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Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (1) 
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Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 www.lund.se/kommunfullmäktige lunds.kommun@lund.se 
221 00 Lund 

 
  

KUNGÖRELSE 
 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 26 oktober 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     
2-11   Valärenden  bilaga 153, sid 4    
12. Redovisning av motioner som är under beredning bilaga 154, sid 34 
13.     Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2017  bilaga 155, sid 36 
14.  Kommuninvest – Bekräftelse av borgensförbindelse samt regressavtal  
       och garantiavtal bilaga 156, sid 87 
15.  Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning-  
 Reglemente för den nya Barn- och skolnämnden bilaga 157, sid 117 
16.   Val av ledamöter och ersättare samt presidium i Barn- och skolnämnden 
 från den 1 januari 2018 samt entledigande av ledamöter och ersättare i barn-  
 och skolnämnd Lund stad och barn- och skolnämnd Lund Öster bilaga 158, sid 254 
17.  Aktualisering av LundaEko bilaga 159, sid 270 
 
Motioner 
18. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Alla chefer och föreståndare  
  under verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-certifiering eller  
  motsvarande utbildning”  bilaga 160, sid 501 
    
19. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att riva folkparksbyggnaden nu  
  och att på platsen istället bygga seniorlägenheter        bilaga 161, sid 517 
 
Frågor 
20. Eventuellt  inkomna frågor 
 
Interpellation 
21. Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till barn- och skolnämnd Lund  
 Östers ordförande Kenth Andersson (S) om situationen på Killebäckskolan bilaga 162, sid 620 
  
 
Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 
 
 
Lund den 13 oktober 2017 
 
Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 

http://www.lund.se/
http://www.lund.se/kommunfullmaktige


Förteckning över anmälningar 
 

till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 oktober 2017 

 
 
Förvaltningsrätten i Malmös dom 2017-09-28, Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(1991:900) angående Kommunfullmäktige i Lunds kommuns beslut den 26 januari 2017 § 14 
Dnr KS 2016/0998 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
 
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-09-22, Detaljplan för Sankt Peter 10 i 
Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/1020 
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 20 september 2017. 
 
Kommunrevisionens granskning av barn- och skolförvaltning Lund stads arbete för att 
motverka kränkande behandling (uppföljning), Dnr KS 2017/0760 
 
 
Kommunrevisionens delgranskning av införandet av spårvägen del 2, Dnr KS 2017/0761 
 
 
Servicenämndens beslut 2017-09-06, Medborgarförslag om att satsa på bättre skolmat med 
ekologiska varor, Dnr KS 2016/0952 
Servicenämnden beslutar att som sitt svar på medborgarförslag om att satsa på bättre skolmat 
med ekologiska varor, skicka serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-22 
 
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2017-08-23, Återkoppling av kommunfullmäktige 
beslut 2017-04-27 gällande Information om det ekonomiska läget för Revinge skola,  
Dnr KS 2017/0120 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att återrapportera till kommunstyrelsen om 
planering av annonsering och ett öppet hus den 2 oktober 2017 kl. 14.00-18.00 för 
vårdnadshavare med barn från Revinge/Skatteberga för att försöka öka barn- och elevantalet 
på Revinge skola och förskola 
 
Kommunrevisionens genomförda uppföljning av 2015 års granskning av hur 
kommunfullmäktige beslut verkställs och följs upp, Dnr KS 2017/0873 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 55 Jan O Carlssons (M) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Tekniska 
nämnden - val av ersättare

Dnr KS 2017/0750

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Jan O Carlsson (M) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Jan O Carlssons (M) avsägelse inkommen den 17 augusti 2017.
Valberedningens beslut den 12 september 2017 § 51, bordläggning av val 
av ersättare

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Per Jakobsson (M), Pärongatan 12, 247 61 Veberöd,  till ny 

ersättare i Tekniska nämnden, för tiden till och med utgången av år 
2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 56 Erik Ahlms (FI) avsägelse av uppdrag 
som ersättare i Byggnadsnämnden

Dnr KS 2017/0659

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Erik Ahlm (FI) om att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Erik Ahlms (FI) avsägelse inkommen den 29 juni 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Erik Ahlm (FI) från uppdraget

att utse Bo Wennergren (FI), Ryd 1131, 247 91 Södra Sandby, till ny 
ersättare i Byggnadsnämnden efter Erik Ahlm (FI), för tiden till 
och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 57 Sarah Nilsson Dolahs (FI) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i Valnämnden

Dnr KS 2017/0738

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Sarah Nilsson Dolah (FI) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden.

Beslutsunderlag
Sarah Nilsson Dolahs (FI) avsägelse inkommen den 10 augusti 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Sarah Nilsson Dolah (FI) från uppdraget

att utse Emma Thomasson (FI), Blidvädersvägen 6D, 222 28 Lund, till 
ny ersättare i Valnämnden efter Sarah Nilsson Dolah (FI), för tiden 
till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 58 Sarah Nilsson Dolahs (FI) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden

Dnr KS 2017/0739

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Sarah Nilsson Dolah (FI) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Sarah Nilsson Dolahs (FI) avsägelse inkommen den 10 augusti 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Sarah Nilsson Dolah (FI) från uppdraget

att utse Sengül Köse Lindqvist (FI), Nordmannavägen 92, 224 75 
Lund,  till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Sarah 
Nilsson Dolah (FI), för tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 59 Martin Stenssons (V) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden

Dnr KS 2017/0765

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Martin Stensson (V) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
Martin Stenssons (V) avsägelse inkommen den 28 augusti 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Martin Stensson (V) från uppdraget

att utse Nita Lorimer (V), Iliongränden 322, 224 71 Lund, till ny 
ersättare i Socialnämnden efter Martin Stensson (V), för tiden till 
och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 60 Görild Malmbergs (V) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Lunds kommuns Fastighets AB

Dnr KS 2017/0769

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Görild Malmberg (V) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Lunds kommuns 
Fastighets AB.

Beslutsunderlag
Görild Malmbergs (V) avsägelse inkommen den 29 augusti 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Görild Malmberg (V) från uppdraget

att nominera Kerstin Rosendahl (V), Särklandsgatan 5, 224 74 
Lund, till ny ledamot i styrelsen för Lunds kommuns Fastighets AB 
efter Görild Malmberg (V), för tiden till och med årsstämman 2019.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 61 K Arne Bloms (S) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden

Dnr KS 2017/0846

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från K Arne Blom (S) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
K Arne Bloms (S) avsägelse inkommen den 21 september 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria K Arne Blom (S) från uppdraget

att utse nuvarande ersättaren Fredrik Persson (S) till ny ledamot i 
Socialnämnden efter K Arne Blom (S), för tiden till och med 
utgången av år 2018.

att utse Ewe Nilsson (S), Gråsparvsvägen 100, 227 31 Lund, till ny 
ersättare i Socialnämnden, att tjänstgöra efter Tesfom Tecleab 
Solomon (S),  för tiden till och med utgången av år 2018
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 62 Anna-Lena Håkanssons (S) uppdrag 
som revisor i Kommunrevisionen

Dnr KS 2017/0877

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 218 att utse Ann-Lena 
Håkansson (S) till revisor i kommunrevisionen med undantag av kultur- 
och fritidsnämnden för tiden till och med april 2019.

Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse inkommen den 27 september 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att utöver kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 218, utse Ann-

Lena Håkansson (S) till revisor i Kommunrevisionen även såvitt 
gäller Kultur- och fritidsnämnden, för tiden till och med april 2019.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 63 Elena Kuleshovas (SD) uppdrag som 
revisor i Kommunrevisionen

Dnr KS 2017/0876

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-30 § 74 att utse Elena Kuleshova 
(SD), till ny revisor i kommunrevisionen, med undantag av barn- och 
skolnämnd Lund stad, för tiden till och med april 2019.

 

Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse inkommen den 27 september 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att utöver kommunfullmäktiges beslut 2017-03-30 § 74, utse Elena 

Kuleshova (SD) till revisor i Kommunrevisionen även såvitt gäller 
barn- och skolnämnd Lund stad, för tiden till och med april 2019.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 65 Elina Vidarssons (S) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden

Dnr KS 2017/0888

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Elina Vidarsson (S) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Elina Vidarssons (S) avsägelse inkommen den 3 oktober 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Elina Vidarsson (S) från uppdraget

att utse Cecilia Skoug (S), Kämnärsvägen 67 G, 226 46 Lund, till ny 
ersättare i utbildningsnämnden efter Elina Vidarsson (S), att 
tjänstgöra efter Pär-Ola Nilsson (S), för tiden till och med utgången 
av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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REDOVISNING AV MOTIONER SOM ÄR UNDER 
BEREDNING 

Reg.datum Titel Status 

2017-09-15 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl om  Under beredning 
införande av förbud mot tiggeri på vissa platser 
i kommunen 

2017-09-14 Motion från Philip Sandberg (L) samt Inger Tolsved Under beredning 
Rosenkvist (L) " Stoppa skadegörelsen och låt den 
som förstör betala" 

2017-09-12 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl om  Under beredning 
gratis buss för alla från 65 års ålder med upp till 
200 000 i årsinkomst 

2017-09-01 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt  Under beredning 
Christoffer Brinkåker (SD) om att säkra upp 
kommunens IT-säkerhet med hjälp av intrångstester 

2017-08-16 Motion från Lars V Andersson (C) angående Under beredning 
överbyggnad av motorvägen 

2017-08-04 Motion från Ulf Nilsson (L), Mia Honeth (L) samt Under beredning 
Inger Tolsved Rosenkvist (L) "Skynda på  
utbyggnaden av bredband i Lund!" 

2017-07-20 Motion från Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L) KS 2017-10-04 
"Gör det möjligt att arbeta längre i Lunds kommun" återremiss 

2017-06-20 Motion från Philip Sandberg (L) m.fl "Förbättra och KS 2017-11-01 
effektivisera städningen på våra skolor" 

2017-04-25 Motion från Philip Sandberg (L), Mia Honeth (L) samt KS 2017-11-01 
Ulf Nilsson (L) "Lyft fram minnen från Lunds nära 
förflutna" 

2017-04-05 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds  KS 2017-11-01 
kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid 
Lunds Central 
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2017-03-03 Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl "Utveckla 
 

KS 2017-11-01 

 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd" 

  
    2017-02-22 Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L)  

 
Under beredning 

 

"Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma 
vinster" 

  
    2017-02-17 

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

 

KS 2017-11-01 
 

    
    2017-01-27 

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

 

Under beredning 
 

    2016-12-14 Motion från Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L)  
 

KS 2017-11-01 

 
"Rusta upp Stadshallen och damma av tidigare förslag" 

  
    2015-11-06 Motion från Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid (M)  

 
Under beredning 

 
"Lunds kommun kan bygga billigare" 

  
    2015-05-06 

 
 

Motion från Lars V Andersson (C) och Inga-Kerstin    
Eriksson (C) ”Samordna driften av 
parkeringsanläggningarna i kommunen” 

 

Under beredning 
 
 

    
    2014-10-28 

 
Motion från Hanna Gunnarsson (V) m.fl "Lägg ut 
nämndshandlingarna på internet!” 

 

Under beredning 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 292 Delårsrapport för Lunds kommun per
den 31 augusti 2017

Dnr KS 2017/0535

Ekonomidirektören Henrik Weimarsson föredrar ärendet.

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport för Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2017.
Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2017.
Socialnämndens Åtgärdsplan för en ekonomi i balans SO 2017/0111.
Servicenämndens Åtgärdsförslag i anledning av befarad budgetavvikelse 
SN 2017/0295.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen 
ska besluta dels att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
delårsrapporten per den 31 augusti 2017, dels att godkänna informationen 
från Socialnämnden avseende åtgärdsplan för ekonomi i balans samt att 
godkänna informationen från Servicenämnden avseende åtgärdsförslag i 
anledning av befarad budgetavvikelse.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2017.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen från Socialnämnden avseende åtgärdsplan 

för ekonomi i balans,
att godkänna informationen från Servicenämnden avseende 

åtgärdsförslag i anledning av befarad budgetavvikelse.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation ges in, Protokollsbilaga § 292/01.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

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

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

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), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare Elin Gustafsson (S)

Paragrafer § 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-04

Paragrafer § 285-315

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Mesan
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-04

Ang Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2017 (Dnr: 
KS 2017/0535)

Delårsrapporten visar ett prognostiserat helårsresultat om 28 miljoner kronor för 2017. Det är 
hela 40 miljoner kronor sämre än budgeterat och kommunkontoret bedömer att kommunens 
resultatmål inte uppnås. Detta ökar Lunds kommuns ekonomiska sårbarhet så till vida att 
utrymmet för oförutsedda kostnader samt förmåga att finansiera investeringar med egna 
medel minskar markant.

Mångfalden inom bostadsbyggandet är i fara då hyresrätter utgör hela 75 % av 
nyproduktionen i Lunds kommun. Alliansen värnar hyresätten som upplåtelseform, men för 
att skapa en attraktiv och socialt hållbar kommun är det viktigt att därutöver skapa 
förutsättningar, och framför allt visa en tydlig politisk vilja, för ett varierat byggande. 
Försörjningen av exempelvis fribyggartomter är gravt undermålig och den förhållandevis 
blygsamma andelen nyproducerade bostadsrätter föranleder viss oro.

Det rödgröna styret har, trots utfästelser, misslyckats med att tygla den nedslående 
utvecklingen avseende sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare. De sex miljoner kronor 
som, genom Alliansens försorg, är budgeterade innevarande år för personalfrämjande åtgärder 
har ännu inte blivit ianspråktagna fullt ut. I den här frågan finns det all anledning för det 
rödgröna styret att växla upp takten.

Faktumet att vård- och omsorgsnämnden har beslutat att återkommunalisera två särskilda 
boenden, Ärtan och Nibblegården, är enligt vår mening ett stort steg i fel riktning. Istället för 
berikande mångfald vill styret satsa på monokultur. Beslutet grundar sig enbart på en 
grundmurad ideologisk övertygelse hos det socialdemokratiska och miljöpartistiska styret om 
att välfärdsverksamheter näst intill undantagslöst måste drivas i offentlig regi, utan hänsyn till 
huruvida verksamheterna är välskötta eller ej.

Christer Wallin (M) Philip Sandberg (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C) Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-10-05 KS 2017/0535

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

Kommunstyrelsen

Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 
augusti 2017.

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport för Lunds kommun. 

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna delårsrapporten per den 31 
augusti 2017

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-10-05 
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2017
Delårsrapport för Lunds kommun per 31 augusti 2017 
Nämndernas delårsrapporter finns tillgängliga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-09-25

Barnets bästa
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning så att verksamheten 
utövas ändamålsenligt och effektivt. Kommunen ska sträva efter att 
uppnå ett tillräckligt stort årligt överskott så att investeringar kan 
finansieras utan skuldsättningen för framtida generationer blir för stor. 

Ärendet
I beredningen av delårsrapporten har framkommit att texten kring 
ekologisk hållbarhet var otydlig. Kommunkontoret har med anledning av 
detta korrigerat texten i delårsrapporten på följande sätt. Redigeringen 
markeras med kursiv text i rapporten.

Målet Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska 
bedöms uppnås Målet Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska 
minska mäts med utsläppen av växthusgaser vilka ska minska med 50 % 
till 2020. Målet bedöms som möjligt att uppnå då utsläppen minskat med 
47 % redan 2016. Kommunfullmäktige har angett målvärdet 41 % för 
2017 vilket därmed också uppnås.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-10-05 KS 2017/0535

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2017

Anette Henriksson Henrik Weimarsson
Kommundirektör Ekonomidirektör

 
 

 
 

Beslut expedieras till:
Akten
kommunfullmäktige
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Delår 31 augusti 2017

DELÅRSRAPPORT 
AUGUSTI 2017

Lunds kommun
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3

Sammanfattning
Lunds kommun expanderar och befolkningen har hittills ökat med 1,5 procent och nu passerat 
120 000 invånare. Det har under perioden färdigställts 545 nya bostäder, vilket är dubbelt så 
många som motsvarande period 2016. Lund fortsättar att vara en attraktiv skolkommun, där 
meritvärdena för grundskolan ökar och gymnasieskolans betygspoäng är bland de högsta i 
landet. Spårvägsbygget har startat och trafiken ska vara igång om tre år.

Kommunfullmäktige antog i bred enighet en ny vision och nya förhållningssätt under våren. 
Under hösten 2017 kommer det att påbörjas ett arbete med att implementera den nya visionen, 
och det kommer att arbetas fram ett underlag för nya fokusområden med utgångspunkt från 
den nya visionen.

Utifrån den tidigare visionen har sex kommungemensamma fokusområden beslutats, och med 
utgångspunkt från dessa har sex kommunövergripande kommunfullmäktigemål utarbetats. 
Fullmäktiges mål följs upp i delårsrapporten. Nämndernas uppdrag och utvecklingsmål 
redovisas i respektive nämnds delårsrapport.

Bedömningen är att kommunen uppnår två av fullmäktiges uppsatta mål; Lunds kommun som 
attraktiv plats att leva och bo på och klimat- och miljöpåverkan. De övriga målen bedöms 
delvis uppnås.

Resultatmålet bedöms inte uppnås. Resultatet för perioden är 30 miljoner kronor, vilket är 14 
miljoner kronor lägre än budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 28 
miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än budget. Största anledningen är ökade 
kostnader för nämndernas verksamhet, varav större underskott återfinns inom 
flyktingverksamheten och köpt vård inom socialtjänsten. Även servicenämnden har aviserat 
ett resultat som understiger det budgeterade resultatkravet. Underskotten inom dessa 
verksamheter vägs till viss del upp av överskott inom vård- och omsorg främst till följd av 
volym- och behovsförändringar.

Skuldsättningsmålet som innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, bedöms klaras. Prognostiserat utfall för 
2017 uppgår 43 procent. Nettoinvesteringsvolymen inklusive nettoutgifter för 
exploateringsverksamheten förväntas bli 438 miljoner kronor lägre än budget.

Målet Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska bedöms uppnås.
Målet mäts med utsläppen av växthusgaser och ska minska med 50 % till 2020. Målet bedöms 
som möjligt att uppnå då utsläppen minskat med 47 % redan 2016. Kommunfullmäktige har 
angett målvärdet 41 % för 2017 vilket därmed också uppnås.(korrigerad text efter ks: beslut)
Långsiktig kompetensförsörjning är ett av kommunens fokusområden och av stor strategisk 
betydelse. Delårsrapporten fokuserar på personalomsättning och sjukfrånvaro. 
Personalomsättningen har ökat framförallt för yrkesgrupper som är svårrekryterade eller där 
det är svårt att behålla befintlig kompetens. Yrkesgruppen med högst omsättning är 
socialsekreterare.

Sjukfrånvaron har ökat marginellt jämfört med 2016 och uppgår till 7,5 % av ordinarie 
arbetstid. Det är den korta frånvaron som ökar främst för gruppen kvinnor över 50 år.
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Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse
 En ny vision för Lunds kommun har tagits fram.
 Under år 2017 har det färdigställts 545 bostäder varav 20 studentbostäder. 660 

bostäder har påbörjats varav cirka 75 % avser hyresrätter.
 I februari togs första spadtaget i spårvägsprojektet och i mars drog bygget igång på 

allvar. Merparten av ledningsarbetena är i slutskedet och de första rälsen läggs ut 
under hösten.  Skånetrafiken har dock meddelat att trafikstarten sker först våren 2020.

 En gemensam ingång för medborgarcenter har utvecklat kontkaten med medborgarna 
på telefon. eFörslag har utvecklats och öppet nät finns i alla verksamheter som har 
trådlöst nätverk.

 Nya medborgarlöften har tagits fram med fokus på barn och unga.
 Lund fått utmärkelsen bäst på hållbara transporter
 Lund har utsetts till årets cykelkommun och bästa kommun att vara ung i.
 Stadsparken har nominerats till utmärkelsen årets park.
 Sex skolor har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass
 Lund är en av Sveriges främsta miljökommuner.
 Lund har fått utmärkelsen bäst på avfallshantering och bäst på ekologiska livsmedel.
 Lunds kommun har också gett ut gröna obligationer för 750 miljoner kronor.
 Under våren uppstod problem med kvaliteten på vattnet i delar av centrala och norra 

Lund. Utredningsarbete har pågått i samarbete med VA Syd för att dels utröna vad 
som hände, dels säkerställa att det inte ska hända igen.

 Sommarlovssatsningen Lov i Lund har erbjudit gratis sommarlovsaktiviteter för barn i 
åldrarna 6-15 år.

 Lundabornas nöjdhet med kulturutbudet har ökat enligt en medborgarundersökning 
om Lunds kulturutbud våren 2017.

 Lund kommer med stor sannolikhet kunna ta emot och erbjuda alla 2017 års anvisade 
flyktingar en bostad, även om några kan tas emot först under 2018, beroende på i 
vilken takt bostadslösningarna kommer på plats.

 Ett nytt boende inom socialpsykiatrin på Utsättaregränd har öppnat, med plats för 8 
brukare.

 Hemvårdsområden delas för att skapa mindre enheter och antalet hemvårdsområden 
har nu ökat från 12 till 16 områden.

 De särskilda boendena på Ärtan och Nibblegården övergår i kommunal regi den 1 
oktober då avtalet med Vardaga äldreomsorg AB löper ut. 

 I början av året färdigställdes tio servicelägenheter inom LSS på Iduns plats.
 Dagliga verksamheten Glimmern har nominerad till årets Götapris för sitt 

vandringsprojekt.
 Årets antagning till gymnasieskolan visar bibehållet söktryck till kommunens skolor.
 Gemensamma riktlinjer för papperslösa elever har tagits fram för skolnämnderna. 
 Handlingsplan för kompetensförsörjning 2017-2018 har tagits fram utifrån 

kommunens övergripande kompetensförsörjningsstrategi.
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God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 
landstinget. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning.

