Andersson (SD) m.fl ”Betyg från
årskurs fyra i grundskolan”

Dnr BSÖ 2016/0375

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har yrkat i en motion
att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande.
Barn och skolnämnderna föreslog i yttrandet att resultatet av Skolverkets
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med
betyg i årskurs 4. Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att
avslå motionen. Efter nämndernas remissvar har Kommunstyrelsen
föreslagit att motionen skulle avslås.
Reservation från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl. mot
Kommunstyrelsens förslag inkom till Kommunstyrelsen 7 september
2016. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att remittera ärendet till
Barn- och skolnämnderna för att undersöka om det finns intresse bland
kommunens rektorer att delta i försöket med betyg från årskurs 4.
Samtliga rektorer för åk 4-6 på Lund Öster har fått en förfrågan om
intresse av att delta i försöket med betyg från årskurs 4, varav alla 7
svarat att de inte är intresserade av att delta.
Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden konstatera att svaret på
återremissen från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl är att ingen rektor är
intresserad av att delta i försöket med betyg i åk 4.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2016 dnr
2016/0375
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016 § 257, dnr KS
2016/0348
Reservation från Hans-Olof Andersson (SD) m fl 7 september 2016
punkt 25
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80, dnr BSÖ
2016/0375
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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416
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-10-26

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

konstatera att svaret på återremissen från Hans- Olof Andersson
(SD) m.fl är att ingen rektor är intresserad av att delta i försöket
med betyg i åk 4.

Beslut expedieras till:
Hans-Olof Andersson (SD)
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

417
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-26

BSÖ 2016/0757

Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid

Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-10-26 klockan 18.30–20.00

Ledamöter

Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Eva Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare

Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Charlotte Svanberg (M)
Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP)
Erik Kanders (L), tjänstgörande för Cornelia Kramer (L)

Ersättare

Viggo Marsvik (M)
Erland Stensson (V)
Fredric Strimell (C)

Övriga

Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare
Paragrafer

§ 131-146

Plats och tid för justering
Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

418
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-26

BSÖ 2016/0757

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

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2016-10-26

Paragrafer

§ 131-146

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

419
Tjänsteskrivelse
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Skolkontoret

1 (3)
Diarienummer

2016-10-07

BSÖ 2016/0375

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Inger Aldrin
046-35 65 51
inger.aldrin@lund.se

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl
"Betyg från årskurs fyra i grundskolan"
Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har yrkat i en motion
att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande.
Barn och skolnämnderna föreslog i yttrandet att resultatet av Skolverkets
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med
betyg i årskurs 4. Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att
avslå motionen. Efter nämndernas remissvar har Kommunstyrelsen
föreslagit att motionen skulle avslås.
Reservation från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl. mot
Kommunstyrelsens förslag inkom till Kommunstyrelsen 7 september
2016. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att remittera ärendet till
Barn- och skolnämnderna för att undersöka om det finns intresse bland
kommunens rektorer att delta i försöket med betyg från årskurs 4.
Samtliga rektorer för åk 4-6 på Lund Öster har fått en förfrågan om
intresse av att delta i försöket med betyg från årskurs 4, varav alla 7
svarat att de inte är intresserade av att delta.
Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden konstatera att svaret på
återremissen från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl är att ingen rektor är
intresserad av att delta i försöket med betyg i åk 4.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2016 dnr
2016/0375.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016 § 257, dnr KS
2016/0348.
Reservation från Hans-Olof Andersson (SD) m fl 7 september 2016
punkt 25.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016.

Postadress

Fritidsgatan 2
24734 S Sandby

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundoster@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2016-10-07

BSÖ 2016/0375

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80, dnr BSÖ
2016/0375.
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016.

Barnets bästa
FN ´s barnkonvention vilar bland annat på följande:
• Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder
som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
Tjänsteskrivelsens innehåll får väl anses ligga i linje med
Barnkonventionens intentioner.

Ärendet
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har yrkat i en motion
att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande
Barn- och skolnämnderna föreslog i yttrandet att resultatet av Skolverkets
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med
betyg i årskurs 4. Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att
avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslog därefter att motionen skulle
avslås.
Reservation från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl. mot fattat beslut
inkom till Kommunstyrelsen 7 september 2016.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att remittera ärendet till Barnoch skolnämnderna för att undersöka om det finns intresse bland
kommunens rektorer att deltaga i försöket med betyg från årskurs 4.

Resultat av förfrågan
Samtliga rektorer för åk 4-6 på Lund Öster har fått en förfrågan om
intresse av att delta i försöket med betyg från årskurs 4, varav alla 7
svarat att de inte är intresserade av att delta.

421
Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2016-10-07

BSÖ 2016/0375

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta
att

konstatera att svaret på återremissen från Hans- Olof Andersson
(SD) m.fl är att ingen rektor är intresserad av att delta i försöket
med betyg i åk 4

Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör

Inger Aldrin
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Hans-Olof Andersson (SD)
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

422
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-07

§ 257

Motion från Hans-Olof Andersson (SD)
m.fl ”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan”

Dnr KS 2016/0348

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
har remitterats till barn- och skolnämnderna för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016, § 45.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016, § 80.
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att i första hand bordlägga ärendet tills utvärderingen av betyg från
årskurs sex i grundskolan har publicerats, och
att i andra hand att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L)
och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att remittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att undersöka om
det finns intresse bland kommunens rektorer att deltaga i försöket med
betyg från årskurs 4.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (SD)
yrkande om bordläggning mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

423
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons (C)
m.fl. yrkande om remiss mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att undersöka om
det finns intresse bland kommunens rektorer att deltaga i försöket
med betyg från årskurs 4.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in: Prot.bil. § 257/01.
Beslut expedieras till:
Hans-Olof Andersson (SD)
Barn- och skolnämnderna
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

424
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-07

KS 2016/0259

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
Justerare

Utdragsbestyrkande

425
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-07

KS 2016/0259

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

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-10-05

426

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 september
2016, ärende 25, ”Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. Betyg
från årskurs fyra i grundskolan”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget bordläggningsyrkande:
Sverigedemokraterna yrkar att
ärendet bordläggs tills utvärderingen av betyg från årskurs sex i
grundskolan har publicerats.
Det beslut som fattades i ärendet, att remittera ärendet för att rektorer med
flera ska få yttra sig, är ett huvudsakligen bar beslut. Vi yrkade
bordläggning eftersom flera nämnder hade yttrat sig att de gärna ville att
utvärderingen av betyg i årskurs sex skulle väntas in. Men till skillnad mot
dessa ansåg vi inte att det innebär att motionen borde avslås. En
bordläggning i väntan på utvärderingen av betyg i årskurs sex anser vi
betydligt mer logiskt. Det beslut som nu fattades, på initiativ av flera
partier i alliansen, innebär ju att ärendet går vidare, och till slut,
förhoppningsvis, resulterar i att en eller flera skolor i Lunds kommun kan
delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra.
För Sverigedemokraterna 2016-09-07
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

427
Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-08-24

KS 2016/0348

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl
"Betyg från årskurs fyra i grundskolan"
Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
har remitterats till barn- och skolnämnderna för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016, dnr KS
2016/0348
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016 § 48, dnr BSL
2016/0204
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80, dnr BSÖ
2016/0375
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) "Betyg
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016

Barnets bästa
Beslutet berör i detta skede inte barn.

Ärendet
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra.
Sverigedemokraterna framför i motionen att få en tydlig respons på de
ansträngningar man gör, är nödvändigt för både barn och vuxna. Tidiga
betyg ger också ökade möjligheter att tidigt upptäcka barn med behov av
stödinsatser. Hur många, och vilka, skolor i Lunds kommun som ansökan
ska omfatta bör de båda skolförvaltningarna kunna ta fram förslag på.

Nämndernas yttranden
Barn och skolnämnderna föreslår att resultatet av skolverkets utvärdering
av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i december 2016,
bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet
ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2016-08-24