Målstyrning
Under våren har Lunds kommun antagit en ny vision och nya förhållningssätt. 
Implementeringen av den nya visionen har påbörjats.

Ekonomi och verksamhetsplanen utgår från sex fokusområden. Nämnder och styrelser ska 
förhålla sig till dessa i sin målstyrning. Under respektive fokusområde redovisas mål inom 
området samt verksamhet som bidrar till fokusområdet.

Lunds vision
Vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

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

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

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

Förhållningssätt

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

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

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

Kommunfullmäktige 
mål

Bedömning av 
målet Indikatorer Mål

Utfall 
augusti 
2017

Utfall helår 
2016

Nöjd Inflytande-Index -
 Helheten 46

43 

Informationsindex för 
kommunens webbplats -
 Totalt

90
85,55 

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

Inflytande, 
delaktighet och 
service

 Delvis uppnått

Delaktighetsindex, andel 
(%) av maxpoäng 75 72 

72 

Årets resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning

1,5 % 0,8 % 
1,8 % Lunds kommun ska ha 

en stark ekonomi

Ekonomisk 
hållbarhet

 Delvis uppnått

Nettolåneskulden 60 % 43 % 
34 % 

Nöjd Region-Index -
 Helheten 70 * 71 

Befolkningsutveckling, 
årlig 1,2 % 1,5 % 

1,5 % 

Polisens 
trygghetsundersökning

1,4 

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

Lund, en attraktiv 
och kreativ plats

 Klarar målet

Nöjd Region-Index -
 Trygghet 68

66 

Lunds kommuns 
klimat- och 
miljöpåverkan ska 
väsentligt minska

Ekologisk hållbarhet

 Klarar målet Utsläpp av växthusgaser -41 %
-47 % 

Antal nystartade företag, 
Nyföretagarbarometern 776

738 

Företagsklimat enl. 
Svenskt Näringsliv, 
ranking

49
134 

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

Lund, en attraktiv 
och kreativ plats

 Delvis uppnått

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt, NKI 70

72,95 

Nöjd Medborgar-Index -
 Bemötande, 
tillgänglighet

57
60 

Nöjd Medborgar-Index -
 Helheten 63

62 

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

Inflytande, 
delaktighet och 
service

 Delvis uppnått

Servicemätning, SKL, 
Ranking 65

137 
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Utvärdering god ekonomisk hushållning
Lund har sex fokusområden och kommunfullmäktige har beslutat om sex mål.

Bedömningen är att två av målen klaras och att de övriga är delvis uppnådda.

Flera beslutade indikatorer mäts på helårsbasis och finns tillgängliga först vid 
årsredovisningen.

Målen kring inflytande delaktighet och service uppnås delvis. Bedömningen är svår att göra 
eftersom flera indikatorer endast mäts för helåret. Delaktighetsindex är dock oförändrat och 
de goda resultateten från medborgarundersökningen 2016 kan antas oförändrat.

Målet kring ekonomisk hållbarhet bedöms delvis klaras eftersom ett av två ekonomiska 
delmål klaras.

Målet att Lund ska vara en attraktiv och kreativ plats bedöms klaras.

Målen kring ekologisk hållbarhet bedöms klaras eftersom minskningen av växthusgaser 
redan 2016 översteg målvärdet för 2017.

Målet kring företagsklimat bedöms delvis uppnått, mätningen insikt indikerar på förbättrade 
värden för hur företagen uppfattar kommunens myndighetsutövning.

Boende och verksamma i Lund ska uppleva att de får ett gott bemötande och en hög 
tillgänglighet. Kommunen satsar stort på e-tjänster och har för närvarande 150 externa 
tjänster. Medborgarcenter, en ingång för alla kontakter kommer förbättra 
telefontillgängligheten.

Den samlade bedömningen är att kommunen arbetar i riktning mot visionen och 
fokusområden och bedöms uppfylla målen för god ekonomisk hushållning.

 

Fokusområden

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Mål inom fokusområdet

Tidningen Fokus har Lund ska vara en attraktiv och kreativ plats att leva och bo på
Lund har som mål att växa med 1,2 procent årligen. Befolkningen uppgick till 120 425 
invånare per den siste augusti. Det är en ökning med 1,5 procent sedan årsskiftet.

Andra mål inom området mäts genom medborgarundersökningen. Denna genomförs vart 
annat år eftersom förändringarna mellan åren är väldigt liten. De goda resultaten kommunen 
fick i undersökningen 2016 kan antas gälla även för 2017. Befolkningsökningen är en god 
indikator på att helhetsbetyget för Lund som en bra kommun att leva och bo i.

Företagen i Lund ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat
De beslutade indikatorerna för detta mål mäts på helårsbasis.

Tidningen Fokus har utsett Lund till landets sjätte bästa kommun att bo i, och som bästa 
kommun om du är ung.

Insiktmätningen, som följer företagens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning 
indikerar ett bättre resultat än 2016.

En näringslivsutvecklare har anställts för att leda ett förändringsarbete som syftar till att 
förbättra företagsservicen och företagsklimatet i Lund. De förvaltningar som har en 
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myndighetsutövning gentemot företag har särskilt svarat på vad de gjort för att förbättra 
klimatet inom sina områden.

Planer och bygglov har prioriterats när verksamheterna för fram att tid är en kritisk faktor. Ett 
exempel på detta är Medicon Village, vars arbete med att utveckla sitt område har lett till att 
både plan- och bygglovsarbete har forcerats för att stödja verksamheternas ambitioner. Vidare 
görs snabba insatser tillsammans med andra nämnder då det uppstår behov av att tydliggöra 
kommunens arbete och skapa trygghet för verksamhetsutövare.

Markupplåtelseverksamheten fick i mätningen 2016 ett sämre resultat än önskvärt. 
Kommunen är en remissinstans i polisens tillståndsgivning för användande av allmän 
platsmark. Samarbetet mellan kommunen och polisen är en viktig förutsättning för ett bra 
resultat. Polisens omorganisation har inneburit att tillståndshanteringen centraliserats, vilket 
medfört att man idag har svårare att klara ärendevolymen. Parallellt ses bemanningen över för 
att säkra en snabb handläggning årets alla dagar.

Företagen är nöjda med livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen. 
Miljönämnden arbetar med kompetensutveckling i syfte att förbättra kvalitén i tillsynen. 
Nämnden har ett kvalitetssystem för att tillsynen ska vara likvärdig, enligt gällande regelverk 
och praxis samt under ständig utveckling. Ett arbete med Lean har påbörjats för att 
effektivisera men också förbättra myndighetsutövning och tillsyn.

Området serveringstillstånd ingår i Insikts-mätningen, en mätning av kommunens 
myndighetsutövning gentemot företag. Resultatet var klart godkänt för 2016 men visade 
också ett antal serviceområden inom serveringstillstånd som kan förbättras, bland annat 
informationsinsatser och effektivitet avseende handläggningstider. Tillståndsenhetens chef 
ingår i den förvaltningsgemensamma arbetsgrupp som, under ledning av kommunens 
näringslivsutvecklare, har i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att förbättra 
företagsklimatet i Lund. Förbättringsarbetet består av:

Löpande uppföljning av resultaten av Insikts-mätningen i syfte att identifiera 
förbättringsområden och kunna vidta adekvata åtgärder.

 Utveckling av egna e-tjänster och bevakning av möjligheten att ”koppla på” e-
tjänststandarden ”Serverat” som utvecklats av Sveriges Kommuner och Landsting.

 Översyn av tillståndsprocessen med målet att tydliggöra processen och korta 
handläggningstiderna.

 Fortsatt hög tillgänglighet och fokus på ett välkomnande och hjälpsamt 
förhållningssätt i möten med företagare.

 Fortsatt god dialog och löpande avstämning med Lunds Hotell- och 
Restaurangförening samt årliga krögarmöten tillsammans med polisen.

 Samverkan med andra nämnder i syfte att hitta gemensamma nämnare och möjligen 
kunna minska antalet kontakter en restaurangägare behöver ta med kommunen rörande 
restaurangverksamheten.

 

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Bostadsbyggande
Under år 2017 har det färdigställts 545 bostäder varav 20 studentbostäder. 660 bostäder har 
påbörjats varav cirka 75 % avser hyresrätter. Målet är att det ska påbörjas 1200 bostäder, 
varav 45 % hyresrätter och detta bedöms klaras under året.

Totalt förväntas det under året antas detaljplaner med ca 1500 bostadsbyggrätter. Flera 
markanvisningstävlingar för bostadsbyggnation har genomförts eller inletts på 
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Brunnshögsområdet, men även inom Södra Råbylund. Tre tävlingar har haft särskild 
inriktning mot bostäder för nyanlända. Ett flertal markförsäljningar har genomförts som en 
konsekvens av tidigare markanvisningar.

I arbetet med fördjupad översiktsplan för Källby/sydvästra Lund har en första workshop 
genomförts med förtroendevalda från Lund och Staffanstorp om samhällsplaneringen kring 
kommungränsen för att utreda förutsättningar och föreslå en gemensam målbild för 
gränsområdet.

I mars godkände byggnadsnämnden att skicka ut den fördjupade översiktplanen för 
Västerbro/området kring Öresundsvägen på utställning.

Många andra stora projekt pågår parallellt eller är under uppstart, såsom utveckling av Lund 
C, Västerbro, Ideonområdet, Stångby, Södra Råbylund och Brunnshög för att nämna några.

Utveckling av Brunnshög
Brunnshög planeras för att kunna bidra till att göra Lund till en ännu mer attraktiv och kreativ 
plats. Stort engagemang läggs på att skapa offentliga rum med hög kvalitet för möten och 
upplevelser. Kvalitetsriktlinjer för det offentliga rummet i Centrala Brunnshög är under 
produktion och stadsdelsparken, Nobelparken, har gestaltats. Kraven är höga på arkitektur i 
såväl offentligt rum som på byggnader – något som fokuseras i den pågående 
markanvisningstävlingen för Pärlan, ett kvarter beläget mellan Nobelpark och 
Brunnshögstorget. Arbetet kännetecknas av breda samarbeten för att få in en mångfald av 
aktörer som kan bidra till att göra platsen intressant.

Detaljplanen för Science Village Scandinavia inväntar regerings beslut. Detaljplaner för 
handelskvarteret och parkkvarteren i Centrala Brunnshög är i slutfasen av granskningsskede. 
Detaljplaneprocess för forskarhotell på Brunnshögs gård är på samråd. En detaljplan för att 
möjliggöra LKF:s kombinerade kontors- och bostadshus i Södra Brunnshög är igångsatt och 
ytterligare en för att kunna uppföra ett nanoteknologiskt center. Tekniska nämnden har 
beställt en detaljplan för sydvästra delen av Centrala Brunnshög.

Brunnshögsskolan detaljprojekteras under hösten.

Regional utveckling
Greater Copenhagen och Skåne committe-samarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap 
mellan kommuner och regioner i ÖstDanmark och Sydsverige. 3 regioner och kommuner 
ingår i samarbetet. Inom ramen för samarbetet har en förstudie ”Greater Copenhagen Job 
Generator for Tourism ” beviljats av Interreg ÖSK. Syfte med förstudien är att kartlägga, 
identifiera och analysera modeller och metoder för sysselsättningsstödjande 
utvecklingsinsatser för besöksnäringens små samt nystartade företag. Förstudien stäcker sig 
mellan 1 april till sista december 2017 och stöttas med 50 000 Euro från Interreg ÖSK.

MalmöLundregionen med 11 kommuner bedriver gemensamt näringslivsarbete inom ett 
flertal områden såsom B2B-mässa, näringslivs mässa med affärsfokus, samt 
destinationsutveckling. Inom ramen för fokusfrågorna driver MalmöLundregionen ett flertal 
processer inom arbetsmarknadsområdet. En handlingsplan för arbetsmarknad och 
sysselsättning har tagits fram och två separata projekt har startats. Industrinatten 
MalmöLundregionen och ett projekt med fokus på kompetensförsörjning tillsammans med 
teknologkåren vid Lunds tekniska högskola.

 

Goda kommunikationer
I februari togs första spadtaget i spårvägsprojektet och i mars drog bygget igång på allvar. 
Tidplan och budget för byggnationen bedöms klaras. Trafikstarten har dock flyttats fram till 
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våren 2020.

Resandet med färdtjänsten visar fortsatt en nedåtgående trend, minskning med fyra procent 
jämfört med 2016, även om det under sommarperioden var i nivå med föregående år. I 
utförandet av beställda resor finns fortsatt brister med försenade bilar även om trafiken 
överlag har stabiliserats.

Inom ramen för sverigeförhandlingen har ett förslag till nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 kommit till kommunen för yttrande. I planen ligger utbyggnad av fyra spår Lund -
 Hässleholm men höghastighetståget planeras bara klar 250 km/tim istället för planerad 320 
km/ tim vilket inte ger några särskilt stora tidsvinster.

Besöksnäringen
Besöksnäringen fortsätter växa i Lund. Antalet gästnätter ökade med 4,6 % under första 
halvåret jämfört med 2016. Den största ökningen är svenska besökare.

Förskola
Skolinspektionen granskar huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Lunds 
kommun. Utlåtandet bestod av två utvecklingsområden som handlar om tydligare 
kommunikation kring nämndernas utvecklingsmål samt synliggörandet av måluppfyllelsen i 
förskolan.

I samarbete med Arbetsförmedlingen har Barn- och skolförvaltning Lunds stad under våren 
infört cirka 30 extratjänster i förskolan och i valda delar av skolan. Syftet med dessa tjänster 
är dels att arbetssökande och nyanlända ska få en väg in i arbetslivet, dels att personalen i 
förskolan och skolan ska få en extra resurs som underlättar i vardagsarbetet. Under den korta 
tid sedan införandet har det upplevts mycket positivt, både av de anställda på extratjänsterna 
och pedagogerna i de olika verksamheterna.

Grundskola
De preliminära uppgifterna för meritvärdet för läsåret 2015/2016 pekar på ett högre resultat 
för hela Lund än föregående läsår. (De officiella resultaten för läsåret 2016/17 publiceras sista 
veckan i september).

Det är stora skillnader mellan könen. Det preliminära meritvärdet för flickor är 263,6 och för 
pojkar 230,9.

Meritvärde (17 ämne, from läsår 2016/2017 exkluderas elever med okänd bakgrund enligt 
skolverkets anvisning)

Lunds skolstatistik BSN Lund Öster BSN Lund Stad Lunds Skolkommun

Läsår 2014/2015 248,4 246,9 247,3

Läsår 2015/2016 240,3 248,0 245,9

Preliminärt Läsår 
2016/2017 240,9 260,1 252,6

Skolinspektionen bedömer att kommunens resursfördelningsmodell inom grundskolan 
fungerar väl. Två utvecklingsområden har identifierats. Fördjupad diskussionen om hur 
undervisning av behöriga respektive obehöriga lärare påverkar elevernas möjlighet att nå 
målen samt att huvudmannen behöver medverka till att rektorerna fördelar lärarresursen 
utifrån aspekten behöriga/ ej behöriga lärare. Vidare identifierar Skolinspektionen att 
huvudmannen behöver utveckla fördelningen av förstelärartjänsterna så att den i högre grad 
sker utifrån elevernas förutsättningar och behov sam görs i dialog med rektorerna.

Gymnasieskola
Det preliminära betygsresultatet för läsåret 2016/2017 visar på ett i stort oförändrat resultat. 
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Glädjande är att andelen med examen från de yrkesförberedande programmen har ökat. 
Andelen når dock inte upp till riksgenomsnittet. För de högskoleförberedande programmen är 
både meritvärdet och andel med examen klart över rikssnittet.

Genomsnittligt betygspoäng

Läsår Alla program Högskoleförberedande 
program

Yrkesförberedande 
program

Läsår 2014/2015 14,5 14,8 12,7

Läsår 2015/2016 14,7 15,1 12,9

Läsår 2016/2017 
preliminära 14,7 15,0 12,9

Andel elever som når examen på gymnasieskolan

År Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program

Läsår 2014/2015 93,1 80,2

Läsår 2015/2016 94,4 82,3

Läsår 2016/2017 preliminära 92,3 85,2

 

 

Inflytande, delaktighet och service

Mål inom fokusområdet

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut.
En av tre indikatorerna har mätts under perioden.

Medborgarnas möjlighet till delaktighet mäts med ett index baserat på 18 frågor kring 
tillgänglighet för medborgarinformation såsom möjligheter att lämna medborgarförslag, 
öppna nämndsmöten och tillgänglighet till förtroendevalda på webben samt forum för 
medborgardialog.

Lunds värde är för 2017 är 72 vilket är klart bättre än gruppen större städer. Lunds goda 
resultat kan förklaras med att medborgardialogerna och att informationen på webben blivit 
bättre.

Nöjd inflytande index är en del av medborgarundersökningen. Resultatet 2016 var bra och 
liksom för de övriga värdena från undersökningen är variationerna små mellan åren.

Informationsindex för kommunens webbplats. En uppgradering har genomförts under året. 
Den har tillsammans med det löpande förbättringsarbete bidragit till att innehållet på 
webbplatsen kompletterats. Den undersökning som genomförs indikerar på ett förbättrat 
resultat. Värdet presenteras i årsredovisningen.

I samband med uppgraderingen har dock några områden försämrats. Det gäller aktualiteten på 
teckenspråksinformationen och den engelskspråkiga webbsidan.

 

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Lundaförslaget är en helt ny e-tjänst för att hantera medborgarnas förslag på förbättringar som 
lanserades den 27 april 2017. Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att 
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Lundaförslaget kommer att prövas under en tvåårsperiod för att sedan utvärderas. Under 
denna period ersätter Lundaförslaget rutinerna för medborgarförslag. Genom att lämna ett 
Lundaförslag via kommunens webbplats kan kommuninvånare påverka det som är viktigt för 
dem.

Lundaförslaget innebär i korthet att medborgare i kommunen kan lämna ett skriftligt förslag 
på utveckling eller förändring via en e-tjänst på lund.se, eller via ett inskickat brev. När 
förslaget är granskat och publicerat på lund.se kan andra medborgare gå in och kommentera 
eller rösta på förslaget. Om minst 100 personer röstar på förslaget inom en period av 60 dagar, 
så lämnas det vidare till berörd nämnd eller kommunfullmäktige. När nämnden eller 
kommunfullmäktige har fattat ett beslut avseende det lämnade förslaget publiceras även 
beslutet på webben. Lundaförslaget bidrar till att skapa en öppen och transparent process 
kring invånarnas förslag som alla kan följa, granska och kommentera.

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade 
vintern 2016/2017 och ska pågå under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds 
kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Tillsammans med boende och verksamma i Genarps området vill kommunen utveckla Genarp 
och trakten runt omkring. Målet är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa 
och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter. 
Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och 
utgångspunkten är "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan 
presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också 
tar fart.

Under 2017 har följande skett i projektet:

 Fokus Genarp deltog under Lions julmarknad 2016 Jul i Genarp för att berätta om att 
Fokus Genarp har startat.

 Genarpsborna har haft möjlighet att svara på en webbenkät med frågor om boende, 
kommunikationer och infrastruktur, service, mötesplatser, turism och näringsliv med 
mera. Enkäten var öppen från slutet av november 2016 till början av januari 2017.

 Den 15 februari 2017 arrangerades ett så kallat Open Space-möte i Genarps idrottshall. 
Under tre timmar samlades 180 engagerade Genarpsbor, tjänstepersoner och 
förtroendevalda från Lunds kommun för att diskutera Hur skapar vi ett levande 
Genarp tillsammans?

Under hösten har utbildningsnämnden startat ett pilotprojekt som kallas Inflytandeforum. 
Inflytandeforum är en referensgrupp bestående av elevrepresentanter under 18 år som får 
möjlighet att sätta sig in i nämndens ärenden och uttrycka sina åsikter i dessa ärenden.

Brunnshögsprojektet är synligt på sociala medier och webben och många frågor kommer in. 
Brunnshögsprojektet har också kontinuerlig dialog med Lundaborna genom erbjudandet om 
Framtidsvandring, där en guide ställer upp kostnadsfritt och går runt i området och berättar 
och för dialog om projektet. Ett årligt Augustimöte arrangeras, detta år i stadshallen med en 
minimässa där byggaktörerna i Brunnshög träffade Lundabor.

Under sommaren erbjöd Sommarlund diverse aktiviteter i Brunnshög, t ex sagovandringar, 
yoga, träningspass och drakflygarfestival. I samband med arrangemangen fördes en 
systematiserad dialog kring hur planeringen görs för den nya stadsdelen. På kulturnatten 
kommer flera aktiviteter att erbjudas.
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Ekonomisk hållbarhet

Mål inom fokusområdet

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom ramen för god ekonomisk 
hållbarhet, varav det ena målet bedöms uppnås under 2017.

Resultatmålet innebär att kommunen finansiella resultat ska uppgå till 1,5 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning under 2017. 
Resultatet för 2017 bedöms bli 28 miljoner, vilket i relation till skatteintäkter var 0,8 procent 
och målen uppnås inte.

Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst till högst 60 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 2017 förväntas bli 
43 procent och målet har bedömts uppnås.