KS 2016/0348

Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att avslå motionen.
Barn- och skolnämnd Lunds Stad har beslutat att besvara motionen med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kommunkontorets kommentar
I början av 2015 slöts en överenskommelse att det skulle bli möjligt för
skolor i Sverige att ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs
fyra. Skolverket ska ges i uppdrag att samordna försöket och att ansökan
om deltagande ställs av skolhuvudmannen till Skolverket. Försöket
påbörjas senast under 2017. Av överenskommelsen framgår att en
förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt
att samråd skett med föräldrar.
Försöksverksamheten beskrivs i Regeringens remisspromemorian En
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 som har översänts för
yttrande till bland annat Skolverket.
Skolverket avstyrker i sitt remissvar den föreslagna försöksverksamheten
med betyg från årskurs 4 med start läsåret 2017/18 som beskrivs i
promemorian.
Avgörande för Skolverkets ställningstagande är framför allt att resultatet
av Skolverkets regeringsuppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6
bör inväntas och beaktas innan en försöksverksamhet med betyg från
årskurs 4 utformas. I uppdraget att utvärdera betyg från årskurs 6 framgår
att utvärdering av skolreformer anses vara av stor vikt för att regeringen
ska kunna föreslå relevanta åtgärder som leder till höjda
kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad
likvärdighet i skolan. Skolverket anser att det är särskilt viktigt att
avvakta resultatet av denna utvärdering eftersom konsekvenser för elever,
lärare och rektorer där kommer att belysas.
Kommunkontoret föreslår att motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Hans- Olof Andersson, barn- och skolnämnderna.
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2016-06-08

§ 45

Motion, Betyg från årskurs fyra i
grundskolan

Dnr BSL 2016/0204

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit
tillkommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att resultatet av skolverkets
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med
betyg i årkurs 4

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016 dnr
BSL 2016/0208.
Motion från Sverige-demokraterna om ”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan”, daterad 2016-04-25.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

BSL 2015/0863

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47,
2016-06-08 klockan 17.30

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Gösta Eklund (V)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare

Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Ursula Savonius (L)
Chelsea Long (V)

Ersättare

Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Max Eskilsson (C)

Övriga

Mats Jönsson, Skoldirektör
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef,
Katarina Franzén, Nämndsekreterare
Ann-Britt Svensson, Ekonom
Patrik Löfstrand, ekonom
Jonas Eriksson, kommunikatör
Cristin Ulvsbäck-Lindh, lokalplanerare, §§ 40-51
Gustav Svensson, lokalplanerare
Emma Möller, utvecklingsledare, §§ 40-49
Tomas Ekstedt, utvecklingsledare, §§ 40-44
Erik Friede, rektor Östratornskolan F-6, §§ 40-41
Rickard Flinkberg, projektledare serviceförvaltningen, §§ 40-41
Marianne Larsen Charalabidou, verksamhetschef, §§ 40-45
Bengt Andersson, personalrepresentant Lärarförbundet
Agneta Lindfors, personalrepresentant Lärarnas riksförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare

Lars Hansson (L)

Paragrafer

§ 40-57

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

BSL 2015/0863

Plats och tid för justering Barn- och skolförvaltningens kansli, 2016-06-17
Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2016-06-08

Paragrafer

§ 40-57

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-07-11
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BSL 2016/0204

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Yttrande över: ”Motion från
Sverigedemokraterna, betyg från årskurs fyra
i grundskolan”
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att resultatet av skolverkets
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med
betyg i årkurs 4.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016 dnr
BSL 2016/0208.
Motion från Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan”, daterad 2016-04-25.

Barnets bästa
Barn- och skolnämnd Lunds stad ska ha likvärdiga skolor. Om ett fåtal
skolor inför betyg i årskurs fyra riskerar det att försvåra arbetet med
likvärdiga skolor och likvärdig betygsättning, vilket kan vara negativt för
elever i Lunds kommun.

Ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
I Sverigedemokraternas skrivelse står det bl.a. att i början av 2015
beslutade riksdagen att det skulle bli möjligt för skolor i Sverige att
ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs fyra. Det bestämdes

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se
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att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i försöket. Försöket ska
sättas igång under 2017. Sverigedemokraterna anser att de två barn- och
skolnämnderna bör ta fram förslag på hur många och vilka skolor i Lund
som bör ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra.
Sverigedemokraterna har yrkat att kommunfullmäktige beslutar att Lunds
kommun ska ansöka hos skolverket om att få delta i försöket med betyg
från årskurs fyra.
Bakgrund
En överenskommelse på riksplanet har 2015-02-11 gjorts mellan
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de grön, Centerpartiet,
Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna kring en försöksverksamhet där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. I
överenskommelsen framgår det att Skolverket ska samordna försöket och
att ansökan om deltagande ska ställas av skolhuvudmannen till
Skolverket. Av överenskommelsen framgår att en förutsättning är att det
finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med
föräldrar. Grundprincipen är att de ansökningar som kommer in ska
beviljas om de uppfyller kriterierna. Skolverket kan bevilja deltagande i
försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en
ansökande skolhuvudman och för högst 100 deltagande skolor totalt i
landet. Försöket ska påbörjas senast under 2017.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads yttrande
Förutsättningen för att ansöka om deltagande i försöksverksamheten om
att ge betyg från årskurs 4 är, enligt partiöverenskommelsen 2015-02-11,
att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett
med föräldrar. Initiativet ska alltså komma från rektor. Därefter
sammanställer Lunds kommun ansökan till Skolverket, som vid alla
ansökningar om statsbidrag.
Skolverket har ännu inte fått något formellt uppdrag från regeringen
kring försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Det innebär att
Skolverket inte kan svara på frågor om hur försöksverksamheten kommer
att utformas och kommuner kan ännu inte göra någon ansökan.
Enligt Utbildningsdepartementets promemoria ”En bättre skolstart för
alla” (U2014/4873/S) är betygens effekt på studiemotivation och
långsiktiga resultat omdebatterad. Forskningsexempel från
remisspromemorian visar att effekterna av betygen på elevernas resultat
inte är entydiga.
Skolverket ska på uppdrag av Regeringen (U2015/03990/S) utvärdera


I vilken grad betyg från åk 6 har påverkat elevernas resultat i
förhållande till kunskapskraven.
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Om betygen har bidragit till att fler elever, som befaras att inte nå
kunskapskraven som minst ska uppnås, har fått extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.



Om betygen har lett till en tydligare information till elever och
föräldrar om elevernas kunskapsutveckling och utveckling i
övrigt.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att resultatet av denna
utvärdering som ska redovisas i december 2016 bör inväntas innan varje
rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka om att delta
i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förslår att motionen ska anses
besvarad med vad som anförts i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från
Sverigedemokraterna, betyg från årskurs fyra i grundskolan”.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Emma Möller
Utvecklingsledare
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Sammanträdesdatum

2016-05-25

§ 80

Motion från Hans-Olof Andersson (SD)
m.fl ”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan”

Dnr BSÖ 2016/0375

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
I yttrandet anges att forskningsexempel från remisspromemorian visar att
effekterna av betygen på elevernas resultat inte är entydiga. Vidare att
resultatet av Skolverkets utvärdering av betyg i åk 6 bör först vara klar
innan varje rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka
om att delta i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4. Dessutom är
förutsättningen för att ansöka om deltagande enligt Överenskommelsen
2015-02-11, att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att
samråd skett med föräldrar.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 25 april 2016 dnr BSÖ
2016/0375
Motion från Sverigedemokraterna - om betyg från betyg årskurs 4 i
grundskolan ställd till kommunfullmäktige

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

avslå motion från Hans-Olof Andersson (SD) m fl.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-25

BSÖ 2016/0473

Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid

Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-05-25 klockan 18.30–20.45

Ledamöter

Kenth Andersson (S), ordförande
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)
Cornelia Kramer (L)

Tjänstgörande ersättare

Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Anna Emdenborg (KD)
Erland Stensson (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Eva Strand (S)
Zebastian Liljegren (S)
Viggo Marsvik (M)
Elsa Christersson (MP)
Fredric Strimell (C)

Övriga

Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare
Paragrafer

§ 71-83

Plats och tid för justering
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

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

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2016-05-25

Paragrafer

§ 71-83

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Inger Aldrin
046-356551
inger.aldrin@lund.se

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl
"Betyg från årskurs fyra i grundskolan"
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
I yttrandet anges att forskningsexempel från remisspromemorian visar att
effekterna av betygen på elevernas resultat inte är entydiga. Vidare att
resultatet av Skolverkets utvärdering av betyg i åk 6 bör först vara klar
innan varje rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka
om att delta i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4. Dessutom är
förutsättningen för att ansöka om deltagande enligt Överenskommelsen
2015-02-11, att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att
samråd skett med föräldrar.
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 25 april 2016 dnr BSÖ
2016/0375.
Motion från Sverigedemokraterna - om betyg från betyg årskurs 4 i
grundskolan ställd till kommunfullmäktige.

Barnets bästa
FN ´s barnkonvention vilar bland annat på följande:
• Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder
som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
Tjänsteskrivelsens innehåll får väl anses ligga i linje med
Barnkonventionens intentioner.