Lunds kommun prognostiserar ett resultat för 2017 om 28 miljoner kronor, vilket är 40 
miljoner kronor lägre än budget. Förändringarna jämfört med budget avser högre 
nettokostnader för nämnderna, lägre skatteintäkter som till viss del vägs upp av högre 
finansnetto och överskott från reserverade medel. Nämnderna bedöms för helheten ha en god 
följsamhet med en nettoavvikelse på under 1 procent.

Nettoinvesteringarna förväntas uppgå till 1 016 miljoner inklusive nettoutgifter för 
exploateringsverksamheten, vilket är 438 miljoner kronor lägre än investeringsramen. Den 
främsta anledningen är att projekt skjutits fram tidsmässigt, men är även följden av en mer 
omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut. Under 2017 påverkas 
investeringsvolymen även av den rådande marknadssituationen med stor efterfrågan på 
byggtjänster.

Ytterligare analys av Lunds kommuns resultat och ställning återfinns i avsnitt ekonomi.

Ekologisk hållbarhet

Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 (LundaEko II) är det 
övergripande programmet för att uppnå målet inom fokusområdet ekologisk hållbarhet. 
Indikatorn för KF-målet "Lunds miljö- och klimatpåverkan ska väsentligt minska" är 
minskade utsläpp av växthusgaser (ton CO2ekv/år).

Målet följs upp i samband med årsredovisningen. De senaste statistiska uppgifterna från 2014 
visar att utsläppen minskat med totalt 47 % jämfört med år 1990 (målvärdet är 50 % till år 
2020). Bedömningen är att indikatorns målvärde kommer att nås till år 2020, om beslutade 
och planerade åtgärder genomförs.

Ytterligare analys av Lunds arbete med ekologisk hållbarhet redovisas under rubriken Miljö.

Mål inom fokusområdet

Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska
Målet mäts med utsläppen av växthusgaser. Målet för året är en minskning med 41 % jämfört 
med 1990.

En ny beräkning av minskningen kommer göras till årsredovisningen. Står sig utfallet från 
2016 då minskningen var 47 procent kommer målet uppnås även för 2017.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet presenteras under rubriken Miljö.
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Social hållbarhet

 

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

Det finns inga formulerade mål kring social hållbarhet.

Nedan redovisas indikatorer som är utvalda av RKA, rådet för kommunal analys och SKL.

 

Förklaring till tabellen

Lund tillhör de 25 % bästa kommunerna

Lund tillhör de 26-74 % bästa kommunerna

Lund tillhör de 25 % sämsta kommunerna

 

2 014 2 015 2 016

Hälsa

Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år 81,4 81,6 81,8

Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år 85,0 85,1 85,3

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, 
andel (%) 81 81 80

Trygghet

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv 836 872 900

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 24 23 25

Delaktighet och inflytande

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 8,4 7,8

Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under 
året, andel (%) 1,3 1,5

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) 39,3 45,2

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

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

Jämställdhet

Lönegap median kvinnor - median män anställda av 
kommunen, kr -57 177 452

Grundläggande utbildning

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

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 83,1 85,0

Många gröna fält indikerar på att kommunen har en god social hållbarhet. Andelen hushåll 
med långvarigt ekonomiskt bistånd är den faktor där Lund har riktigt låga värden.

Den jämförande statistiken inom området försörjningsstöd finns tillgänglig senare i höst. 
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Antalet hushåll i Lund med försörjningsstöd har minskat i Lund från 1005 hushåll i 
genomsnitt per månad januari till augusti 2016 till 948 hushåll per månad för motsvarande 
period 2017. Med den starka arbetsmarknad som råder förväntas antalet ytterligare sjunka. 
Socialnämnden har arbetat systematiskt med gruppen med långvarigt försörjningsstöd och ett 
hundratal personer har fått annan och rätt försörjning. Personer som har långvarigt 
försörjningsstöd har ofta en problematik där psykisk och/eller fysisk ohälsa är en grund till 
svårigheter att nå arbetsmarknaden. Eftersom konjunkturen även bidrar till att minska antalet 
personer som har kortvarigt försörjningsstöd så kommer andelen med långvarigt 
försörjningsstöd fortsatt vara högt i Lund samtidigt som andelen i befolkningen som har 
behov av försörjningsstöd kommer att minska.

 

Strategiskt arbete inom fokusområdet

Runt om i Sverige tecknas nu överenskommelser mellan kommuner och ideella 
organisationer. Med den nationella Överenskommelsen ska samarbetet mellan den offentliga 
sektorn och den idéburna stärkas. Tanken är att ökat samarbete skapar mer delaktighet, vilket 
i sin tur ökar det demokratiska inflytandet för medborgarna. Lunds kommun kommer i höst att 
presentera Överenskommelsen för kommunens ideella föreningar och organisationer. 
Intresserade föreningar bjuds in till möte i oktober.

Med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut och SKL:s plattform/ kriterier för MR-stad ( 
en stad som profilerar sig inom området mänskliga rättigheter), ska Lund genomföra en 
nulägeanalys av det MR-arbete som görs i verksamheterna för att identifiera vilka behov som 
finns, samt kartlägga vilka åtgärder som behöver vidtas för att Lund ska kunna utnämna sig 
till MR-stad.

För att öka tillgången på bostäder för social förtur omfattar den pågående markanvisningen i 
Centrala Brunnshög att 25 procent av hyresrättsbostäderna kan avropas av kommunen för 
sociala förtursfall. Det är 15 procent mer än i normalfallet.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Flyktingverksamhet
Kommunen bedömer att kunna ta emot och erbjuda alla 2016 och 2017 års anvisade 
flyktingar en bostad, även om det kan ta lite tid så att några kan tas emot först under 2018 
beroende av i vilken takt bostadslösningarna kommer på plats.

Arbetet med att få fram bostäder är en utmaning. Ett Modulfastigheterna på Väster planeras 
vara inflyttningsklara i mitten av december (tidigare planerat till september). Modulfastigheter 
ska även byggas på Linero, i Dalby och i Veberöd. Inflyttning i dessa planeras till våren 2018. 
Totalt blir det ca 100 lägenheter.

Lunds kommun hade i augusti ansvar för 266 ensamkommande barn och unga, varav fyra som 
har anvisats under 2017, de flesta kom under senhösten 2015.

Ett stort omställningsarbete har gjorts genom att HVB-boenden har omvandlats till 
stödboendeplatser. Två HVB-boende har stängts under perioden.

En lyckad kampanj har genomförts för att rekrytera särskilt förordnad vårdnadshavare till 
ensamkommande unga.

Övrigt

 Samverkansarbetet gällande sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder för unga 
vuxna fortsätter och verksamheten ComUng har beviljats medel för ett särskilt projekt 
för att utveckla verksamheten från Lunds finansiella samordningsförbund (FINSAM).
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 Barnahus har ingått i ett särskilt nationellt projekt som en av tre pilotverksamheter 
som syftar till att utveckla en nationell standard på utredning och stöd för barn som 
utsatts för våld eller sexuella övergrepp.

 Under 2017 har behov av boendestöd till personer med allvarlig psykisk 
funktionsnedsättning ökat kraftigt. En särskild utredning har gjorts för att påvisa 
anledningen till det ökade inflödet samt förslag på olika åtgärder.

 Ett nyöppnat boende inom området socialpsykiatri på Utsättaregränd har startats där 8 
brukare har flyttat in som tidigare fått sitt stöd och boende inom privata vårdhem.

 Försörjningsstödet fortsätter att minska och utvecklingsprojektet KAOSAM, som är en 
framtagen metod för att förbättra stödet till de brukare som har arbetshinder utifrån 
egen ohälsa, håller på att implementeras.

 Nya medborgarlöften har tagits fram i samarbete med Polisen som fokuserar på att 
ungdomar i Lund ska känna sig trygga i skolan, på fritiden och på nätet. 
Samverkansavtalet med Polisen har förlängts.

 Folkbiblioteken i Lund HBTQ-certifieras

Långsiktig kompetensförsörjning

Kommunen har tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi och en handlingsplan. I 
delårsrapporten fokuseras på personalomsättning, en indikator på 
kompetensförsörjningssituationen. Hög personalomsättning har Barn- och skolnämnderna, 
Vård och omsorgsnämnden, Socialnämnden och Tekniska nämnden. Yrkesgrupper med högst 
personalomsättning är socialsekreterare, fritidspedagoger och förskollärare.

Ytterligare analys av kompetensförsörjningen återfinns i avsnittet personal.
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Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna

Särskilda uppdrag Nämnd Status

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

Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag. • Socialnämnden Pågående

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som 
regeringens budget 2016 utmynnar i.

• Vård- och omsorgsnämnden Försenad

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök
• Barn och skolnämnd Lund Stad
• Barn och skolnämnd Lund öster Avslutad

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till 
Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och 
helger

• Kommunstyrelsen
• Tekniska nämnden Väntläge

Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra Sandby, 
Genarp och Veberöd

• Kultur- och fritidsnämnden Pågående

Uppdragen att utreda kommunsamverkan angående överförmyndare samt Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök, 
beslutades i EVP 2016-2018. De övriga uppdragen beslutades i EVP 2017-2019.

Utreda möjlig kommunsamverkan angående överförmyndare
Kommunfullmäktige har godkänt utredningen som kommit fram till att det saknas starka skäl 
för Lunds kommun att samverka med andra kommuner för att öka rättssäkerheten minska 
kostnaderna eller förbättra servicen.

Kartlägga bostadssociala projekt
Uppdraget pågår.

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget 
2016 utmynnade i
Arbetet med kommunfullmäktiges särskilda uppdrag pågår. Utredningen är försenat på grund 
av ärendets komplexitet.

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök
Barn och skolnämnden Lund öster avslutade projektet 2016 och konstaterade då att

 Ett större kök är mer kostnadseffektivt än ett litet kök.
 För att använda personalen effektivt är det viktigt att kunna fördela 

personalkostnaderna på så många portioner som möjligt.
 Det viktigaste sättet att hålla nere måltidskostnaderna är att bygga färre men större 

kök.

Barn och skolnämnd Lunds stad godkände en utredning i april 2017 och konstaterade att 
utredningen är en teoretisk modell för att belysa samband mellan kostnader och volymer.

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från de 
östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger
Överläggningar pågår med Skånetrafiken angående trafikförsörjningen av kommunens östra 
delar och utvärdering av trafikomläggningen ”Lund Öster” som genomfördes 2013 har 
utlovats. Någon utökning av turer kan enligt Skånetrafiken för närvarande inte ske.

Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd
Kultur- och fritidsförvaltningen håller på att utreda förutsättningarna för att anlägga en 
skatepark i Genarp. Tre möjliga platser utreds.
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Ekonomi

Kommunens ekonomi
Lunds kommun redovisar för perioden ett resultat på 30 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner 
kronor lägre än budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 28 miljoner 
kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Lunds kommuns samlade nettoinvesteringsvolym förväntas under 2017 uppgå till 1 016 
miljoner kronor, vilket är en minskning med 438 miljoner kronor jämfört med budget. 
Finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom ramen för god ekonomisk 
hushållning.

 Resultatmålet innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 1,5 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning under 2017. Prognostiserat utfall 
för 2017 uppgår till 0,5 procent och målet förväntas inte uppnås.

 Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Prognostiserat utfall för 
2017 uppgår 43 procent och målet förväntas uppnås.

Övriga finansiella mål

 Nettolåneskulden prognostiseras att öka med 645 miljoner kronor till 2 572 miljoner 
kronor vid året slut, vilket är lägre än planerat och främst är en följd av den lägre 
investeringsvolymen.

 Självfinansieringsgraden för perioden uppgår till 63 procent vilken är en godtagbar 
nivå, men lägre än föregående år.

 Soliditeten uppgår till 24 procent inklusive pensionåtaganden vilket är på samma nivå 
som föregående år.

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

För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning - det vill 
säga ett resultat på 1,5 procent, för 2017, och 2 procent för 2018 och framåt, av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning och en skuldsättning där nettolåneskulden, år 2018, ska 
uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning - krävs en 
aktiv ekonomistyrning framöver.

Resultat

Delårsbokslut
Per den siste augusti uppgår kommunens resultat till 30 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner 
kronor lägre än periodens budget. Budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:

 Nämndernas nettokostnad är 60 miljoner kronor lägre än budget.
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 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 107 miljoner kronor lägre än 
budget, vilket förklaras med lägre skatteintäkter (21 miljoner kronor), samt en 
periodiseringseffekt, där större del av skatteintäkterna redovisas det sista tertialet 
jämfört med hur budget är lagd (minus 86 miljoner kronor).  

 Överskott från reserverade medel, främst till följs av förskjutning av igångsättande av 
verksamheter, samt överskott i pensionsavgifter uppgår till 31 miljoner kronor.

Avräkning för kommunens exploateringsverksamhet sker i samband med årsbokslutet. 
Bedömningen är att verksamheten kommer att generera ett positivt resultat om 5-10 miljoner 
kronor. Detta är inte beaktat i prognosen för helåret.

Prognostiserat resultat
Kommunens helårsresultat förväntas uppgå till 28 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner 
kronor lägre än det budgeterade resultatet. Budgetavvikelsen beror främst på följande 
faktorer:

 Nämndernas nettokostnad förväntas bli 58 miljoner kronor högre än budget.
 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 21 miljoner kronor 

lägre än budget.
 Medel som kommunstyrelsen har reserverat till främst ökade lokalkostnader förväntas 

ge ett överskott om 20 miljoner kronor till följd av förskjutning i igångsättande av 
verksamheter

 Finansnetto förväntas bli 19 miljoner kronor högre än budget och beror på lägre 
räntekostnader. Detta är en följd av att räntenivåerna är fortsatt betydligt lägre än vad 
som antogs i budgeten samt att låneskulden inte ökar i den takt som budgeterats, då 
investeringstakten är lägre.

Resultatutveckling de senaste åren

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

Förväntad nettokostnadsandel 2017 uppgår till 99,5 procent, vilket är en försämring jämfört 
med föregående års utfall.

Kapacitet

Årets investeringar
Kommunens samlade investeringsvolym inklusive exploateringsverksamheten uppgår till 441 
miljoner kronor under perioden. Nämnderna prognostiserar en investeringsvolym för 2017 på 
1 016 miljoner kronor.

Kommunens investeringsram för året uppgår till 1 454 miljoner kronor och anger ett absolut 
tak för hur mycket kommunen kan investera ett visst år utan att riskera kommunens 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme förutsatt att driftsbudgeten hålls. Genom 
kommunens investeringsprocess sker en omfattande prövning innan beslut, vilket är en 
förklaring till att kommunen inte når upp till den totala ramen, dock utan att riskera att inte nå 
kommunens verksamhetsmål.

Investeringsvolymen har ökat jämfört med samma period föregående år (333 miljoner kronor) 
och förväntas även bli högre jämfört med föregående års utfall. Ökningen beror främst på att 
byggnation av spårvägen har startat under 2017. Investering i verksamhetsfastigheter ligger i 
nivå med föregående år, men något lägre än sammanlagd projektbudget främst till följd av 
ändrade eller pausade projekt. Vidare påverkar den rådande marknadssituationen med stor 
efterfrågan på byggtjänster, möjligheten att utföra planerade åtgärder.

Självfinansieringsgrad av investeringar
Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor del av året investeringar som finansieras med 
egna medel. En grad på 100 procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga 
investeringar och behöver därmed inte låna, vilket på lägre sikt stärker kommunens finansiella 
handlingsutrymme. En självfinansieringsgrad på ungefär 40 procent bedöms vara godtagbar 
för att inte riskera kommunens långsiktiga handlingsutrymme.

Utfallet tom augusti är att 63 procent av investeringsvolymen kan täckas med medel från årets 
löpande verksamhet, vilket bedöms vara en godtagbar nivå. Självfinansieringsgraden har legat 
högre under de senaste två åren, vilket främst är en följd av att investeringsvolymen har varit 
relativt låg under dessa år. Självfinansieringsgraden bedöms uppgå till knappt 40 procent vid 
årets slut vilket är högre än den framräknade, enligt budget 2017, som uppgår till 28 procent.

Kontroll

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

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till 
förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 procent bedöms innebära 
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god prognossäkerhet.

Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse uppgår till 0,96 procent och bedömningen är att 
budgetföljsamheten är god. Jämfört med prognosen i delårsrapport per mars, då 
budgetavvikelsen uppgick till 1,5 procent, har en förbättring skett. Analys av de senaste årens 
budgetföljsamhet visar på en försiktighet tidigt på året medan resultatet förbättrats under 
senare del av året.

Mer information om verksamheternas utfall och prognos finns i avsnitt 
verksamhetsredovisning.

Driftsredovisning nämnder

Nämnder Periodens 
UTFALL

Periodens 
BUDGET

Periodens 
Avvikelse

Helårs- 
budget

Helårs- 
prognos

Helårs- 
avvikelse

Byggnadsnämnd -14,9 -14,5 -0,4 -23,9 -22,8 1,1

Teknisk nämnd -105,4 -113,4 8,0 -178,4 -179,0 -0,6

Tekn.n- Exploat & Infrastrukt -21,5 -31,2 9,7 -46,8 -35,4 11,4

Renhållningsstyrelse 4,5 0,5 3,9 0,5 1,2 0,7

Utbildningsnämnd -301,2 -304,3 3,1 -497,9 -501,6 -3,7

Kultur- och Fritidsnämnd -219,5 -228,0 8,5 -339,0 -337,3 1,6

Socialnämnd -403,7 -363,0 -40,7 -543,4 -640,4 -97,0

Miljönämnd -8,7 -8,6 -0,1 -13,6 -13,6 0,0

Vård- och Omsorgsnämnd -1 136,6 -1 191,0 54,4 -1 785,8 -1 751,3 34,5

Barn- och skolnämnd Lunds stad -1 125,0 -1 128,4 3,5 -1 772,0 -1 772,0 0,0

Barn- och skolnämnd Lund Öster -432,5 -441,0 8,5 -694,8 -695,7 -0,9

Servicenämnd 62,9 71,1 -8,2 102,2 87,1 -15,1

KS - Kommunkontor -125,3 -135,5 10,3 -206,1 -195,5 10,6

KS - Politisk ledning -33,7 -33,5 -0,2 -49,6 -50,4 -0,9

Summa nämnder -3 860,7 -3 920,9 60,2 -6 048,5 -6 106,8 -58,3

Finansförvaltning 3 890,5 3 964,9 -74,4 6 116,5 6 134,7 18,2

29,9 44,0 -14,1 68,0 27,9 -40,1

 

Risk

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat själv 
med framför allt skatteintäkter. De faktorer som påverkar soliditeten är resultat samt 
tillgångarnas och skuldernas förändring. Soliditeten exklusive lån för annans räkning uppgår 
till 49 procent, vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet. Om ansvarsförbindelsen för 
pensionsåtagande räknas med uppgår soliditeten till 24 procent.

Likviditet
Kommunen har som mål att hålla en låg kassalikviditet och minimera låneskulden. För att 
hantera den finansiella beredskapen på kort sikt används checkräkningskredit, kreditlöften hos 
bank samt möjligheten att uppta kortfristiga lån via ett certifikatprogram med en låneram på 2 
miljarder kronor. Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's genomför årligen en så kallad 
rating av Lunds kommun. Deras bedömning är att Lunds kommun har en mycket god 
likviditetsberedskap. Kommunen har högsta möjliga kreditbetyg (AAA) vilket innebär en hög 

63



22

kreditvärdighet.

Låneskulden
Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn uppgår till 5 650 miljoner kronor. 
Upplåningen för kommunen, dvs nettolåneskulden, uppgår till 2 124 miljoner kronor vilket 
innebär en ökning med 197 miljoner kronor sedan årsskiftet. Baserat på investerings- och 
resultatprognosen per augusti förväntas nettolåneskulden vara 2 572 miljoner kronor vid årets 
slut, dvs en ökning med 645 miljoner kronor. Av den externa upplåningen är en stor del, 
3 435 miljoner kronor, vidareutlånat till bolag inom kommunkoncernen samt till 
kommunalförbund. Kommunens kapital- och räntebindningsstrategi är fastställd i de 
finansiella riktlinjerna. Syftet med dessa strategier är att minimera risker förknippade med 
låneskulden.

Borgensåtaganden
Kommunen har möjlighet att gå i borgen inom de ramar och riktlinjer som sätts upp av 
kommunfullmäktige. Kommunens borgensåtagande uppgår i augusti till 1 490 miljoner 
kronor varav 1 250 miljoner kronor är för LKF.

Pensionsförpliktelser
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 2 741 miljoner kronor vilket motsvarar en 
minskning med 10 miljoner kronor sedan årsskiftet. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse och uppgick till 2 270 
miljoner kronor inkl löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande 
intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och uppgår till 471 
miljoner kronor vilket är en ökning med 17 miljoner kronor sedan föregående år.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi ska vara i balans, det vill säga att 
årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger 
intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt 
balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Vid avstämningen mot 
balanskravet är det några poster som inte inräknas, vilket framgår av nedan tabell.