Postadress

Fritidsgatan 2
24799 S Sandby

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundoster@lund.se

www.lund.se
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Ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
I början av 2015 slöts en överenskommelse att det skulle bli möjligt för
skolor i Sverige att ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs
fyra. Det bestämdes att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i
försöket. Försöket ska sättas igång under 2017. Sverigedemokraterna
anser att de två barn- och skolnämnderna bör ta fram förslag på hur
många och vilka skolor i Lund som bör ansöka om att få delta i försöket
med betyg från årskurs fyra.
Sverigedemokraterna har yrkat att kommunfullmäktige beslutar att Lunds
kommun ska ansöka hos skolverket om att få delta i försöket med betyg
från årskurs fyra.

Bakgrund
En överenskommelse har 2015-02-11 gjorts mellan Socialdemokraterna,
Moderaterna, Miljöpartiet de grön, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna
och Kristdemokraterna kring en försöksverksamhet där skolor ges
möjlighet att ge betyg från årskurs 4. I överenskommelsen framgår att
Skolverket ska samordna försöket och att ansökan om deltagande ställs
av skolhuvudmannen till Skolverket. Av överenskommelsen framgår att
en förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare
samt att samråd skett med föräldrar. Grundprincipen är att de
ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller kriterierna.
Skolverket kan bevilja deltagande i försöksverksamheten för högst en
fjärdedel av skolorna inom en ansökande skolhuvudman och för högst
100 deltagande skolor totalt i landet. Försöket påbörjas senast under
2017.

Yttrande
Enligt remisspromemorian ”En bättre skolstart för alla” (U2014/4873/S)
är betygens effekt på studiemotivation och långsiktiga resultat
omdebatterad. Forskningsexempel från remisspromemorian visar att
effekterna av betygen på elevernas resultat inte är entydiga.
Skolverket ska på uppdrag av Regeringen (U2015/03990/S) utvärdera i
vilken grad betyg från åk 6 har påverkat elevernas resultat i förhållande
till kunskapskraven. Om betygen har bidragit till att fler elever som
befaras att inte nå kunskapskraven som minst ska uppnås har fått extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Vidare om
betygen har lett till en tydligare information till elever och föräldrar om
elevernas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. Resultatet av
denna utvärdering som ska redovisas i december 2016 bör först vara klar
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innan varje rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka
om att delta i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4.
Förutsättningen för att ansöka om deltagande är, enligt
Överenskommelsen 2015-02-11, att det finns intresse hos skolans ledning
och lärare samt att samråd skett med föräldrar. Initiativet ska alltså
komma från rektor. Därefter sammanställer Lunds kommun ansökan till
Skolverket, som vid alla ansökningar om statsbidrag.
Skolverket har ännu inte fått något formellt uppdrag kring
försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Därmed kan de inte svara
på frågor om hur försöksverksamheten kommer att utformas och ansökan
kan heller inte göras.
Barn- och skolförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta
att

avslå motion från Hans-Olof Andersson (SD) m fl.

Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Inger Aldrin
Utvecklingsledare
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Lund, 2017-04-19

Bilaga 114

Interpellation till Anders Almgren (S), kommunstyrelsens
ordförande, angående ökat EU-stöd till Lunds kommun

2015-02-23 stod punkten ”EU projektanalys (EPA) i Lunds kommun” (Dnr 2015/0187) på
dagordningen på kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). EPA är ett strategiskt verktyg för
överblick och en behovsorienterad analys av konkreta kommunala mål med möjlig extern
finansiering. I den analyseras både hur det kommunala utvecklingsbehovet ser ut samt
möjligheten att koppla dessa till EU-finansiering. Hittills har Kommunförbundet Skåne
genomfört en EPA i majoriteten av Skånes 33 kommuner. Kommunförbundet Skåne har även
i uppdrag att ge stöd i projektutveckling utifrån kommunala prioriteringar, bevaka strukturoch sektorsprogrammen i EU, tillhandahålla olika servicefunktioner och bevaka det
kommunala intresset i Bryssel (inte minst med tanke på att det enligt SKL är omkring 60% av
den kommunala verksamheten som påverkas av beslut tagna på EU-nivå).

Kommunkontoret gjorde bedömningen att ett genomförande av en så kallad EPA skulle kunna
bidra till att ge ytterligare stöd och kraft till det samlade strategiska utvecklingsarbetet i
kommunen samt bidra positivt till de enskilda förvaltningarnas ordinarie
utvecklingsprocesser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-23, i enighet över
blockgränserna, att genomföra en analys (EPA) om möjligheterna till EU-finansiering
kopplade till utvecklingsbehovet inom Lunds kommuns många verksamheter.

2015-05-20 överlämnades hela EU-projektanalysen (EPA) till Lunds kommun. Den innehöll
månader av arbete med att analysera och peka på relevanta program för möjlig EUfinansiering kopplat till Lunds kommuns ställningstagande och målsättningar i en rad olika
frågor. Kommunförbundet Skåne poängterade även att de kostnadsfritt kan fortsätta att
vägleda och stödja genom att göra en så kallad finanalys, en fortsättning på EUprojektanalysen för att kunna skrida till verket. Det kräver naturligvis delaktighet och intresse
från Lunds kommun. Någon sådan fortsättning begärdes aldrig från kommunens sida.
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EU-projektanalysen presenterades aldrig i kommunstyrelsens arbetsutskott och någon
återrapport gavs inte heller trots att det hela initierades där. Likaså har kommunfullmäktige i
budgeten för 2017 avsatt en summa för att öka EU-finansieringen till kommunens olika
verksamheter (t.ex. intern kompetensutveckling, möjligheten att tillsätta en EU-samordnare
eller ta in externt konsultstöd, bildandet av ett internt EU-nätverk eller dylikt), men trots att
snart halva året har gått verkar ingenting ha hänt. Under tiden visar flertalet skånska
kommuner på den nytta ett professionellt och strukturerat arbete med EU-projekt och EUfinansiering ger för den egna verksamhetsutvecklingen.

Mina frågor till dig Anders Almgren är:
- Varför har du låtit ett så väl utfört arbete som EU-projektanalysen med
den grund den utgör för kommunens möjligheter att erhålla EU-stöd i
betydligt större utsträckning hamna i en skrivbordslåda i två års tid och
hur länge till hade du tänkt ha den liggandes där?
- Varför har arbetet inte återrapporterats i kommunstyrelsens arbetsutskott
och varför har det inte gjorts en fortsättning på arbetet som påbörjats i
form av en så kallad finanalys?
- I budgeten som Lunds kommunfullmäktige antog för 2017 avsattes medel
för att öka EU-finansieringen till Lunds kommun. Nu har snart halva året
gått och ingenting har gjorts. Varför?

Philip Sandberg (L)
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Lund 2018-05-16

Interpellation ställd till Renhållningsstyrelsens ordförande
Ulf Nymark om utsläpp från Rögle deponi.
Måndagen den 24 april hörde en person av sig till oss i SD Lund.
Personen berättade att det pågår mycket otrevliga utsläpp från Rögle
deponi. En rödfärgad, starkt förorenad vätska rann ut på åkrarna norr
om deponin. Personen skickade oss även foto, av vilka två ses nedan.
Vi kontaktade då omedelbart miljöförvaltningens chef för att få veta
vad de tänkte göra. De svarade att det är vätska från den gamla
soptippen som rinner ut på åkrarna, istället för som tänkt, rinna ut i de
för ändamålet grävda Rögle dammar på den södra sidan deponin.
Rödfärgningen beror enligt Miljöförvaltningen på järnoxid som fälls
ut.
Dessa utsläpp har enligt grannar till deponin pågått under en längre
tid. Även om miljöförvaltningen ibland undersöker utsläppen, så säger
det sig själv att det inte kan uteslutas att farliga ämnen kan rinna ut på
åkrarna där vår mat växer, eftersom deponin var i bruk under en tid då
i princip vad som helst lades på soptippar.
Mina frågor till Ulf Nymark lyder:
1. Varför har inte dessa utsläpp till åkermark runt deponin, som har
pågått under en längre tid, åtgärdats?
2. Avser du ta något initiativ för att utsläppen till åkermark runt
deponin ska upphöra?
___________________________
Hans-Olof Andersson
ledamot kommunfullmäktige (SD)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Bilaga 117

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

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
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-03-10

KS 2016/1186

Kommunstyrelsen

Emma Lundgren
046-355949
emma.lundgren3@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-03-10

KS 2016/1186

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att godkänna förvaltningens
yttrande över medborgarförslaget och översända detsamma till kommunstyrelsen.
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 medborgarförslaget 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 20192023.