Vid årets slut förväntas kommunen ha ett positivt resultat efter balanskravsjusteringar på 27 
miljoner kronor och inget balanskravsresultat som behöver återställas.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om riktlinjer för kommunens 
resultatutjämningsreserv. Under 2017 har kommunfullmäktige beslutat om en avsättning om 
42 miljoner, vilket innebär att reserven nu uppgår till 317 miljoner kronor. Baserat på 
prognosen för 2017 är bedömningen att resultatet inte når upp till en nivå som innebär att 
avsättning kan ske till resultatutjämningsreserv.
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2016 Prognos 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 103 28

- realisationsvinster -3 -1

- vinst exploateringsområden - -

- orealiserade förluster i värdepapper - -

- återföring av orealiserade förluster i värdepapper -1 -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 99 27

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -42 0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

Årets balanskravsresultat 57 27

Återställning av balanskravsunderskott

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

Balanskravsresultat 57 27

Kvar att återställa (utgående värde) 0 0

Resultatutjämningsreserv

Ingående värde 215 275

reservering till RUR 60 42

Disponering av RUR - -

Utgående värde 275 317

Reservering till och disponering från resultatutjämningsreserven beslutas av kommunfullmäktige och bokförs året efter 
räkenskapsåret.
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Kommunkoncernens ekonomi
I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess koncernföretag 
sammanförts på ett sätt som motsvarar en koncernredovisning. Den sammanställda 
redovisningen omfattar den kommunala förvaltningsorganisationen samt de juridiska personer 
i vilka kommunen har en röstandel om minst 20 procent. Företag av mindre ekonomisk 
betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 procent.

Följande bolag och kommunalförbund ingår i den sammanställda redovisningen (ägarandel):

 Kraftringen-koncernen (82,4%)
 Lunds Kommuns Fastighets AB (100%)
 Lunds Kommuns Parkerings AB (100%)
 Räddningstjänsten Syd (22,5%)
 VA SYD (19,9%)

Resultat och kapacitet

Utfall augusti Periodbudget Prognos 2017 Budget 2017

Lunds kommun 30 44 28 68

Koncernföretag 294 240 380 369

Koncernjusteringar -74 -74 -74 -74

Koncernens resultat 250 210 334 363

Resultat för perioden för kommunens samlade verksamhet uppgår till 250 miljoner kronor 
före skatt. Lunds kommuns negativa budgetavvikelse för perioden vägs upp framförallt av att 
LKF har ett högre resultat än budgeterat för perioden. Avvikelser mot budget på företagsnivå 
kommenteras i nedan avsnitt "Väsentliga händelser, resultat och investeringar i 
koncernföretagen".

Helårsresultatet före skatt för kommunens samlade verksamhet förväntas uppgå till 334 
miljoner kronor att jämföra med budget om 363 miljoner kronor. Det är främst Lunds 
kommuns prognostiserade resultat som medför att koncernen förväntas avsluta med en 
negativ budgetavvikelse. LKFs resultat förväntas vara något sämre än budget och övriga 
koncernföretag prognostiserar resultat som ligger i nivå med eller något över budget.

Samtliga bolag och kommunalförbund bedöms ha goda resultat och en god ekonomisk 
ställning.

Risk och kontroll
Kommunen ska enligt kommunallagen lämna en redogörelse över begreppet god ekonomisk 
hushållning med uppföljning av finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunen utövar 
sin styrning över de kommunala bolagen med ett antal olika styrinstrument.

 Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
 Utse styrelsen och lekmannarevisorer
 Utse stämmoombud samt utfärda instruktioner till ombuden

Enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige få ta ställning i sådana beslut i bolagens 
verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessutom måste 
kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Koncernföretagens verksamhet 2017
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Kraftringen AB
Kraftringen AB är en koncern vars yttersta ägare är Lund, Eslöv, Hörby och Lomma 
kommuner. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme 
och kyla samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader.

Stora investeringar för vädersäkring av elnäten samt fossilfri fjärrvärmeproduktion sker under 
2017.

Standard & Poor’s rating committee beslutade i början av året att ge Kraftringen 
BBB+/Positive/A-2, vilket innebär att företaget går från ”Stable” till ”Positive” outlook.

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 203 miljoner kronor vilket är över budget 
och föregående år. Kraftringens resultatutveckling är stabil och ger positiva kassaflöden vilket 
skapar fortsatt utrymme för att amortera tidigare års skuldsättning samt finansiera kommande 
års investeringsbehov.

Under andra kvartalet lämnade Kraftringen en rekordstor utdelning till ägarkommunerna på 
totalt 101 miljoner kronor, varav utdelningen till Lunds kommun var 45 miljoner kronor.

Kraftringen har en investeringsplan för 2017 på 552 miljoner kronor. Periodens investeringar i 
maskiner, inventarier och anläggningar uppgår till 287 miljoner kronor. Investeringstakten är 
högre än föregående år.

Under året intensifieras arbetet med att utrusta en stor del av företagets fördelningsstationer 
med ny smart teknik för felavhjälpning. Företaget kommer också under 2017 fortsätta utbytet 
av äldre fjärrvärmeledningar i centrala Lund samt säkerställa övergången till fossilfri 
fjärrvärmeproduktion bland annat genom fjärrvärmeledningen till Dalby.

Kraftringens ambition är att fortsätta utvecklas i takt med de stora omvärldsförändringar som 
just nu sker och som påverkar både branschen och vårt bolag. I detta arbete ligger stora 
investeringar framför oss med reinvesteringarna inom el- och fjärrvärmenätet med syfte att 
öka leveranssäkerheten men också andra stora investeringar som förutsätter god ekonomisk 
hushållning med ett tydligt och väl förankrat samhällsnyttoperspektiv.

Förutsatt normala energiflöden och produktionsförutsättningar under resten av året bedöms 
helårsresultatet till cirka 317 miljoner kronor, vilket är något lägre än budgeterat resultat 320 
miljoner kronor.

Lunds kommuns Fastighets AB
Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) äger och förvaltar knappt 10 000 bostadslägenheter.

Efterfrågan på bostäder i Lund är fortsatt stor under året och uthyrningsläget för såväl 
bolagets bostäder och lokaler är mycket bra.

LKFs ambition är att ha Sveriges nöjdaste bostadskunder mätt genom Nöjd Kund Index. 
Målsättningen för 2017 är att nå ett serviceindex på 84,0 procent (83,8 procent 2016).

Arbetet med ombyggnad av 60- och 70-talsområden går vidare i enlighet med plan.

Under 2017 är målsättningen att minska primärenergianvändningen med 25 procent. 
Prognosen för samtliga energislag ser positiv ut. I strävan att bli fossilbränslefria till år 2020 
prioriteras fossilbränslefria alternativ vid nyanskaffning av fordon och arbetsverktyg. För att 
reducera användningen av fossilbränsle i våra fastigheter i Dalby, Veberöd, Södra Sandby och 
Revinge planeras för konvertering av energiförsörjningen för fastigheter som är anslutna till 
gasnätet.

För att få fram bostäder till nyanlända och samtidigt skapa de bästa förutsättningarna för en 
trygg och framgångsrik integration arbetar LKF tillsammans med kommunen enligt den 
växlingsstrategi som tidigare antagits. För närvarande pågår förberedelser för produktion av 
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totalt 96 temporära bostäder.

En hållbar organisation är nödvändig för att kunna leverera på de övergripande målen. För att 
stödja strategin är arbetet med strategisk kompetensförsörjning ett av de viktigaste områden 
att arbeta med, då brist på kompetens redan idag är ett faktum inom flera områden.

För att upprätthålla en långsiktigt hög tillväxttakt krävs att nuvarande projektportfölj av 
byggrätter ökas till att omfatta cirka 1 500 bostäder. För närvarande omfattar projektportföljen 
ca 1 200 bostäder. Vår nuvarande produktionstakt är för närvarande mycket hög med 1 000 
bostäder i byggproduktion.

Utöver tillgång på byggrätter utgör produktionskostnadsutvecklingen en kritisk faktor. Det 
senaste året noteras att byggkostnaderna har ökat markant och för de fall utvecklingen 
fortsätter framöver ser vi en risk att det kan bli svårt att genomföra planerade projekt.

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 123 (105) miljoner kronor vilket är 43 
miljoner kronor bättre än budget på 79 miljoner kronor för perioden. Merparten av avvikelsen 
finner vi inom rörelsens kostnader och beror främst på lägre underhållskostnader till följd av 
att en stor andel av åtgärderna beställts och påbörjats men ännu inte färdigställts och 
fakturerats.

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas bli 114 miljoner kronor vilket är 8 
miljoner kronor lägre än budget och även lägre än föregående år. Det medför att bolagets 
långsiktiga målsättning med en totalavkastning överstigande 3 procent på totalt kapital 
sannolikt ej kan infrias utan att kostnaderna för underhåll bromsas. Alternativt motverkas 
genom bokslutsdispositioner.

Resultatförsämringen beror främst på högre kostnader, som i viss mån vägs upp ökade 
intäkter. De ökade kostnaderna beror på att bolaget har en fortsatt hög ambitionsnivå vad 
avser reparation och underhåll, bl.a. har underhållet ökat i samband med ombyggnadsprojekt 
på Linero. Åtgärder har vidtagits för att hålla minska reparationskostnaderna.

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt bedöms uppgå till 108 miljoner kronor (106 
miljoner kronor) vilket är i linje med budget. Av dessa beräknas utdelning ske i enligt lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) på av ägaren tillskjutet kapital.

Färdigställda fastigheter är bokförda till anskaffningsvärde 6 946 miljoner kronor (6 933 
miljoner kronor i bokslut 2016-12-31) inklusive markförvärv. Pågående arbeten uppgår till 
1 035 miljoner kronor (636 miljoner kronor).

Lånevolymen inklusive koncernkontokredit uppgår till 3 937 miljoner kronor (3 701 miljoner 
kronor). Ränteswapvolymen uppgår till 2 700 miljoner kronor (2 350 miljoner kronor).

Lunds Kommuns Parkerings AB 
Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) förvaltar sju egna parkeringshus med 3100 p-platser 
och därutöver 3900 p-platser på hyrda eller arrenderade markparkeringar. Bolaget erbjuder 
såväl besöksparkering som fasta hyrbara p-platser inomhus & utomhus, periodkort och 
övervakning.

Under året har underhåll av parkeringshusen skett i enlighet med plan. Bolaget miljösatsning 
har fortsatt genom bland annat anskaffning av två nya eldrivna fordon som ersätter tidigare 
gasbilar samt planerar för investering i ett flertal nya laddstolpar för elbilar vid om- och 
tillbyggnaden av Gasverket.

Bolaget har fått bygglov för parkeringshuset Skymningen i Södra Brunnshög och förbereder 
nu upphandlingen.

Periodens resultat efter finansnetto uppgår till 3,6 miljoner kronor, vilket är bättre än 
periodens budget om 1,6 miljoner kronor. Ökningen beror främst på intäkter till följd av ökad 
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beläggning på fasta platser och ökad försäljning av periodkortplatser.

Förutsatt normala beläggningsgrader avseende både korttidsparkeringar och kontraktsplatser 
under årets sista tertial visar bedöms resultatet efter finansnetto bli 5,5 miljoner kronor, vilket 
är en ökning om 3,3 miljoner kronor jämfört med årets budgeterade resultat.

Periodens investeringar uppgår till 0,7 miljoner kronor. Kommande större investeringar under 
årets sista månader avser markköp från Lunds Kommun på 1,2 miljoner kronor samt 
anläggning av markparkering Solbjer för 1 miljon kronor.

Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänst för Lund, Malmö, Eslöv, Kävlinge och Burlövs kommuner.

Förbundet har sedan i början av året ny förbundsdirektör, Linda Kazmierczak, då då tidigare 
förbundsdirektör gått i pension.

Verksamheten har under perioden löpt på enligt på enligt inriktningar och mål som anges i 
verksamhetsplanen för 2017.

Räddningstjänsten Syd har ett pågående utvecklingsarbete kring förbundets 
myndighetsutövning avseende tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
tillståndshantering enligt lagen om brandfarlig och explosiva vara. I detta arbete ingår bland 
annat översyn av arbetssätt och metoder för att öka rättssäkerhet, tydlighet och service samt 
korta handläggningstid.

Resultatet för perioden uppgår till 0,8 miljoner kronor, vilket är något bättre än periodens 
budget och beror bland annat på tillfälligt minskade pensionskostnader samt kostnader som är 
budgeterade inom perioden, men kommer att falla ut först senare i år.

För 2017 prognostiseras ett överskott på 0,3 miljoner kronor, något bättre än budgeterat 
resultat om 0,1 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna för åtta månader uppgår till 3,7 miljoner kronor. På årsbasis beräknas 
de totalt uppgå till 8 miljoner kronor. Bland investeringsutgifterna finns investeringar till ren 
och säkrare arbetsmiljö, räddningsutrustning, personbilar, IT-utrustning, uppgradering av 
intranät samt kompetenssystem.
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Personal

Långsiktig kompetensförsörjning
Många insatser görs för att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Ett verktyg för att följa 
upp resultatet av insatserna är att mäta personalomsättning. Denna visar hur stor andel av de 
tillsvidare anställda som antingen lämnar kommunen för annan arbetsgivare eller går i 
pension.

Personalomsättning Jan-Juli 2016 per nämnd 

Nämnd Personalomsättning Jan-Juli 2016 Personalomsättning Jan-Juli 2016

Byggnadsnämnden 9 % 5 %

Tekniska nämnden 4 % 10 %

Renhållningsstyrelsen 6 % 10 %

Utbildningsnämnden 3 % 4 %

Kultur- och Fritidsnämnden 6 % 5 %

Socialnämnden 6 % 8 %

Miljönämnden 0 % 4 %

Vård- och omsorgsnämnden 8 % 8 %

Barn- och skolnämnd Lunds stad 5 % 7 %

Barn- och skolnämnd Lund Öster 4 % 8 %

Servicenämnden 4 % 7 %

Kommunstyrelsen 3 % 7 %

Totalt kommunen 6 % 7 %

Personalomsättningen har i kommunen ökat med 1 procentenhet jämfört med samma period 
förra året trots att andelen pensionsavgångar minskade från 25 procent till 20 procent. Alla 
nämnder ökade sin omsättning förutom Byggnadsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden som 
minskade sin omsättning samt Vård- och omsorgsnämnden som hade samma omsättning. I 
nämnderna med mindre antal tillsvidareanställd personal är variationen stor då ett fåtal 
avgångar har större påverkan på resultatet. Personalomsättningen har ökat framförallt i de 
yrkeskategorier med stor konkurrens, som har hög efterfrågan och en låg tillgång såsom 
socialsekreterare, förskollärare och fritidspedagoger.

Insatser riktar sig huvudsakligen till de yrkesgrupper som bedöms som svårrekryterade eller 
till befintlig kompetens som man riskerar att inte kunna behålla. Många insatser kommer att 
utvärderas under 2017 och resultat presenteras i årsredovisningen.

Exempel på insats är det rekryteringsarbete bland sjuksköterskor/distriktsköterskor som varit 
lyckat och ett 15 tal sjuksköterskor/distriktsjuksköterskor har rekryterats inom ramen för 
insatsen med anställning som påbörjas under hösten.

Sommarrekryteringen är en omfattande rekryteringsprocess där flera hundratals medarbetare 
ska rekryteras. Den kampanj som gjordes inför denna sommar var lyckad och förvaltningen 
fick många sökande.
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Personalomsättning på de 15 till antalet största yrkesgrupperna Jan-Juli 2016

15 till antalet största 
yrkesgruppperna Jan-Juli 2016 Jan-Juli 2017

Socialsekreterare 5 % 13 %

Fritidspedagog 3 % 11 %

Förskollärare 5 % 11 %

Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård 4 % 9 %

Undersköterska, 
hemvård/hemsjukvård 10 % 8 %

Vårdare, gruppboende 9 % 7 %

Lärare grundskola, tidigare år 4 % 6 %

Socialpedagog, behandlingsassistent 8 % 5 %

Barnskötare i förskola/barnomsorg 2 % 5 %

Undersköterska, äldreomsorg 6 % 5 %

Lärare idrott och hälsa, slöjdlärare, 
hemkunskap 3 % 4 %

Lärare grundskola, senare år 4 % 4 %

Elevassistent 5 % 4 %

Lärare gymnasium, allmänna ämnen 3 % 3 %

Lokalvårdare/städare 3 % 3 %

Totalt kommunen 6 % 7 %

Inom vård- och omsorgsverksamheten och skolverksamheten är det framförallt de 
legitimerade yrkena och chefer som bedöms som svårrekryterade. Inom socialnämnden är 
socialsekreterarna fortsatt svårrekryterat och har hög omsättning.

Hälsa och arbetsmiljö
Under perioden januari till och med juli 2017 har sjukfrånvaron i procent ökat marginellt med 
0.1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker bland kvinnor 
med 0,3 procentenheter medan det bland männen är oförändrat.

Andelen långtidssjukskrivna har minskat bland både män och kvinnor, det är den korta 
sjukfrånvaron bland kvinnor som står för ökningen.

Under de senaste 12 månaderna har sjukfrånvaron varit över 10 procent vid 2 tillfällen, i 
november och i februari. Dessa två månader brukar sjukfrånvaron vara som högst, och kan 
förklaras av ökad korttidssjukfrånvaro, främst bland yrkeskategorier som definieras som 
kontaktyrken, som också är den grupp som är mest utsatt under influensaperioder.

Det är framförallt män, 29 år eller yngre, som ökar i sjukfrånvaro i procent av arbetstiden från 
4,4 procent under januari till och med Juli 2016 till 5,2 procent jämfört med samma period 
2017. Bland kvinnor är det gruppen 50 år eller äldre som ökar med 0,5 procentenheter från till 
under samma period. De andra åldersgrupperna bland kvinnor är oförändrade.

Nämnderna arbetar med olika insatser för att minska sjukfrånvaron. Exempel på insatser är:

 Kartläggning av sjukfrånvaron
 Förebyggande insatser i samarbete med Företagshälsovården eller andra externa 

aktörer
 Insatser för att minska korttidssjukfrånvaron
 Informationsinsatser för att främja det systematiska arbetsmiljöarbetet
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 Hälsofrämjande insatser

Insatserna pågår under hösten 2017 och kommer att utvärderas under 2018.

Under 2017 påbörjar Vård- och omsorgsnämnden projektet "Öka hälsotalen i Vård och 
Omsorg". Bland annat kommer en workshop med verksamhetschefer, förvaltningens centrala 
samverkansgrupp och representanter från HR-avdelningen att genomföras. Syftet är att arbeta 
fram tydliga målbilder för projektet och skapa en gemensam plattform för det fortsatta arbetet 
med att öka hälsotalen. Workshopen kommer att ledas av externa konsulter med erfarenhet av 
att leda denna typ av processer.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal Utfall juli 2017 Utfall juli 2016

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid - kvinnor

8,7 8,4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid - män

4,5 4,5

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid - total

7,5 7,4

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal Utfall juli 2017 Utfall juli 2016

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

42,9 43,3

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

28,6 30,7

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

40,6 41,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna 
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Sjukfrånvaro åldersuppdelad

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Jan-Juli 2016 Jan-Juli 2017

Åldersintervall 
SKL K M Total K M Total

-29 8,6 % 4,4 % 7,3 % 8,6 % 5,2 % 7,5 %

30-49 8,7 % 4,4 % 7,5 % 8,7 % 4,3 % 7,5 %

50 - 8,2 % 4,7 % 7,3 % 8,7 % 4,5 % 7,7 %

Totalt 8,5 % 4,5 % 8,7 % 4,5 %

Totalt 7,4 % Totalt 7,5 %

 

Miljö
LundaEkos mål och delmål följs upp i samband med årsredovisningen. I delårsrapporten finns 
därför inte resultat och analyser av alla delar i programmet.

En aktualiserad version av LundaEko II har tagits fram efter remissynpunkter från samtliga 
nämnder och styrelser. Inaktuella delmål har tagits bort eller omarbetats och nya områden 
som t.ex. mikroplaster och konsumtionens klimatpåverkan har tillkommit. 
Kommunfullmäktige förväntas besluta om aktualiseringen under hösten.

Hållbarhetsveckan, 15-20 maj, var ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Lunds 
kommun, som även engagerade ett stort antal organisationer, företag, myndigheter och 
lundabor. Arrangemanget var en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och en av fem 
vetenskapsveckor under jubileumsåret. Under veckan hölls ca 50 olika arrangemang, 
däribland en avslutande hållbarhetsfestival med cykeldag, seminarier och utställningar.

Under hållbarhetsveckan delades även Lunds miljöpris ut. Vinnare i år blev Ottosson 
Färgmakeri i Genarp och Noori Saber som driver projektet Grannens reparatör. Den interna 
utmärkelsen Miljöbragden gick till insatser för gröna finanser och fossilbränslefria 
arbetsmaskiner.

I mars delades för första gången medel ut från kommunens interna klimatfond. Totalt fanns 
det 283 000 kr i fonden som samlats in från koldioxidavgifter under andra halvåret 2016 från 
flygresor, drivmedel och resande med egen bil. Vård och omsorgsnämnden, Servicenämnden, 
Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn och skolnämnd Lund stad beviljades medel för 
sina klimatprojektsansökningar. Projekten handlade bland annat om elbilar till hemtjänst, 
elcyklar och resfria möten.

Lund gav i maj ut sin första gröna obligation med en volym om 750 miljoner kronor och en 
löptid på 5 år. Lunds kommuns arbete med gröna obligationer är granskat av det norska 
verifieringsinstitutet Cicero. Lunds kommun erhöll den sammanlagda bedömningen Dark 
Shade of Green vilken är den högsta bedömningen som går att få. Pengarna från den gröna 
obligationen ska användas till projekt inom förnybar energi, energieffektiva bostäder eller 
hållbara transportlösningar.

Fairtrade City Lund firar 10-årsjubileum i år, som uppmärksammas med olika aktiviteter 
under året. Kommunens fairtradeinköp har ökat, ett exempel är fairtrademärkt kaffe som 2007 
var 0,77 procent och vid den senaste uppföljningen 2017 var 99 procent. Årets 
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fairtradeutmärkelse i Lund delades ut till Solvindens förskola i Nöbbelöv.

Aktuella händelser
Lund är en av de kommuner som fått stöd från energimyndigheten för att kunna erbjuda små 
och medelstora företag stöd från energi- och klimatcoach. Lunds coach började i juni och 
arbetar med att rekrytera företag till projektet.

Projektet Den varma och rena staden har avslutats, men en del av projektet lever vidare 
genom ett Vinnovafinansierat projekt som handlar om HVO (biokol). Restprodukter, 
exempelvis park- och trädgårdsavfall omvandlas till HVO genom en pyrolysprocess och kan 
sedan användas som jordförbättringsmedel.

Ungdomsjournalister skriver om Agenda 2030 är ett projekt som fått stöd från SIDA. 
Projektet handlar om att öka intresset för och kunskapen om FN:s hållbarhetsmål. Nära 600 
elever från Lunds skolor, högstadier och gymnasier har anmält sitt intresse att delta. De 
vinnande artiklarna publiceras i tidningen Hallå.

Det pågår flera projekt kopplade till LundaEko-målet Fossilbränslefri kommun 2020. 
Kommunen fortsätter att byta ut dieseldrivna arbetsmaskiner till el och underlättar införandet 
av elfordon genom upphandling av laddstolpar samt har köpt in eldrivna transportcyklar för 
parkskötsel.

Måltidernas hållbarhetsarbete fortsätter med nyhetsbrev och bland annat matsvinnsmätning i 
en app. Andelen ekologiska livsmedel för måltidsservice kök ökade med 7 % första halvåret 
och den totala andelen är nu 79 %.

I Sularpsbäcken tas vandringshinder för öring bort och nya lekbäddar anläggs inom ramen för 
projektet Bäcken i byn. En ny informationsfolder har tagits fram om Lunds tio främsta 
naturupplevelser. I Södra Sandby har Naturvårdens dag arrangerats där information gavs om 
livet i Sularpsbäcken.

I augusti skedde en olycka med stort utsläpp av diesel på körbanan, i samband med 
beläggningsarbeten. En stor del av utsläppet rann ner i dagvattenbrunnar, men bara en mindre 
andel nådde Höje å innan begränsande åtgärder sattes in. Beredskapsrutinerna följdes och 
konsekvenserna begränsades på ett effektivt sätt.

Under våren 2017 har vård- och omsorgsnämnden fått medel ur kommunen miljöanslag till 
projektet Översta steget, som syftar till att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. 
Projektet, som pågår 2017-2018, har dragit igång på Linegårdens särskilda boende för äldre.

Spyken gymnasieskola arbetar under läsår 2016/2017 och 2017/2018 med Lärande för hållbar 
utveckling (LHU), med en extern processledare och med tre lärare som koordinatorer. Arbetet 
bedrivs i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Arbetet med att förbättra täckningen av Rögle deponi har startat. Särskilda "klimatfönster" 
skall minska mängden skadliga klimatgaser från deponin. Staten, genom klimatklivet, har 
bidragit med medel för detta arbete.

Utmaningar
Den årliga uppföljningen av LundaEko II visar att det finns flera delmål som bedöms som 
osäkra eller svåra att nå till 2020. Det handlar bland annat om ekologisk odlad jordbruksmark, 
miljökrav vid upphandling och status på yt- och grundvatten. En utmaning är också arbetet 
med Engagera flera där målet handlar om att boende och verksamma i kommunen ska agera 
sig för en hållbar utveckling. För att nå vidare i arbetet behövs nytänkande kring finansiering, 
organisation och samverkan med olika aktörer.

För att kunna uppnå fossilbränslefria transporter till år 2020 pågår arbete med inköp av nya 
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fordon och laddstolpar. Det behövs dock fler alternativ till diesel, då efterfrågan på HVO 
(biodisel) är större än tillgången. Det innebär en risk för att målet inte uppnås.

Även målet om 100 % ekologiska livsmedel är svårt att nå trots att tillgången successivt ökat 
och ett nytt livsmedelsavtal med  krav på bland annat ekologiska produkter.

 

 

Framtid och utveckling
Kommunfullmäktige beslutade i april om en ny vision och nya förhållningssätt för Lunds 
kommun. De ska utgöra språngbräda för utvecklingen framåt för hela organisationen. För att 
få genomslag i hela organisationen kommer implementeringen av visionen och 
förhållningssätten att vara ett av kommunens viktigaste uppdrag under 2017 och 2018.

Malmö-Lund regionen är landets andra största arbetsmarknad och Skåne växer. Fram till 2025 
förväntas vi att bli 100.000 fler skåningar. Att bygga ut kollektivtrafiken och knyta fler orter 
till det regionala tågnätet är nödvändigt får att nå ett hållbart transportsystem. 
Planberedskapen för bostadsbyggande är god men planerna behöver kopplas till en 
kapacitetsstark kollektivtrafik för att få näringslivet att investera. Spårvägen och utvecklingen 
av Lund C blir viktiga pusselbitar i bygget av det så viktiga spårsystem som är en 
förutsättning för god regional tillväxt. Glädjande är att staten bidrar med satsningar som 
främjar bostadstillväxt och hållbar stadsmiljöutveckling.

Under hösten genomförs ett brett dialogarbete med Lundabor och andra intressenter om 
samrådet till ny översiktsplan. I kombination med en politisk dialog utgör samrådsunderlaget 
sedan underlag för det kommande utställningsförslaget. Under hösten fortsätter också 
målarbete och process om Källby/sydvästra Lund tillsammans med Staffanstorps kommun.

Att öka bostadsbyggandet är ett viktigt mål för Lunds kommun. Nya bostadsområden planeras 
bland annat i förtätningsområden. Flera av dessa är idag verksamhetsområden i centrala lägen. 
De verksamheter som inte kan vara kvar intill bostäder, t ex med tanke på eventuella risker 
och störning, behöver därför en ny etablering. Lunds kommun har idag brist på attraktiv 
verksamhetsmark. Det är en stor utmaning att lägga fast var nya verksamhetsområden ska 
planeras. Arbetet med förorenad mark kommer att vara fortsatt omfattande i samband med att 
samhällena förtätas och att man ofta bygger på mark där det tidigare bedrivits verksamheter.

Fortsatt arbete med LundaMaTs, planen för hållbara transporter, ska bidra till att kommunens 
miljömål uppfylls. Utgångspunkten för mål och åtgärder är att människan sätts i centrum för 
stadsplaneringen. Arbetet präglas av ett regionalt perspektiv, eftersom resandet och 
transportsystemet blir allt mer regionalt. Pågående linjenätsöversyn av stadsbusstrafiken 
tillsammans med Skånetrafiken inom Kollektivtrafikvision 2020, är viktig för stadens 
utveckling. I planeringen ingår även en övergång till eldrivna bussar. Den prognostiserade 
tillväxten i Lund ger möjligheter till förändrade resmönster i staden som helhet. Resmönster 
kommer också att påverkas av nya förutsättningar, som exempelvis kraftigt stigande andel 
elcyklar och nya lånecykelsystem.

Digitalisering blir allt viktigare för alla typer av verksamheter. Utvecklingen av digitala 
verktyg och kanaler, exempelvis lund.se och e-tjänster ska förstärkas. Ett exempel är planer 
på ett digitalt boknings- och bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet.

Ett nytt HR-system ska införas i kommunen. Det nya systemet beräknas kunna tas i drift 
hösten 2018.

Förbättrat företagsklimat och införandet av en kommungemensam företagslots är prioriterat.

Kommunens behov av sociala bostäder både för nyanlända och andra grupper ställer krav på 
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bostadsbyggandet. Kommunen arbetar med olika lösningar, bland annat med en bytesmodell 
där fastighetsägare hyr ut sina lägenheter till kommunen och i gengäld får en ny 
markanvisning som motsvarar antalet uthyrda lägenheter. All planlagd mark har inventerats 
på outnyttjade byggrätter, några områden har identifierats och där pågår nu olika projekt för 
att bostadsbyggnation ska komma igång.

Nytt färdtjänstavtal och en väl fungerande färdtjänst har högsta prioritet. Det är angeläget att 
återskapa förtroendet att resa med färdtjänsten.

Utifrån befolkningsstrukturen kommer behovet av äldreomsorg att öka i omfattning. Under en 
tioårsperiod förväntat gruppen 80 år och äldre öka med 70 %.

Överenskommelser, gemensam planering och införandet av det nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet som har tecknats med Region Skåne kommer att ställa stora krav på 
samverkan och gemensam planering med Region Skåne.

Miljönämnden har ett särskilt fokus avseende kemikalier och framtagandet av kemikaliplan 
för Lunds kommun och det fortsatta arbetet i enlighet med planen kommer att bli vägledande 
för nämndens tillsyn inom många områden de kommande åren.

Effektivare organisation
Kommunstyrelsen kommer att fortsätta arbeta mot att tydligare ta rollen att leda kommunen 
och att utveckla former för uppsiktsplikt och styrning. Tydlig styrning, ordning och reda 
behövs för att kunna hantera snabba förändringar och behov av allt större flexibilitet. För att 
klara uppdraget med förväntat minskat ekonomiskt utrymme framöver behövs än mer 
kostnadskontroll och fokus på medborgarperspektiv.

Arbetet för att förbereda den nya barn- och skolnämnden fortsätter under hösten. 
Arbetsgrupper samlas kring uppgiften att skapa enhetliga strukturer och rutiner, vilket 
kommer att  fortsätta och följas upp under hela 2018.

Skolutveckling
Skolinspektionen gör en tillsyn i Lunds kommununder höstterminen 2017. På 
huvudmannanivå granskas framför allt vilka förutsättningar som finns för utbildningen och på 
vilket sätt huvudmannen främjar utveckling av utbildningen.

När det gäller enskilda skolor ligger fokus på undervisning och lärande, extra anpassningar 
och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot 
kränkande behandling, förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling 
av verksamheten.

Utbildningsnämnden räknar med ett fortsatt högt söktryck till kommunens gymnasieskolor 
inom verksamhetsperioden 2017-2019.

Byggnation och infrastruktur
Beslut är tagna att genomföra den nya gymnasieskolan, Stadshallen-projektet, Södra 
Råbylund förskola, skola och idrottshall och Lerbäcksskolans idrottshall. Kommande större 
projekt är bland annat Katedralskolan med ny matsal och påbyggnad av en tredje våning, 
Idalaskolan och Nyvångskolan.

Rekryteringsutmaning
De främsta personalstrategiska utmaningarna framöver är dels att säkra 
kompetensförsörjningen dels att minska sjukfrånvaron och öka hälsa och välbefinnande i 
arbetet.

Utmaningen med kompetensförsörjning består i att efterfrågan på utbildad arbetskraft 
kommer att vara större än tillgången och personalrörligheten kan förväntas öka. Detta kan 
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medföra att lönenivåer drivs upp. Närliggande kommuner har samma utmaning avseende 
kompetensförsörjning, vilket gör att arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare är av yttersta 
vikt både för att ha möjlighet att nyrekrytera och behålla nuvarande medarbetare. Ett led i 
detta är ett fortsatt arbete för en god arbetsmiljö, goda anställningsvillkor med möjlighet till 
utveckling i arbetet och att ge goda förutsättningar för att vara ledare.

Genom de intensiva hälsofrämjande insatser som genomförs är förhoppningen att kunna se en 
positiv utveckling av sjukfrånvaron de närmaste åren. Ett fortsatt arbete med förebyggande 
och tidiga insatser vid tecken på ohälsa och att motverka ohälsosam arbetsbelastning är 
centrala delar i detta arbete.

Ny lagstiftning
Från den 1:e juli trädde ny lagstiftning som kan innebära att antalet personer som behöver god 
man kan minska då möjligheten till framtidsfullmakt och ställföreträdarskap införs.

Den 1/7 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Lagen innebär bland annat att hela 
elsäkerhetsansvaret är flyttat från elektriker med A-behörighet, till arbetsgivaren. 
Förändringen innebär stora konsekvenser för Servicenämnden, både ekonomiskt och 
organisatoriskt.

I januari 2018 träder en ny Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
i kraft. Lagändringen innebär ökade krav på ett snabbare omhändertagande av multisjuka 
såväl äldre som yngre efter vistelse på sjukhus för att säkra en trygg och effektiv utskrivning.

Socialtjänsten kommer från årsskiftet 2017/ 2018 få ansvar för stöd och råd gällande 
spelmissbruk.

Den 1 juli 2018 träder en förordning om reviderade styrdokument med syfte att stärka skolans 
digitalisering i kraft. Förberedelserna för att möta behov av utvecklingsarbete och 
kompetensutveckling är igång.

Regeringen har fattat beslut om obligatorisk lovskola med start läsåret 2017-2018. Detta 
beslut kommer inte att innebära några större förändringar för Lunds kommun eftersom Lund 
redan idag erbjuder denna verksamhet.

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk The General Data Protection Regulation 
(GDPR). Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige från och med 25 maj 
2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innehåller stora förändringar och 
vissa helt nya bestämmelser. Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter 
förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. De nya kraven kan komma att 
medföra stora förändringar i kommunens verksamheter.

 

 

Verksamhetsredovisning
Politisk ledning
Delårsrapporten för politisk ledning omfattar den politiska organisationen kring 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, valnämnden, överförmyndarnämnden samt 
Habostyrelsen. I resultaträkningen ingår även revisionen.

Nämndens helårsprognos visar på ett underskott på 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen avser 
Överförmyndarnämnden 0,5 miljoner kronor, Valnämnden 0,1 miljoner kronor samt 
Habostyrelsen 0,2 miljoner kronor

Kommunstyrelsen
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Arbetet med att implementera visionen har påbörjats. Det har skett en fortsatt utveckling av 
kommunens ledningsprocess för att kommunen ska klara av de kommande årens finansiella 
utmaningar. Även investeringsprocessen kring kommunens verksamhetslokaler har 
utvecklats.

Nämndens helårsprognos visar på ett överskott på 10,6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen 
förklaras bland annat av vakanser, samt att medel för personalfrämjande ändamål som 
kommunkontoret fick tilldelat i budgeten inte har utnyttjats i så stor utsträckning.

Servicenämnden
Lunds kommun har per den 31 augusti 2017 berett bostad åt 274 nyanlända, kommunen är 
därmed för närvarande i fas med mottagandet. Arbetet med bostadsförsörjningen har 
intensifierats och en strukturell översyn pågår.

Servicenämnden har beställt detaljplan för ny gymnasieskola i kvarteret Pastor Svane och 
arbetet med upphandlingsunderlag och arkitekttävling pågår.

Serviceförvaltningens totala sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period 2016. 
Måltidsservice redovisar dock en ökning av sjukfrånvaron.

Nämnden prognostiserar ett helårsresultat på 87,1 miljoner kronor, vilket är 15,1 miljoner 
kronor lägre än budget. Avvikelsen prognostiseras inom lundafastigheter (10,1 miljoner 
kronor), och måltidsservice (5 miljoner kronor). Orsaker till underskottet, som nämnden vill 
framhålla, är höga kostnader för planerat underhåll för lundatfastigheter och ökade kostnader 
för livsmedel och personal inom måltidsservice. Nämnden har lämnat in en åtgärdsplan för 
ekonomi i balans till kommunstyrelsen, SN 2017/0295.

Beräknad årsprognos avseende investeringar uppgår till 572,5 miljoner kronor och utgör en 
positiv budgetavvikelse om 77,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är hänförlig dels till 
senareläggning av planerade komponentutbyten och dels till att projekt pausats.

Byggnadsnämnden
Den första delen av 2017 har varit händelserik och produktiv. Konjunkturen märks fortsatt av 
genom ökat tryck på stadsbyggnadskontoret. Ett digitaliseringsarbete har inletts på 
bygglovsavdelningen i syfte att effektivisera processerna och för att öka såväl kundnöjdhet 
som tillgänglighet. En projektplan i samarbete med IT-avdelningen är beslutad. 
Förvaltningens målarbete har skapat medvetenhet och fokus i tre bestämda 
utvecklingsriktningar bland medarbetarna.

Nämnden prognostiserar ett resultat för året på 1,1 miljoner kronor, vilket förklaras med att 
nämnden har högre intäkter för bygglovs- och startavgifter än planerats.

Tekniska nämnden
Verksamheten är inriktad på att klara basuppdraget men också på att uppfylla nämndens 
utvecklingsmål. Det pågår många insatser i stadskärnan för att främja stadslivet. Lund utsågs 
till årets cykelkommun och bl. a. genomförs andra etappen av det Nord-sydliga cykelstråket. 
Antal påbörjade bostäder uppgår till cirka 700, av dem är 75 procent hyresrätter. 
Dagvattenprojekt är identifierade som kommer att genomföras under året. 
Entreprenadmarknaden är generellt väldigt hårt belastad och det är problematiskt att handla 
upp såväl konsulter som entreprenader vilket påverkar verksamheten negativt.

I februari togs första spadtaget i spårvägsprojektet och i mars drog bygget igång på allvar. 
Tidplan och budget för byggnationen bedöms klaras. Trafikstarten har dock flyttats fram till 
våren 2020. Många andra stora projekt pågår parallellt eller är under uppstart, såsom 
utveckling av Lund C, Västerbro, Ideonområdet, Stångby, Södra Råbylund och Brunnshög.

Upphandlingen av nytt färdtjänstavtal har överklagats och överklagandeprocessen pågår. För 
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att säkerställa att färdtjänstlegitimerade kan resa från oktober till dess att nytt avtal kan 
tecknas har en direktupphandling genomförts med Taxi Helsingborg.

Personalomsättningen för tillsvidareanställd personal uppgår under årets första sju månader 
till 10 procent. Den höga personalomsättningen har bidragit till en ansträngd arbetsbelastning, 
Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period ifjol. Sjukfrånvaron följs upp 
på ett systematiskt sätt, för att förvaltningen ska kunna agera utifrån den enskilda individens 
förutsättningar.

Nämnden gör bedömningen att resultatet kommer att uppgå till 10,8 miljoner kronor vid årets 
slut. Orsakerna, som nämnden framför, till överskottet är fram för allt senareläggning av 
investeringsprojekt, vilket medför lägre kapitalkostnader.

För investeringarna bedöms ett överskott om 40 miljoner kronor. Orsaken är att strategiska 
markförvärv inte bedöms genomföras i den omfattning det budgeterats för samt 
tidsförskjutningar inom spårvägsprojektet och stadsparksprojektet. För 
exploateringsverksamheten bedöms ramen överskridas då markförsäljningarna tidsförskjuts i 
större utsträckning än investeringarna i gator och parker.

Miljönämnden
Nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer, i den mån statistik finns att tillgå, 
visar att målen uppfylls avseende perioden.

Sjukfrånvaron bland miljöförvaltningens personal har minskat avsevärt under året, vilket är 
mycket positivt. Arbetsmiljöfrågor har hög prioritet på förvaltningen och aktiva insatser görs, 
bland annat i form av rehabiliteringsplaner, inköp av utrustning men även trivselaktiviteter.

Vad gäller ekonomin prognostiserar miljönämnden ett nollresultat för helåret 2017.

Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens utvecklingsmål är delvis uppnådda. Nämnden bedömer att målvärdena för samtliga 
indikatorer kommer att uppnås för helåret

Förvaltningen har anställt en inkluderingskoordinator som samarbetar med andra 
förvaltningar i arbetet med nyanlända.

Lokalfrågan är fortsatt stor inom förvaltningen. Beslut i kommunfullmäktige är taget om tre 
stora idrottshallar. Kulturverksamheten arbetar för att få mer ändamålsenliga lokaler. 
Samtidigt står idrotts- och fritidsverksamheten med outnyttjade lokaler för ca 3,6 miljoner 
kronor. Dessa är Idalagården och en del lokaler inom fritidsverksamheten.

Vad gäller långsiktig kompetensförsörjning har underlaget av ansökningar vid rekryteringar 
minskat i antal och kvalitet. Det gäller främst yrkesområden med koppling till biblioteken och 
den öppna fritidsverksamheten men också vid rekrytering av chefer. Under 2017 har 
förvaltningen också påbörjat ett riktat arbete för att öka medvetenheten kring den 
organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid de senaste 12 månaderna, fortsätter att minska 
under 2017, vilket är mycket glädjande. Förvaltningen har endast haft en arbetsrelaterad 
sjukskrivning och rehabilitering under året.

Nya miljömål 2017-2019 är antagna och arbetet med den nya miljöledningsgruppen har 
kommit igång bra. Även arbetet med den nya miljöpolicyn är på gång.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar en positiv helårsprognos med 1,6 miljoner kronor. 
Idrottsverksamheten prognostiserar ett underskott på drygt 1 miljon kronor till följd färre 
besökare på Högevallsbadet samt uppstartskostnader för serveringen Corallen på 
Högevallsbadet. Övriga verksamheter prognostiserar överskott.
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Nämnden beräknar att investera för 10,4 miljoner kronor under året, att jämföra med budget 
på 16,2 miljoner kronor. Främsta orsaken till en lägre investeringsnivå är senareläggning av 
ombyggnation av biblioteken på Norra Fäladen och Nöbbelöv.

Socialnämnden
Ett omställningsarbete har genomförts under sommaren då HVB-boenden stängts och ett 
flertal stödboenden har skapats. Ett nytt boende för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar startats.

Trenden med lägre försörjningsstöd fortsätter. Anmälningar inom barn- och ungdomsvården 
fortsätter öka. En lokal missbruksöverenskommelser är klar med hälso- och sjukvården.