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

Sida 1 av 1
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Utgåva 20161208

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161208-KK-19-LD09
2016-12-08 14:17

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

Anton Folke
Nilsson

Lund

Se bifogat dokument.
Medborgarförslag.pdf
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

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

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-12-08 14:17
Anton Folke Nilsson
BankID File
2016-12-08 14:17

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
kommunkontoret@lund.se
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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
Sammanträdesdatum

2017-02-16

§ 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 kulturoch 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-16

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-16

KU 2017/0060

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-16

KU 2017/0060

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

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-20

459
Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-01-27

KU 2016/1147

Kultur- och fritidsnämnden

Tor Ohlsson
070-687 75 12
tor.ohlsson@lund.se

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,

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse

2 (2)
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 kulturoch 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
Kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef
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Sammanträdesdatum

2017-04-05

§ 163

Bilaga 118

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

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
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-03-14

KS 2016/1057

Kommunstyrelsen

Ulrika Dagård
0734 – 15 09 30
ulrika.dagard@lund.se

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.

Postadress

Besöksadres

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 1

046 – 35 50 00

046 - 152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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

Beslut expedieras till:
Anvisning:

Britt Steiner
Chef strategiska utvecklingsavdelningen
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Sammanträdesdatum

2016-04-28

§ 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 edemokrati/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:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-28

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
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
Marie Henschen
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth

Justerare

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

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

Ersättare

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
Jan Annerstedt
Tove Persson

Ljiljana Lipovac
Zoltan G Wagner

Joakim Friberg
Lars A Ohlsson
Fredrik Ljunghill
Klara Strandberg

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

Christoffer Brinkåker

Birger Swahn

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inga-Lisa Sjödin
Mats Hansson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gunilla Hedlund
Mikulasek
Transport:

Utdragsbestyrkande
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5

1
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Transport:
Ledamöter
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Marcus Lantz
Vera Johnsson
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg

Parti
(L)
(V)
(V)
(S)
(MP)
(S)
(MP)
(S)
(M)
(L)
(M)
(M)
(FI)
(-)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
V
V
Alla
Alla
V

Ersättare

Jean Niyongabo

Inger Tolsved
Rosenkvist
Nils
Paulsson

SUMMA:

44

5

1

0

0

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

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-28

KS 2016/0326

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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-28

KS 2016/0326

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) §§ 100108
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) §§ 99108
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) §§ 99108
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) §§ 93108

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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-28

KS 2016/0326

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

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01

Sida 1 av 1
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Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund
Ärendenummer
Inskickat

161110-KK-19-PP78
2016-11-10 13:47

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

Ulf Christer
Nylander

Medborgardialog genom veckovisa möten arrangerade
av kommunen.
Medborgarförslag Christer Nylander.docx
Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

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

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

2016-11-10 13:47
Ulf Christer Nylander
BankID Mobile
2016-11-10 13:47

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

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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Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-04-05

§ 164

Bilaga 119

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2016/0994

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
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2017-03-14

KS 2016/1059

Kommunstyrelsen

Emma Lundgren
046-359 38 94
emma.lundgren3@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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 kommundelarna. 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 fritidsnämndens 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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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
Sammanträdesdatum

2017-01-19

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-19

KU 2017/0012

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-19

KU 2017/0012

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

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-20
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-19

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-19

KU 2017/0012

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-19

KU 2017/0012

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

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-20
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-25

§ 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-25

BSÖ 2017/0002

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

490
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-25

BSÖ 2017/0002

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Skolkontoret

1 (2)
Diarienummer

2016-12-20

BSÖ 2016/0827

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Linda Hassel
046-358215
linda.hassel@lund.se

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 förskoleoch 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 förskoleförskoleklass- 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

Postadress

Fritidsgatan2
24734 Södra Sandby

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundoster@lund.se

www.lund.se

492
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
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Linda Hassel
Planeringssekreterare

493
Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

§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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

494
Servicenämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

SN 2016/0228

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

SN 2016/0228

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

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-09
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Serviceförvaltningen
Lundafastigheter

Tjänsteskrivelse
2016-12-11

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

Box 41
22100 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

1(2)

497
Tjänsteskrivelse
2016-12-11

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
Servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Jonna Myrebris
Fastighetschef
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