Periodens sjukfrånvaro har ökat utifrån framtagen prognos tidigare år. Förvaltningen arbetar 
både med strategiska planer kopplade till detta samt till aktiva åtgärder riktade mot specifika 
grupper för att kunna göra en analys av vad som utmärker trenden i vissa delar. För att kunna 
arbeta strategiskt med kompetens- och personalförsörjning inom förvaltningen har det tagits 
fram en handlingsplan kopplat till olika aktiviteter på kort och lång sikt. En partsammansatt 
grupp är tillsatt och arbetar med de olika insatserna i planen.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 97 miljoner kronor. Av underskottet finns 22 
miljoner kronor inom området extern köpt vård och 75 miljoner kronor inom 
flyktingverksamheten. Flyktingverksamheten finansieras av statsbidrag. Historiskt har 
statsbidragen för flyktingverksamheten varit tillräckliga men det kraftigt ökade mottagandet i 
kombination med utdragen asylprocess och bostadsbristen i Lund ställer helt andra krav på 
resurser och organisation än tidigare. Nämnden har lämnat in en åtgärdsplan för ekonomi i 
balans till kommunstyrelsen, SO 2017/0111.

Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.

Vård- och omsorgsnämnden
Utöver den löpande verksamheten pågår verksamhetsutveckling inom ett flertal områden och 
flera utvecklingsprojekt pågår, bland annat inom området välfärdsteknologi. Hemvården 
omorganiserar till mindre hemvårdsområden, inom Särskilt boende för äldre planeras för flytt 
och verksamhetsövergångar och inom Stöd & Aktivering samt Träffpunktsverksamheten 
pågår organisationsförändringar utifrån kvalitets- och effektivitetskrav.

Fokus inom HR-området ligger på kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. 
Rekryteringsläget blir allt svårare och speciellt är det svårigheten att rekrytera sjuksköterskor 
som blivit mycket påtaglig och påverkar verksamheterna. Därför initierade förvaltningen 
innan sommaren ett kompetensförsörjningspaket riktat direkt till sjuksköterskor.

Nämnden har beviljats projektmedel från Vinnova för genomförande av ett så kallat 
Verklighetslabb inom offentlig verksamhet. Fokusområde är sjuksköterskornas arbetsmiljö 
kopplat till digitala lösningar.

Nämndens aktiva arbete med att minska sjukfrånvaron fortsätter och för att Öka hälsotalen 
inom Vård och Omsorg har kommunstyrelsen beviljat medel för det fortsatta 
utvecklingsarbetet.

Det systematiska förbättringsarbetet har stått i fokus med utveckling av en ny modell för 
verksamhetsuppföljning och fortsatt implementering och utveckling av de olika delarna i 
förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Det pågår ett aktivt miljöarbete både i vardagsarbetet och i olika projektformer. Förvaltningen 
har tilldelats projektstöd för utbyte av bilar inom hemvården och minskning av 
avfallsmängden i offentlig verksamhet.

Nämndens utvecklingsmål har till största delen uppnåtts. Arbetet med kommunfullmäktiges 
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särskilda uppdrag är försenat.

Den samlade bedömningen är att det inom vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning 
finns ett strukturerat arbetsätt för att följa upp och utveckla verksamheten utifrån 
verksamhetsplaner och inom givna ekonomiska ramar. Genomförda uppdrag följs löpande 
upp och resultatet av uppföljningarna redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Resultat från 
uppföljningarna ligger som underlag för utveckling av verksamheten i nya planer.

Nämnden prognostiserar ett resultat på 34,5 miljoner kronor. En del av det positiva resultatet 
är medel avsatta för volym- och behovsförändringar bedöms inte disponeras fullt ut. Nämnden 
bedömer att 14,4 miljoner kronor kommer inte att behövas. Resterande del av överskottet, 
20,1 miljoner kronor, hänförs till den löpande verksamheten.

Nämnden förväntas inte fullt ut disponera sin investeringsram till följd av lägre utgifter främst 
för trygghetslarm.

Utbildningsnämnden
Andelen elever på yrkesprogram som når examen är ökande, men är ännu inte i nivå med 
riksgenomsnittet. På högskoleförberedande program ligger andelen elever som når examen 
över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga betygspoängen ändras inte över tid och är i nivå 
med eller över riksgenomsnittet för både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Inom fokusområdet social hållbarhet når Gymnasieskolan Vipan inte riksgenomsnittet för 
områdena trygghet, förhindra kränkningar och elevhälsa medan skolorna i övrigt gör det. 
Samtliga skolor har ett något lägre index jämfört med föregående år på flera av dessa 
frågeområden.

Den totala sjukfrånvaron bland personalen har ökat något.

Nämnden prognostiserar ett resultat på minus 3,7 miljoner kronor. Underskottet hänförs till 
området vuxenutbildning.

Nämnden förväntas inte fullt ut disponera sin investeringsram.

Barn och skolnämnd Lund Stad
Det långsiktiga pedagogiska utvecklingsarbetet inom bedömning för lärande har fortsatt i 
enlighet med de högt satta målen för denna satsning. I detta sammanhang noteras att 
meritvärdet för elever i åk 9 ökade för femte året i rad. Det har genomförts stora 
utbildningssatsningar för skolledare som tillsammans med Barn och skolnämnd Lund Öster 
hade ett internat i mars på temat framtidens utmaningar och ledarskap.

Förvaltningen har under våren initierat en seriös satsning på arbetet med innovationer som i 
augusti omsattes till 3 konkreta pilotprojekt.

Nämndens tre prioriterade mål har fått genomslag på enhetsnivå. Detta avspeglas i de nyligen 
inlämnade rapporterna för systematiskt kvalitetsarbete. Analyser kommer att göras under 
hösten.

Nämndens riktade satsning på 3 miljoner kronor mot sjukskrivningar har övergått från 
planering och inventering till konkreta insatser. Bland annat har en ny modell för att 
förebygga sjukskrivningar tagits fram. Sjuktalen har gått ner med 0,2 procentenheter under 
perioden jan-juli 2017 (7,3) jämfört med motsvarande period 2016 (7,5). Vid uppföljningen 
kan också konstateras att förvaltningen nu är nära målet max 30 medarbetare per chef.

I samarbete med arbetsförmedlingen och Kommunal har vi under våren tillsatt drygt 30 
extratjänster, främst inom förskolan.

Analys av årets befolkningsprognos har genomförts under våren. Analysen omsätts nu i 
nämndens lokalplan för andra gången. Utmaningar finns i att matcha lokalkapacitet med 

81



40

behovet; i det korta perspektivet för förskolan och i det lite längre perspektivet också för 
grundskolan. Standardlokalprogram för grundskola och idrottshallar är under framtagande i 
samarbete med andra berörda nämnder och förvaltningar.

Nämndens helårsprognos visar på ett nollresultat.

Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.

Barn och skolnämnd Lund Öster
Drygt ett femtiotal pedagogisk personal har gått en handledarutbildning (7,5 högskolepoäng) 
på Malmö Högskola för att på bästa sätt kunna vara handledare i Övningsförskolor och skolor 
för lärarutbildningens verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU).

Förskolans projekt kring Flerspråkighet har utvärderats och kommer att ligga till grund för 
alla språk framöver. Arabiska, engelska, polska, spanska och tyska ingick i pilotprojektet.

Nämndens helårsprognos visar på ett underskott på 0,9 miljoner kronor.

Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram

Renhållningsstyrelsen
Utvecklingsmålet, att minska mängden brännbart grovavfall på återvinningscentralerna, 
kommer inte att nås. Övriga utvecklingsmål kommer att nås.

Styrelsens prognostiserar ett resultat på 1,2 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor 
högre än budget.

Styrelsen förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.
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Finansiella rapporter

Resultaträkning och kassaflödesanalys
 

RESULTATRÄKNING delårsrapport 2

miljoner kronor

Koncernen

2017 2016 2017 2016

August
i

Progno
s Budget August

i Helår August
i

Progno
s Helår

Verksamhetens intäkter 1 184 1 671 1 621 1 148 1 788 3 258 4 983 4 896

Verksamhetens kostnader -4 761 -7 343 -7 304 -4 569 -7 108 -6 156 -9 743 -9 323

Avskrivningar -229 -350 -300 -216 -341 -516 -750 -782

Jämförelsestörande poster 0 -1 -25 -35 -10 -1 10

Verksamhetens 
nettokostnader -3 806 -6 023 -5 983 -3 662 -5 696 -3 424 -5 511 -5 199

Skatteintäkter 3 504 5 559 5 591 3 351 5 311 3 504 5 559 5 311

Generella statsbidrag 253 414 401 229 383 253 414 383

Finansiella intäkter 104 112 123 122 114 6 15 14

Finansiella kostnader -27 -43 -64 -26 -40 -92 -152 -152

Finansiella, jämförelsestörande 
poster 2 9 31 2 9 21

Resultat efter finansiella 
poster 30 28 68 14 103 250 334 378

Skatt 0 0 0 0 0 -57 -87 -13

Minoritetsandel 0 0 0 0 0 0 0 -2

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 30 28 68 14 103 193 247 363

Avräkning mot balanskravet -3 -10 -11 -4

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 27 18 68 3 99
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KASSAFLÖDESANALYS delårsrapport 2

miljoner kronor

Kommunen

2017 2016

Augusti Augusti Helår

Den löpande verksamheten

Årets resultat 30 -12 103

- Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 244 256 358

Medel från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 274 244 461

Förändring lager, exploateringsverksamhet 0 0 1

Förändring kortfristiga fordringar 96 -58 -21

Förändring kortfristiga skulder -89 -25 78

Medel från löpande verksamhet 281 161 519

Investeringsverksamheten

Förvärv immateriella tillgångar 0 0 0

Förvärv materiella tillgångar -448 -336 -662

Sålda materiella tillgångar 2 4

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar 1 3 68

Förändring finansiella anl.tillgångar 0

Medel från investeringsverksamhet -445 -333 -590

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna långfristiga lån /amortering 173 0 127

Nyupptagna kortfristiga  lån /amortering 100 0 100

Fordran avseende förmedlade lån -184 -51 -200

Långfristig utlåning 1 0 -38

Ökning kortfristiga placeringar 17 -17

Medel från finansieringsverksamhet 107 -51 -28

Förändring av likvida medel -57 -223 -99

Likvida medel vid årets början 170 269 269

Likvida medel vid periodens slut 113 46 170
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Balansräkning
 

BALANSRÄKNING delårsrapport 2

miljoner kronor

Koncernen

2017 2016 2017 2016

Augusti Utg. balans Augusti Utg. balans

Immateriella anläggningstillgångar 7 9 226 247

Materiella anläggningstillgångar 6 219 5 999 16 709 16 082

Finansiella anläggningstillgångar 1 950 1 978 262 260

Långfristiga fordringar 2 528 2 448 124 139

Bidrag till statlig infrastruktur 17 17 17 17

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 721 10 452 17 338 16 746

Förråd, lager, exploateringsfastigheter 246 246 282 282

Kortfristiga fordringar 1 376 1 368 800 1 166

Kortfristiga placeringar 138 155 164 186

Kassa och bank 113 170 456 436

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 873 1 939 1 703 2 070

TILLGÅNGAR 12 594 12 391 19 041 18 816

Årets resultat 30 103 193 363

Resultatutjämningsreserv 317 275 317 275

Övrigt eget kapital 4 134 4 074 5 897 5 568

EGET KAPITAL 4 481 4 451 6 407 6 206

Avsättning pensioner o liknande 471 454 511 493

Andra avsättningar 60 61 755 713

AVSÄTTNINGAR 531 515 1 266 1 207

Långfristiga skulder 4 817 4 643 7 163 7 065

- varav lån för annans räkning 2 485 2 406 58 56

Kortfristiga skulder 2 765 2 782 4 205 4 337

- varav lån för annans räkning 950 850

SUMMA SKULDER 7 582 7 425 11 368 11 402

SKULDER O EGET KAPITAL 12 594 12 391 19 041 18 816

Ansvarsförbindelser

Pensionskuld intjänad före 1998 2 270 2 297 2 270 2 297
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Redovisningsprinciper
Lunds kommun följer KRL, Kommunal redovisningslag, och rekommendationer som lämnas 
av RKR, Rådet för Kommunal Redovisning, på alla punkter. Samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Den sammanställda redovisningen omfattar Lunds kommun och de juridiska personer i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. Med detta menas att kommunen innehar minst 20 
procent av rösterna i denna juridiska person. VA SYD ingår trots att ägarandelen är 19,9 
procent. Där har kommunen förvaltningsansvar men det bedrivs i ett bolag ägt av flera 
kommuner. Fastighets AB Arenan och Science Village Scandinavia AB har inte tagits med i 
enlighet med rekommendation nummer 8.2 om sammanställd redovisning, då omsättningen 
understiger två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 295 Kommuninvest - Bekräftelse av
borgensförbindelse samt regressavtal 
och garantiavtal

Dnr KS 2017/0783

Sammanfattning
Lunds kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening under 
år 2008. Vid ingåendet tecknades en solidarisk borgensförbindelse. 
Enligt lag är ett borgensåtagande endast giltigt i tio år och det måste 
därför förnyas med beslut hos kommunfullmäktige.

Samtliga medlemmar har även tecknat ett separat regressavtal samt ett 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat. Dessa undertecknades under år 
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
förnyas. För att förenkla hanteringen föreslår Kommuninvest att både 
borgensförbindelsen samt de två avtalen bekräftas vid detta tillfälle.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2017 jämte bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2008, § 118, dnr KS 2008/0156.
Borgensförbindelse utfärdad den 26 augusti 2008.
Kommunfullmäktiges beslut den 16-17 juni 2011, § 102, dnr KS 
2011/0333.
Avtal om Regress signerat 2011-08-17.
Avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat signerat 2011-08-17.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att Lunds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

26 augusti 2008 (”Borgensförbindelsen”), vari Lunds kommun 
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Lunds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer,

att Lunds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Lunds 
kommun den 17 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,

att Lunds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Lunds 
kommun den 17 augusti 2011, vari Lunds kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller, 

att utse Anette Henriksson och Henrik Weimarsson att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

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

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

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), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare Elin Gustafsson (S)

Paragrafer § 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-04

Paragrafer § 285-315

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Mesan
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-09-18 KS 2017/0783

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

Annette Henriksson

 

annette.henriksson3@lund.se

Kommunstyrelsen

Kommuninvest - Bekräftelse av 
borgensförbindelse samt regressavtal och 
garantiavtal

Sammanfattning
Lunds kommun blev medlemmar hos Kommuninvest ekonomisk 
förening under 2008. Vid medlemskapet tecknades en solidarisk 
borgensförbindelse. Enligt lag är ett borgensåtagande endast giltigt i tio 
år från den dag då åtagandet ingicks. Borgensåtagandet måste därför 
förnyas med beslut hos kommunfullmäktige.

Samtliga medlemmar har även tecknat ett separat regressavtal samt ett 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat. Dessa undertecknades under år 
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
förnyas. För att förenkla hanteringen föreslår Kommuninvest att både 
borgensförbindelsen samt de två avtalen bekräftas vid detta tillfälle. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2017 dnr KS 
2017/0783 tillsammans med bilaga 1
Kommunfullmäktiges beslut den 16-17 juni 2011, § 102 dnr KS 
2011/0333
Kommunfullmäktige beslut den 22 maj 2008, § 118 dnr KS 2008/0156
Borgensförbindelse utfärdad 26 augusti 2008
Avtal om Regress signerat 2011-08-17
Avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat signerat 2011-08-17

Barnets bästa
En ökad skuldsättning innebär en belastning för framtiden och för nästa 
generation, d.v.s. barn och ungdomar. Samtidigt skapar upplåningen 
möjligheter för kommunen att investera för kommunens barn och 
ungdomar i form av nya och bättre förskolor och skolor. Medlemskapet i 
Kommuninvest ekonomiska förening möjliggör en kanal för upplåning 
som innebär minskad finansieringsrisk, d.v.s. att inte få tillgång till lån 
vid behov.
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-09-18 KS 2017/0783

Ärendet

Bakgrund
Kommuninvest är en kreditinstitution som enbart hjälper kommuner, 
landsting/regioner och av dem kontrollerade bolag med finansiering. För 
att kunna ta del av finansiering via Kommuninvest krävs medlemskap. 
Lunds kommun blev medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) i augusti 2008. Motivet till medlemskapet är kommunens 
växande investerings- och finansieringsbehov framöver och behovet av 
att kunna vända sig till fler aktörer vid ett upplåningsbehov. Förutom 
möjligheten att kunna erhålla finansiering innebär Föreningens storlek att 
medlemmarna tillsammans har kunnat sänka upplåningskostnaden. År 
2008 hade Föreningen 216 medlemmar. Idag är 277 kommuner och 11 
landsting/regioner medlemmar vilket innebär totalt 288 medlemmar. 

Borgensförbindelsen
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar 
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat 
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Lunds kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 26 augusti 2008.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. 
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot 
långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag (Preskriptionslagen) endast giltigt i tio 
år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Lunds kommuns 
borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till 
att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Lunds 
kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut 
i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är 
gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av 
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod.

92



Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-09-18 KS 2017/0783

Regress- och garantiavtal
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande 
betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Lunds kommun undertecknade 
Regressavtalet den 17 augusti 2011 och Garantiavtalet den 17 augusti 
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits 
för borgensförbindelsen. 

Bekräftelsen
För att underlätta för medlemmarna har Föreningen beslutat att tillämpa 
ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser. På så sätt måste 
endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som 
avtalen (”Bekräftelsen”). Efter kommunfullmäktiges beslut undertecknas 
således Bekräftelsen (bilaga 1) av företrädare för kommunen. Den 
tillsammans med ett lagakraftvunnet protokoll med kommunfullmäktiges 
beslut skickas in till Kommuninvest. 

Kommunkontorets kommentar
Lunds kommun befinner sig i en tillväxtfas. Av den anledningen finns 
det ett fortsatt investerings- och finansieringsbehov under de närmsta 
åren. Sedan 2008 har Lunds kommun utvidgat sina möjligheter till 
finansiering genom att t ex möjliggöra upplåning direkt via 
kapitalmarknaden (MTN- och certifikatprogram). Detta alternativ har vid 
de senaste upplåningstillfällena ansetts vara det mest gynnsamma. Dock 
är kommunkontorets bedömning att upplåning via Kommuninvest är ett 
konkurrenskraftigt alternativ och ett viktigt komplement till finansiering. 
Speciellt med tanke på den skuldvolym som kommunen har och den 
skuldtillväxt som förväntas ske framöver.

Ett medlemskap innebär även att kommunala bolag, mot en kommunal 
borgen, kan låna via Kommuninvest. Detta har använts framförallt av 
Lunds Kommuns Fastighets AB som idag har en upplåning på 1 250 
miljoner kronor via Kommuninvest.

Som nämnts ovan är borgensförbindelsen ett villkor för medlemskap. Om 
Lunds kommun väljer att inte bekräfta denna förbindelse innebär det i 
sak ett utträde ur föreningen. Kommunkontoret anser att Lunds kommun 
bör bekräfta borgensförbindelse, regress- och garantiavtal. Innebörden av 
bekräftelse är oförändrat jämfört med idag. Om ingen bekräftelse ske 
innebär det att villkoren till medlemskapet inte uppfylls och en påbörjan 
till utträdde. Ett eventuellt utträdde ur Kommuninvest ekonomiska 
förening anser kommunkontoret kräver en större utredning. 
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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-09-18 KS 2017/0783

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar

att Lunds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
26 augusti 2008 (”Borgensförbindelsen”), vari Lunds kommun 
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Lunds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgens-
förbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

att Lunds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Lunds 
kommun den 17 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller

att Lunds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Lunds 
kommun den 17 augusti 2011, vari Lunds kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller.

att utse Anette Henriksson och Henrik Weimarsson att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 

 

 

 

 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt 

att kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 26 augusti 2008 (”Borgensförbindelsen”), 

vari Lunds kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Lunds kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Lunds kommun den 17 augusti 2011, vari det 

inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 

av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Lunds kommun den 17 augusti 2011, vari Lunds 

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

__________ / __________   

Ort   Datum   

 

För Lunds kommun 

   

  

____________________ ____________________  
Företrädare för kommunen   Företrädare för kommunen   

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 300 Införande av en samlad barn- och
skolnämnd med en gemensam 
förvaltning - Reglemente för den nya 
Barn- och skolnämnden,

Dnr KS 2017/0522

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en samlad barn- och 
skolnämnd i Lunds kommun med en gemensam förvaltning från och med 
den 1 januari 2018. Med anledning av detta behöver kommunfullmäktige 
fastställa reglemente för den nya nämnden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2017 jämte förslag 
till reglemente för barn- och skolnämnden i Lund.
Reglemente för barn- och skolnämnderna i Lund, antaget av 
kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska 
besluta att reglementet återremitteras för att utreda möjligheten att flytta 
arbetet med fristående förskolor och grundskolor från 
utbildningsnämnden till barn- och skolnämnden, eftersom kompetensen 
om förskolor och grundskolor inte finns i utbildningsnämnden. Hon yrkar 
i andra hand att förslaget till reglemente ska ändras så att arbetet med 
fristående förskolor och grundskolor läggs på barn- och skolnämnden.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att § 9 i förslaget till reglemente ska 
lyda enligt följande:

§ 9 Nämndens sammansättning och sammanträden

Barn- och skolnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice 
ordförande och en andre vice ordförande, för den tid de blivit valda som 
ledamöter.

Är vid sammanträdet varken ordförande eller annan i presidiet 
närvarande äger nämnden utse ordförande för tillfället.

 Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.

 Ledamot eller ersättare som är förhindrad att vara närvarande vid 
sammanträdet, ska skyndsamt anmäla detta.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

 Nämnden fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie 
sammanträdesdagarna för nästkommande år.

Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
avslå Hanna Gunnarssons (V) återremissyrkande.

Anders Almgren (S), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Philip Sandberg (L) Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta 
att den nya nämnden och dess förvaltning ska benämnas barn- och 
skolnämnden respektive barn- och skolförvaltningen samt att fastställa 
föreliggande förslag till reglemente för barn- och skolnämnden, att gälla 
från och med den 1 januari 2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Hanna Gunnarssons (V) 
återremissyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

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

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer härefter proposition på Hanna Gunnarssons (V) 
yrkande mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande för att utröna vilket 
som ska utgöra motförslag vid voteringen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att Hanna Gunnarssons (V) förslag ska utgöra 
motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande
Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Lena Fällström (S), Christer Wallin (M), Louise Rehn 
Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson 
(KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed(FNL) röstar ja. 
Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta. 

Med 11 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen
således i enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att den nya nämnden och dess förvaltning ska benämnas barn- och 

skolnämnden respektive barn- och skolförvaltningen,
att fastställa föreliggande förslag till reglemente för barn- och 

skolnämnden, att gälla från och med den 1 januari 2018.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation ges in, Protokollsbilaga § 300/01.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): FI instämmer i Vänsterpartiets återremissyrkande med 
önskan att vi skapar förutsättningar för en hållbar arbetsbörda i den nya 
nämnden och förvaltningen.

Inga-Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg (L): Centerpartiet och 
Liberalerna förespråkade ursprungligen en nämnd med 13 ledamöter, 
men då ett arbete redan påbörjats för 11 ledamöter och en majoritet av 
partierna förespråkar det sistnämnda driver vi inte frågan vidare nu.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

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), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare Elin Gustafsson (S)

Paragrafer § 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-04

Paragrafer § 285-315

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Mesan
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 4 oktober 2017, 
ärende ”Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en 
gemensam förvaltning - Reglemente för den nya Barn- och 
skolnämnden, (KF) Dnr KS 2017/0522” 
 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget yrkande, att: 
 
§ 9 i förslaget till reglemente ska lyda enligt följande:  
 
 
§ 9 Nämndens sammansättning och sammanträden 
 
Barn- och skolnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 
 
Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice 
ordförande och en andre vice ordförande, för den tid de blivit valda som 
ledamöter. 
 
Är vid sammanträdet varken ordförande eller annan i presidiet 
närvarande äger nämnden utse ordförande för tillfället. 
 
Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar. 
 
Ledamot eller ersättare som är förhindrad att vara närvarande vid 
sammanträdet, ska skyndsamt anmäla detta. 
 
Nämnden fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie 
sammanträdesdagarna för nästkommande år. 
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I detta ärende yrkade vi alltså att den nya skolnämnden ska ha 13 
ledamöter och 13 ersättare. De andra röstade dock igenom att den ska ha 
11 ledamöter och 11 ersättare. Vi vill vara tydliga med att vi vill fortsätta 
vara med i skolpolitiken på nämndsnivå, vilket vi inte har proportionell rätt 
till med en nämnd med 11 ledamöter. Vi har nu varit med i BSN Lunds 
stad i tre år av valperioden, det som lundaborna gav oss stöd för i valet. Vi 
vill fortsätta bedriva skolpolitik på nämndsnivå valperioden ut.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-10-04 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-09-14 KS 2017/0522

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Reglemente för den nya barn- och 
skolnämnden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en samlad barn- och 
skolnämnd i Lunds kommun med en gemensam förvaltning från och med 
den 1 januari 2018.  Med anledning av detta behöver kommunfullmäktige 
fastställa reglemente för den nya nämnden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2017 jämte
Förslag till reglemente för barn- och skolnämnden i Lund.
Reglemente för barn- och skolnämnderna i Lund, antaget av 
kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143.

Barnets bästa
Antagandet av reglemente för den nya barn-och skolnämnden är ett 
formellt ärende och bedöms inte i sak inte påverka barn- och unga. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt budgetsammanträde i juni 2016 
att införa en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning 
från och med den 1 januari 2018. 

Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för den nya 
barn- och skolnämnden, vilken föreslås få namnet barn- och 
skolnämnden. Dess förvaltning föreslås få namnet barn- och 
skolförvaltningen. 

Jämfört med nu gällande gemensamma reglemente för de båda barn- och 
skolnämnderna har i förslaget redaktionella ändringar gjorts till följd av 
sammanslagningen. Innehållet i sak kvarstår oförändrat. Vad gäller 
sammansättningen av den nya nämnden föreslås denna i reglementet 
bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-09-14 KS 2017/0522

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att att den nya nämnden och dess förvaltning ska benämnas barn- och 

skolnämnden respektive barn- och skolförvaltningen,
att fastställa föreliggande förslag till reglemente för barn- och 

skolnämnden, att gälla från och med den 1 januari 2018.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Reglemente för barn- och skolnämnden i Lund

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDEN I LUND
Antaget av kommunfullmäktige den X X 2017, § X.

Uppdrag och verksamhet 

§ 1 

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvaret för förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och grundsärskola.

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvaret för sommarskolan för de kommunala 
grundskolorna och för Naturskolan.

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvaret för Lunds Skolors Resurscentrum
omfattande:
- Resursskolor
- Lasarettskolan
- BUP-skolan
- Hörselpedagoger
- Grundsärskola - uttagning av elever, stöd- och konsult till rektor.

§ 2

Barn- och skolnämnden har inom sitt verksamhetsområde ansvar för lokalplaneringen, 
planering av skolskjuts och skolpliktsbevakningen. 

Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden ska i samverkan fastställa gemensamma 
läsårstider.

§ 3

Barn- och skolnämnden ska utarbeta

 förslag till regler för skolskjutsar,

 förslag till information, regler och avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet.

Barn- och skolnämnden ska fastställa

 tillämpningsanvisningar för information och avgifter för kommunal
förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.  

Barn- och skolnämnden har ansvar för samordning av statistik inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och grundsärskola.
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Reglemente för barn- och skolnämnden i Lund

§ 4

Barn- och skolnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde och i samband med detta
sluta förlikning och antaga ackord.

Barn- och skolnämnden får besluta om nedsättning eller avskrivning av fordran.

§ 5 Elevhälsa

Barn- och skolnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom sitt verksamhetsområde.

För respektive skolenhet utser nämnden en verksamhetschef samt en eller flera personer som 
är anmälningsansvariga enligt gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning.

§ 6 Ansvar och rapporteringsskyldighet

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter som finns i lag 
eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Nämnderna ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Nämnderna följer upp verksamheten och utövar intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. 

§ 7 Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschefen som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.

§ 8 Personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet.

§ 9 Nämndens sammansättning och sammanträden

Barn- och skolnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre
vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter.
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Reglemente för barn- och skolnämnden i Lund

Är vid sammanträdet varken ordförande eller annan i presidiet närvarande äger nämnden utse 
ordförande för tillfället.

Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att vara närvarande vid sammanträdet, ska 
skyndsamt anmäla detta. 

Nämnden fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna för 
nästkommande år. 

§ 10 Kallelse 

Kallelse till sammanträde ska utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar
skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och
ersättare. Om möjligt ska kallelsen vara åtföljd av föredragningslista, innehållande de 
ärenden, som ska tas upp på sammanträdet.

§ 11 Offentliga sammanträden 

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.

Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser 
myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 12 Närvarorätt 

Vid barn- och skolnämndens sammanträden har, om nämnden inte beslutar annat, 
förvaltningschefen rätt att närvara och delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.

§ 13 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
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Reglemente för barn- och skolnämnden i Lund

pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 14 Jäv 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.

§ 15 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska
motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. Reservationen bör dock lämnas in dagen före justering. 

§ 16 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska i 
sådant fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 17 Förvaltning 

Under barn- och skolnämnden lyder barn- och skolförvaltningen.

Chef för barn- och skolförvaltningen är skoldirektören.

§ 18 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden bestämmer.

§ 19 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska, försedda med kontrasignation av 
berörd tjänsteman, på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden eller, om dessa är hindrade, 
två bland övriga ledamöter. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
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Reglemente för barn- och skolnämnden i Lund

§ 20 Utskott 

Nämnden får inrätta utskott. 

Inom ett utskott väljer nämnden, för den tid nämnden beslutar, bland utskottets ledamöter en 
ordförande, en vice ordförande och, om nämnden så beslutar, en 2:e vice ordförande. 

Om ordföranden i utkottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 av ledamöterna begär det. 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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Reglemente för barn- och skolnämnderna i Lund

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDERNA I LUND
Antaget av Kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Ändrat av Kommunfullmäktige den 27 februari 2003, § 17, den 27 januari 2005, § 12, den 14
december 2006 § 161, den 24 maj 2007 § 69 samt den 24 september 2015 § 177.

Uppdrag och verksamhet 

§ 1

Lunds kommun är i fråga om förskole- och grundskoleverksamheten uppdelad i två (2) barn-
och skolnämnder med geografiska områden vars omfattning och gränser framgår av 
nedanstående förteckning.

Barn- och skolnämnd Lunds stad:
Norra Fäladen, Lerbäck, Vallkärra/Stångby,
Gunnesbo/Nöbbelöv, Kloster, Centrum/Väster,
Järnåkra/Klostergården, Linero/Råbylund, Tuna/
Mårtens Fälad, Östra Torn/Brunnshög 

Barn- och skolnämnd Lund Öster:
Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd dvs.
statistikområdena 2, 3, 4 och 5

§ 2 

Barn- och skolnämnderna har var och en inom sina områden verksamhetsansvaret för 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och 
grundsärskola.

Barn- och skolnämnderna har ansvaret för lokalplaneringen inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

Barn- och skolnämnderna har ansvaret för planering av skolskjuts inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

Barn- och skolnämnderna har ansvaret för skolpliktsbevakningen inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

Barn- och skolnämnd Lunds stad, Lund öster och utbildningsnämnden ska i samverkan
fastställa gemensamma läsårstider.

§ 3

Barn- och skolnämnd Lunds stad har verksamhetsansvar för sommarskolan för de kommunala 
grundskolorna.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad har verksamhetsansvar för Lunds Skolors Resurscentrum
omfattande:
- Resursskolor
- Lasarettskolan
- BUP-skolan
- Hörselpedagoger
- Grundsärskola - uttagning av elever, stöd- och konsult till rektor.

§ 4

Barn- och skolnämnd Lund öster ska utarbeta

 förslag till regler för skolskjutsar,

 förslag till information, regler och avgifter för förskoleverksamhet fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet.

Barn- och skolnämnd Lund Öster ska fastställa

 tillämpningsanvisningar för information och avgifter för kommunal
förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.  

Barn- och skolnämnd Lund Öster har ansvar för samordning av statistik inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och grundsärskola.

Barn- och skolnämnd Lund Öster har verksamhetsansvaret för Naturskolan. 

§ 5

Barn- och skolnämnderna får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde och i samband med detta
sluta förlikning och antaga ackord.

Barn- och skolnämnderna får besluta om nedsättning eller avskrivning av fordran.

§ 6 Elevhälsa

Barn- och skolnämnderna fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom sitt verksamhetsområde.

För respektive skolenhet utser nämnden en verksamhetschef samt en eller flera personer som 
är anmälningsansvariga enligt gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning.    
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§ 7 Ansvar och rapporteringsskyldighet

Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter som finns 
i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Nämnderna ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Nämnderna följer upp verksamheten och utövar intern kontroll inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

§ 8 Personalansvar

Respektive nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 
undantag för förvaltningscheferna som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har 
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.

§ 9 Personuppgifter

Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet.

§ 10 Nämndens sammansättning och sammanträden

Barn- och skolnämnd Lunds stad består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Barn- och skolnämnd Lund Öster består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre
vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter.

Är vid sammanträdet varken ordförande eller annan i presidiet närvarande äger nämnden utse 
ordförande för tillfället.

Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att vara närvarande vid sammanträdet, ska 
skyndsamt anmäla detta. 

Nämnderna fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna 
för nästkommande år. 
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§ 11 Kallelse 

Kallelse till sammanträde ska utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar
skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och
ersättare. Om möjligt ska kallelsen vara åtföljd av föredragningslista, innehållande de 
ärenden, som ska tas upp på sammanträdet.

§ 12 Offentliga sammanträden 

Nämnderna får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.

Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser 
myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 13 Närvarorätt 

Vid Barn- och skolnämndernas sammanträden har, om nämnderna inte beslutar annat, 
förvaltningschefen rätt att närvara och delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.

§ 14 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 15 Jäv 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.

134



Reglemente för barn- och skolnämnderna i Lund

§ 16 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska
motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. Reservationen bör dock lämnas in dagen före justering. 

§ 17 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnderna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska i 
sådant fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 18 Förvaltning 

Under respektive barn- och skolnämnd lyder en barn- och skolförvaltning.

Chef för respektive barn- och skolförvaltning är skoldirektören.

§ 19 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden bestämmer.

§ 20 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska, försedda med kontrasignation av 
berörd tjänsteman, på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden eller, om dessa är hindrade, 
två bland övriga ledamöter. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

§ 21 Utskott 

Nämnden får inrätta utskott. 

Inom ett utskott väljer nämnden, för den tid nämnden beslutar, bland utskottets ledamöter en 
ordförande, en vice ordförande och, om nämnden så beslutar, en 2:e vice ordförande. 

Om ordföranden i utkottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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Reglemente för barn- och skolnämnderna i Lund

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 av ledamöterna begär det. 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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§ 143 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017 - 
2019 med budget för 2017 

Dnr KS 2016/0074, bilaga 97 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2016-05-09 att överlämna förslag till 
Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 med budget för 2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2016. 
Kommunstyrelsens (S+MP) förslag till EVP 2017-2019 med budget för 2017. 
Övriga partiers förslag till EVP 2017-2019 med budget för 2017. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2016-05-09 2016 § 92. 
Protokoll från MBL-förhandling den 16 maj 2016. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag bifalls i den mån annat inte framgår nedan. 
 
 
 
ALLMÄN BUDGETDEBATT 
 
Anföranden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Mia Honeth (L), Hanna 
Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD), Sverker Oredsson (FNL), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Pernilla West (FI) och Agneta Lindskog (KD) yttrar sig.  
 
POLITISK LEDNING 
 
Anföranden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Ulf Nymark (MP), 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V), Cherry Batrapo (FI), Hans-Olof 
Andersson (SD) och Torsten Czernyson (KD) yttrar sig.  
 
Yrkanden 
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Cherry Batrapo 
(FI) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med tillägg om 800 000 kr till 
Habo Gård (nedan kommunstyrelsens modifierade förslag), dvs. en ram om 49 561 
tkr.  
 
Anders Almgren (S) yrkar därutöver bifall till förslaget avseende fokusområden.  
 
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar 
bifall till M, C och KD:s förslag.  
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Philip Sandberg (L) yrkar bifall till L:s förslag med tillägg om 800 000 kr till Habo 
Gård, dvs. en ram om 47 599 tkr. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till SD:s förslag med justeringen att medel 
omfattande 330 tkr per år avseende fastighetsmässan MIPIM utgår och att medel 
omfattande 700 tkr avseende Almedalsveckan utgår, dvs. en ram på 48 761 tkr. Hans-
Olof Andersson (SD) yrkar därutöver avslag på förslaget avseende fokusområden.  
 
Beslutsgång 
 
Fokusområden 
 
Ordföranden ställer först proposition på Anders Almgrens (S) yrkande avseende 
fokusområden mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande om avslag på detsamma och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Anders Almgrens (S) yrkande.  
 
Mål och vision i övrigt 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Ekonomisk ram 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena såvitt avser den ekonomiska ramen och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens modifierade förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Christer Wallins (M) m.fl. yrkande ska utgöra 
motförslag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning.  
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens modifierade förslag. 
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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 Politisk ledning 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
  X     

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                  X     
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                  X     
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                  X     
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                  X     
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 26 19 5 0 0   
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Transport: 26 19 5 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                  X     
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                  X     
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V                                                    X       

SUMMA: 35 23 7 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 35 Ja-röster mot 23 Nej-röster och 7 som avstår.  
 
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens modifierade 
förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till fokusområden och mål och vision i övrigt, 
och  
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till ramar för politisk ledning med tillägg om 800 
tkr till Habo gård, dvs. en ram om 49 561 tkr.  
 
 
KOMMUNKONTOR 
 
Anföranden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Jan Annerstedt 
(FNL), Philip Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V), Anne Landin (FNL), 
Jörgen Forsberg (M), Björn Abelson (S), Marie Henschen (FNL, Gunnar 
Brådvik (L), Elin Gustafsson (S), Sverker Oredsson (FNL), Hans-Olof 
Andersson (SD), Pernilla West (FI), Inga-Kerstin Eriksson (C), Klas Svanberg 
(M), Lars Hansson (L), Mats Helmfrid (M), Lars V Andersson (C), Louise 
Rehn Winsborg (M), Agneta Lindskog (KD), Mats Olsson (V), Per Olsson 
(S), Johan Lambreus Mattsson (MP), Ulf Nilsson (L) och Yanira Difonis (MP) 
yttrar sig. 
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Yrkanden 
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Elin Gustafsson (S) yrkar att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med den ändringen att 
utgiftsposten avseende Vinterlund flyttas från kultur- och fritidsnämndens driftsram 
till kommunkontoret. 
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till V:s förslag med justering att bifall även yrkas 
till kommunstyrelsens förslag avseende 1 250 tkr till Vinterlund och att den nya 
gymnasieskolan stryks ur investeringsbudgeten. 
 
Anne Landin (FNL) yrkar bifall till V:s förslag om slopade medel till MIPIM samt 
minskade bidrag till lobbyism, jippon m.m. Hon yrkar vidare att den femte 
gymnasieskolan inte byggs och att 100 Mkr av besparingen används till förskolor. I 
övrigt yrkas bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Marie Henschen (FNL) yrkar att miljöanslaget på 1,2 mkr ska behållas, att 2 mkr 
avsätts som särskilda medel för att konkretisera hur samrådsprocessen i Lunds östra 
tätorter leder till mer attraktiva byar. Hon yrkar vidare att förhandlingar inleds med 
Skånetrafiken om lägre busstaxor och att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att dela upp kultur- och fritidsnämnden i en kulturnämnd och en 
fritidsnämnd. 
 
Gunnar Brådvik (L) instämmer i FNL:s förslag om att utreda förutsättningarna för att 
dela upp kultur- och fritidsnämnden i en kulturnämnd och en fritidsnämnd.  
 
Philip Sandberg (L) yrkar i enlighet med L:s förslag.  
   
Sverker Oredsson (FNL) yrkar avslag på Philip Sandbergs (L) yrkande såvitt 
avser uppdraget om översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag med den ändringen att 
medel omfattande 330 000 per år till fastighetsmässan MIPIM utgår, och att medel 
omfattande 700 000 till Almedalsveckan utgår.  
 
Pernilla West (FI) yrkar i enlighet med FI:s förslag samt instämmer FNL:s förslag om 
att dela upp kultur- och fritidsnämnden i en kulturnämnd och en fritidsnämnd samt att 
den femte gymnasieskolan inte byggs, dock inte att 100 mkr av besparingen ska 
användas till förskolor. 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Agneta 
Lindskog (KD) yrkar i enlighet med M, C och KD:s förslag. 
 
Lars Hansson (L) yrkar att investeringsramen ska betraktas som en ram och inte som 
detaljerade investeringsbeslut avseende varje enskilt objekt. 
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Ulf Nymark (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt yrkar avslag på 
L:s förslag om avskaffandet av styrgrupp för de östra kommundelarna och 
effektivisering av de kommunala råden. 
 
Beslutsgång  
 
Uppdrag 
 
Ordföranden ställer först proposition på L:s förslag om översyn av nämnds- 
och förvaltningsorganisationen mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på FNL:s förslag om att utreda 
förutsättningarna för att dela upp kultur- och fritidsnämnden i en kulturnämnd 
och en fritidsnämnd och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för avslag på FNL:s utredningsförslag. 
Nej för bifall till FNL:s utredningsförslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunkontor 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                X         
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                          X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                              X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                 X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 37 13 0 0 0   
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Transport: 37 13 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V                                                   X         

SUMMA: 48 17 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 48 Ja-röster mot 17 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige avslår således FNL:s utredningsförslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på FNL:s förslag att förhandlingar 
inleds med Skånetrafiken för att införa lägre busstaxor för 2017 inom Lunds 
kommun och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
 
Säryrkanden 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag gällande pris- 
och lönekompensation mot M, C och KD:s förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunkontor 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
  X     

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                  X     
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                  X     
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                              X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                  X     
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                  X     
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 27 18 5 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 32 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 27 18 5 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                  X     
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                  X     
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V                                                    X       

SUMMA: 36 22 7 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 36 Ja-röster mot 22 Nej-röster och 7 som avstår. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag om 
stödfunktion för extern finansiering mot avslag på det samma och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 33 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 Kommunkontor 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                              X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 28 22 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 34 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 28 22 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V                                                    X       

SUMMA: 39 26 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 39 Ja-röster mot 26 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande jämställda 
löner och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
För att utröna vilket av de återstående yrkandena som ska utgöra motförslag i 
huvudomrösningen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige bifaller M, C och KD:s förslag som motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 35 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunkontor 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                              X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                 X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 22 28 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 36 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 22 28 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V                                                    X       

SUMMA: 31 34 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 31 Ja-röster mot 34 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således M, C och KD:s förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på L:s förslag om avskaffande av 
styrgruppen för de östra kommundelarna mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för avslag på L:s förslag. 
Nej för bifall till L:s förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 37 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Kommunkontor 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                X         
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                          X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                             X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                 X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 39 11 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 38 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 39 11 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V                                                   X         

SUMMA: 52 13 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 52 Ja-röster mot 13 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige avslår således L:s förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande miljöanslaget 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige bifaller M, C och KD:s förslag som motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 39 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunkontor 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                             X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                 X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 26 24 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 40 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 26 24 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V                                                    X       

SUMMA: 35 30 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 35 Ja-röster mot 30 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på L:s yrkande om utökat 
brottsförebyggande arbete mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för avslag på L:s förslag. 
Nej för bifall till L:s förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 41 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
 
 Kommunkontor 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                X         
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                          X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                             X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                 X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 45 5 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 42 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 45 5 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V                                                   X         

SUMMA: 58 7 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 58 Ja-röster mot 7 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige avslår således förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande Vinterlund och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   
 
Ordföranden ställer därefter proposition på M, C och KD:s förslag om att 
avveckla näringslivsrådet och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för avslag på M, C och KD:s förslag. 
Nej för bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 43 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 Kommunkontor 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
  X     

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                  X     
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                  X     
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                              X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                 X       
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                  X     
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                  X     
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 23 22 5 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 44 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 23 22 5 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                  X     
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                 X       
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                 X       
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                  X     
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V                                                    X       

SUMMA: 30 28 7 0 0 

 
 
Omröstningen utfaller med 30 Ja-röster mot 28 Nej-röster och 7 som avstår. 
 
Kommunfullmäktige avslår således förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag gällande pris- och lönekompensation, 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag gällande stödfunktion för extern 
finansiering, 
 
att bifalla M, C och KD:s förslag att avslå medel till jämställda löner, 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag gällande miljöanslaget, 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller Vinterlund, 
 
att avslå M, C och KD:s förslag om att avveckla näringslivsrådet. 
 
 
Driftsram i övrigt 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena gällande driftsramen i övrigt 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 45 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag vid 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige bifaller M, C och KD:s förslag som motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 46 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
 Kommunkontor 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                             X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                 X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 23 27 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 47 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 23 27 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V                                                    X       

SUMMA: 32 33 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 32 Ja-röster mot 33 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således M, C och KDs förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla M, C och KD:s förslag till driftsramar i övrigt. 
 
 
Investeringsram 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena gällande investeringsram och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till investeringsramar. 
 
Tilläggsyrkande av Lars Hansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att investeringsramen ska betraktas som en ram och inte som detaljerade 
investeringsbeslut avseende varje enskilt objekt. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 48 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

UTBILDNINGSNÄMND 
 
Anföranden 
Stig Svensson (S), Louise Rehn Winsborg (M), Hanna Gunnarsson (V), Ulf 
Nilsson (L), Elin Gustafsson (S), Joakim Månsson Bengtsson (-), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD), Cherry Batrapo 
(FI), Agneta Lindskog (KD), Anders Ebbesson (MP) och Sverker Oredsson 
(FNL) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M) och Agneta Lindskog (KD) yrkar bifall till M, C 
och KD:s förslag. 
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till V:s förslag. 
 
Joakim Månsson Bengtsson (-) och Cherry Batrapo (FI) yrkar bifall till FI:s 
förslag. 
 
Ulf Nilsson (L) och Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till SD:s förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Säryrkanden 
 
Ordföranden ställer proposition på FI:s yrkande om 1 Mkr per år avseende 
stärkt elevhälsa mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Driftsram i övrigt 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till driftsram. 
 
Investeringsramar 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 49 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till investeringsram. 
 
 
BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT – 
sammanslagning barn- och skolnämnderna 
 
Anföranden 
Monica Molin (S), Lars Hansson (L), Göran Wallén (M), Karin Nilsson (C), 
Lars V Andersson (C), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Anders 
Almgren (S), Christer Wallin (M), Tove Persson (FNL), Klas Svanberg (M), 
Johan Lambreus Mattsson (MP), Hans-Olof Andersson (SD), Jörgen Forsberg 
(M), Agneta Lindskog (KD), Yanira Difonis (MP), Joakim Månsson 
Bengtsson (-), Elin Gustafsson (S), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M), Sverker Oredsson (FNL), Cherry Batrapo 
(FI), Zoltan Wagner (KD), Mats Helmfrid (M), Klas Svanberg och Dragan 
Brankovic (SD) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Monica Molin (S), Lars Hansson (L), Sverker Oredsson (FNL), Yanira 
Difonis (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och Elin Gustafsson (S) yrkar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars V Andersson (C), Hanna Gunnarsson (V), Klas Svanberg (M), Jörgen 
Forsberg (M), Agneta Lindskog (KD), Joakim Månsson Bengtsson (-), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M) och Cherry Batrapo (FI) yrkar 
avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 50 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
 
 
 
Barn- och skolnämnder gemensamt 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla       Jan Annerstedt                           X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                 X       
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                             X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                 X       
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                 X       
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 32 18 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 51 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 32 18 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                 X       
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                 X       
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Inga-Lisa Sjödin                          X       

SUMMA: 39 26 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 39 Ja-röster mot 26 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att införa en samlad barn- och skolnämnd i Lunds kommun med en gemensam 
förvaltning från och med 1/1 2018, 
 
att den nya organisationen planeras och förbereds under 2017 samt 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av den nya organisationen. 
 
BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT I ÖVRIGT, 
BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD samt BARN- OCH SKOLNÄMND 
LUND ÖSTER 
 
Anföranden 
Lars Hansson (L), Christer Wallin (M), Agneta Lindskog (KD), Hanna Gunnarsson 
(V) Monica Molin (S), Mats Olsson (V), Jörgen Forsberg (M), Klas Svanberg (M), 
Yanira Difonis (MP), Mats Helmfrid (M), Karin Nilsson (C), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Vera Johnsson (M), Anders Almgren (S), Hans-Olof Andersson (SD), Joakim 
Månsson Bengtsson (-), Cherry Batrapo (FI), Marit Stigson (FI), Tove Persson (FNL), 
Görild Malmberg (V), Kenth Andersson (S), Agneta Lindskog (KD), Ulf Nymark 
(MP), Sven-Bertil Persson (DV), Louise Rehn Winsborg (M), Jan Annerstedt (FNL), 
Elin Gustafsson (S), Sverker Oredsson (FNL), Lars V Andersson (C) och Johan 
Lambreus Mattsson (MP) yttrar sig. 
 
 
Yrkanden 
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Kommunfullmäktige Protokoll 52 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Lars Hansson (L), Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Kenth Andersson (S), Ulf 
Nymark (MP) och Elin Gustafsson (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
vad gäller barn- och skolnämnder gemensamt och respektive barn- och skolnämnd.  
 
Hanna Gunnarsson (V) och Sven-Bertil Persson (V) yrkar i enlighet med V:s förslag. 
 
Mats Olsson (V) och Görild Malmberg (V) instämmer i Hanna Gunnarssons (V) 
yrkande med den justeringen att utfasning pedagogisk omsorg dagbarnvårdare (600 
tkr, 1 200 tkr, 1 200 tkr) utgår ur budgeten. 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Vera Johnsson (M) och Agneta Lindskog (KD) yrkar i 
enlighet med M, C och KD:s förslag med den justeringen att utfasning pedagogisk 
omsorg dagbarnvårdare (600 tkr, 1 200 tkr, 1 200 tkr) utgår ur budgeten. Därutöver 
yrkar de att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och skolnämnderna att erbjuda 
pedagogisk omsorg via kommunal kö samt verka för att pedagogisk omsorg ska 
erbjudas i både kommunal och enskild regi. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag med den justeringen att 
utfasning pedagogisk omsorg dagbarnvårdare (600 tkr, 1 200 tkr, 1 200 tkr) utgår ur 
budgeten.  
 
Cherry Batrapo (FI), Joakim Månsson Bengtsson (-) och Marit Stigson (FI) yrkar i 
enlighet med FI.s förslag. 
 
Tove Persson (FNL), Sverker Oredsson (FNL) och Jan Annerstedt (FNL) 
yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med den justeringen att 
utfasning pedagogisk omsorg dagbarnvårdare (600 tkr, 1 200 tkr, 1 200 tkr) 
utgår ur budgeten.  
 
Jan Annerstedt (FNL) yrkar därutöver att kommunfullmäktige beslutar om en 
omedelbar granskning av gruppstorleken i förskolan i Lund och hur den har 
förändrats under 2015 och 2016. På basis av denna granskning bör nya 
prioriteringar inom budgeten för 2017 övervägas. 
 
Beslutsgång 
 
Uppdrag 
 
Ordföranden ställer först proposition på Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande vad 
gäller successivt införande av lagstadgad barnomsorgsnivå mot avslag på detsamma 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 53 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ja för avslag på Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 54 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Barn- och skolnämnder gemensamt 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla       Jan Annerstedt                           X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                             X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Lotta Eldh Pålsson                        X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 36 14 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 55 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 36 14 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla       Marit Stigson                            X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Birger  Swahn                             X       

SUMMA: 47 18 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 47 ja-röster mot 18 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att avslå yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande 
om att barn- och skolnämnderna ska erbjuda pedagogisk omsorg via kommunal kö 
mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn- och skolnämnder gemensamt 
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Kommunfullmäktige Protokoll 56 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla       Jan Annerstedt                            X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                             X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                 X       
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Lotta Eldh Pålsson                        X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 28 22 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 57 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 28 22 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla       Marit Stigson                            X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Birger  Swahn                             X       

SUMMA: 39 26 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 39 ja-röster mot 26 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att avslå yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Annerstedts (FNL) yrkande om 
omedelbar granskning av gruppstorleken i förskolan mot avslag på detsamma och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
  
Driftsramar 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag om utfasning av 
pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare mot Mats Olssons (V) m.fl. förslag om att detta 
ska utgå ur budgeten och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag i denna del. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej för bifall till Mats Olssons (V) m.fl. förslag 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 58 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Barn- och skolnämnder gemensamt 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla       Jan Annerstedt                            X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                              X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                 X       
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                 X       
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Lotta Eldh Pålsson                        X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 24 26 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 59 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 24 26 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla       Marit Stigson                             X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Birger  Swahn                             X       

SUMMA: 33 32 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 33 ja-röster mot 32 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller utfasning av 
pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Cherry Batrapos (FI) m.fl. yrkande 
gällande HBTQ-certifiering mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Cherry Batrapos (FI) m.fl. yrkande 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 60 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Barn- och skolnämnder gemensamt 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla       Jan Annerstedt                           X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                X         
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                          X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                             X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                 X       
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Lotta Eldh Pålsson                       X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 48 2 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 61 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 48 2 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                  X     
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                  X     
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla       Marit Stigson                             X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Birger  Swahn                            X         

SUMMA: 59 4 2 0 0 

 
 
Omröstningen utfaller med 59 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 som avstår från att 
rösta. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande driftsramarna i övrigt 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Investeringsramar 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena vad gäller investeringar och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller barn- och skolnämnder 
gemensamt 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller barn- och skolnämnd Lunds 
stad 
 
att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller barn- och skolnämnd Lund 
Öster 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

175



    
Kommunfullmäktige Protokoll 62 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BYGGNADSNÄMND  
 
Anföranden 
Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Ulf Nymark (MP), Jan Annerstedt 
(FNL), Anders Jarfjord (V), Hanna Gunnarsson (V), Mia Honeth (L), Hans-
Olof Andersson (SD), Bernt Bertilsson (C), Marit Stigson (FI) och Agneta 
Lindskog (KD) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Björn Abelson (S) och Ulf  Nymark (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Klas Svanberg (M), Bernt Bertilson (C) och Agneta Lindskog (KD) yrkar i enlighet 
med M, C och KD:s förslag. 
 
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att de driftsmedel som planeras användas för 
spårvägsprojektet inom stadsbyggnadskontoret, 3 miljoner kr, stryks ur 2017 års 
budget. Därutöver yrkar han att kommunfullmäktige beslutar om följande uppdrag: 
 
att byggnadsnämnden använder de ekonomiska medel som avsätts under 2017 till 
byggnadsnämnden och verksamheten vid stadsbyggnadskontoret så att den goda 
jorden skyddas och att kvalitetskraven i stadsbyggandet kan förbättras. Ett forcerat 
byggande får inte innebära att kvaliteten och hållbarheten i stadsbyggande sänks eller 
sätts på undantag 
 
att ett särskilt utvecklingsprogram tas fram av byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden för Lunds kommuns lekplatser vid förskolor, skolor och i parker och på 
allmänna platser. Detta utvecklingsprogram ska innehålla idéer och förslag till hur 
Lunds barn får tillgång till en mera attraktiv, pedagogiskt stimulerande lekmiljö 
genom förbättringar av givna lekmiljöer. 
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med V:s förslag. 
 
Mia Honeth (L) yrkar i enlighet med L:s förslag. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag. 
 
Marit Stigson (FI) yrkar i enlighet med FI:s förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Driftsram 
 
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag om full pris- och 
lönekompensation mot Klas Svanbergs (M) m.fl. (M,C och KD:s) förslag om 
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Kommunfullmäktige Protokoll 63 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ramökningar och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag i 
denna del. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej för bifall till Klas Svanbergs (M) m.fl. förslag 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 64 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Byggnadsnämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla       Jan Annerstedt                            X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla       Tove Persson                              X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Lotta Eldh Pålsson                        X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 32 18 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 65 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 32 18 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla       Marit Stigson                            X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Birger  Swahn                             X       

SUMMA: 43 22 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 43 ja-röster mot 22 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller full pris- och 
lönekompensation.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Klas Svanbergs (M) m.fl. förslag om 
förstärkning på bygglovsavdelningen, Hanna Gunnarssons (V) m.fl. förslag om 
personalförstärkning samt kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Uppdrag 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Annerstedts (FNL) yrkande om att 
byggnadsnämnden använder ekonomiska medel så att jorden skyddas och 
kvalitetskraven i stadsbyggandet förbättras mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Annerstedts (FNL) yrkande om 
framtagande av ett särskilt utvecklingsprogram för kommunens lekplatser mot avslag 
på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Marit Stigsons (FI) yrkande vad gäller 
utredning av parkeringsytor mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Driftsram i övrigt 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande driftsramen i övrigt 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   
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Kommunfullmäktige Protokoll 66 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

180



    
Kommunfullmäktige Protokoll 67 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Närvaro torsdag den 16 juni 2016 
 

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande 
Christina Sjöström (MP), vice ordf 
Björn Abelson (S) 
Anders Almgren (S) 
Kenth Andersson (S) 
Peter Fransson (S) 
Lena Fällström (S) 
Elin Gustafsson (S) 
Anna-Lena Hogerud (S) 
Fanny Johansson (S) 
Monica Molin (S) 
Ann-Margreth Olsson (S) 
Jeanette Olsson (S) 
Mattias Olsson (S) 
Per Olsson (S), del av § 143, kl. 19.25-22.00 
Stig Svensson (S) 
Adrian Borin (M) del av § 143, kl. 19.25-22.00 
Mats Helmfrid (M), del av § 143, kl. 08.30-11.45 
Dan Ishaq (M) 
Vera Johnsson (M) 
Louise Rehn Winsborg (M) 
Göran Wallén (M) 
Christer Wallin (M) 
Jörgen Forsberg (M) 
Klas Svanberg (M) 
Louise Burman (M) 
Emma Berginger (MP) del av § 143, kl. 08.30-11.45 
Peter Bergwall (MP) 
Yanira Difonis (MP) 
Johan Lambreus Mattsson (MP) 
Ulf Nymark (MP) 
Joakim Månsson Bengtsson (-) 
Teresia Olsson (MP) 
Cecilia Barnes (L) del av § 143, kl. 08.30 - 16.25 
Gunnar Brådvik (L) 
Lars Hansson (L) del av § 143, kl. 08.30-14.45 
Mia Honeth (L) 
Ulf Nilsson (L) 
Philip Sandberg (L) 
Hanna Gunnarsson (V) 
Mats Olsson (V), del av § 143, kl. 08.30-11.45 
Sven-Bertil Persson (V) 
Angelica Svensson (V) 
Hans-Olof Andersson (SD) 
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Kommunfullmäktige Protokoll 68 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dragan Brankovic (SD) 
Bo Kjellberg (SD) 
Börje Hed (FNL) 
Marie Henschen (FNL) 
Anne Landin (FNL) 
Sverker Oredsson (FNL) 
Lars V Andersson (C) 
Bernt Bertilsson (C) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Cherry Batrapo (FI) del av § 143, kl. 08.30-20.30 
Pernilla West (FI) 
Torsten Czernyson (KD) 
Agneta Lindskog (KD), del av § 143, kl. 14.45-22.00 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Per Olsson (S) del av § 143  
Fredrik Ljunghill (M) tjänstgör för Ronny Johannessen (M) 
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) del av § 143 
samt för Adrian Borin (M) del av § 143 
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) del av § 143, kl. 
08.30-19.20 
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M) 
Alexander Lewerentz (M) tjänstgör för Felix Solberg (M) 
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP) del av § 
143, kl. 08.30-19.30 
Hanna Örnskär (MP) tjänstgör för Emma Berginger (MP)  
del av § 143 
Erik Hammarström (MP) tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP)  
del av § 143 
Inger Tolsved Rosenkvist (L) tjänstgör för Holger Radner (L) 
Karl Branzén (L) tjänstgör för Lars Hansson (L) del av § 143, kl. 08.30-
11.45, 13.40-22.00   
Christer Wallström (L) tjänstgör för Cecilia Barnes (L) del av § 143   
Anders Jarfjord (V) tjänstgör för Görild Malmberg (V) 
Lars A Ohlsson (V) tjänstgör för Mats Olsson (V) del av § 143 
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD) 
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD) 
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Cherry Batrapo (FI) del av § 143 
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD) del av § 
143, kl. 08.30-19.15 
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Kommunfullmäktige Protokoll 69 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ersättare Mohsen Abtin (S), kl. 08.30-19.25 
Joakim Friberg (S), kl. 19.25-22.00 
Eva S Olsson (S) 
Klara Strandberg (S), kl. 18.00-22.00 
Hanna Örnskär (MP) 
Erik Hammarström (MP), kl. 16.25-22.00 
Anna Hagerberg (MP) 
Lotta Eldh Pålsson (M) 
Hanna Håkanson (L), kl. 19.20-22.00 
Christer Wallström (L) 
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD) 
Tove Persson (FNL) 
Jan Annerstedt (FNL) 
Mattias Horrdin (C), kl. 08.30-20.40 
Karin Nilsson (C) kl. 10.50-22.00 
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Kommunfullmäktige Protokoll 70 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

TEKNISK NÄMND INKL. INFRASTRUKTUR 
 
Anföranden 
Emma Berginger (MP), Mats Helmfrid (M), Börje Hed (FNL), Lena Fällström (S), 
Cecilia Barnes (L), Lars V Andersson (C), Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L), 
Björn Abelson (S), Anders Jarfjord (V), Ulf Nymark (MP), Marit Stigson (FI), Jan 
Annerstedt (FNL), Jean Niyongabo (MP), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof 
Andersson (SD), Cherry Batrapo (FI), Mia Honeth (L), Mats Olsson (V), Angelica 
Svensson (V), Jörgen Forsberg (M), Christer Wallin (M), Zoltan G Wagner (KD), 
Marie Henschen (FNL), Hanna Gunnarsson (V), Eleni Rezaii Liakou (S), Inga-Lisa 
Sjödin (M), Dan Ishaq (M) och Johan Lambreus Mattsson (MP) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
 
Uppdrag 
 
Lars V Andersson (C) och Anders Jarfjord (V) yrkar att kommunfullmäktige ska 
uppdra åt tekniska nämnden att i förhandlingar med Skånetrafiken verka för att 
återinföra busstrafiken från de östra kommundelarna till östra delen av stadens 
centrum/Galten. 
 
Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Hanna Gunnarsson (V) Johan Lambreus 
Mattsson (MP) och Cecilia Barnes (L) yrkar att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden att i förhandlingar med Skånetrafiken verka 
för att busstrafiken till Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid 
och helger.  
 
Driftsram 
 
Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Jean Niyongabo (MP) och Eleni Rezaii 
Liakou (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs. driftsram om 167 220 tkr.  
 
Mats Helmfrid (M), Lars V Andersson (C), Torsten Czernyson (KD) yrkar bifall till 
M, C och KD:s förslag, dvs. en driftsram om 169 468 tkr.  
 
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till L:s förslag, dvs. en driftsram om 164 720 tkr.  
 
Börje Hed (FNL) yrkar att driftsmedel för spårvägsförberedande arbete med 3 mkr ska 
utgå, samt att projektet ett ”Grönare och blåare Lund” tilldelas ytterligare 7 mkr 
årligen, dvs. en ökning av ramen med 4 mkr.  
 
Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till V:s förslag, dvs. en driftsram om 176 720 tkr. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till SD:s förslag, dvs. en driftsram om 172 720 
tkr. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Cherry Batrapo (FI) yrkar bifall till FI:s förslag, dvs. en driftsram om 182 220 tkr. 
 
Investeringsram  
 
Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Jean Niyongabo (MP), Eleni Rezaii 
Liakou (S) och Cecilia Barnes (L) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Helmfrid (M), Lars V Andersson (C), Torsten Czernyson (KD) yrkar bifall till 
M, C och KD:s förslag. 
 
Börje Hed (FNL) och Marie Henschen (FNL) yrkar att spårvägsinvesteringar om 
355,5 mkr utgår och ersätts av infrastruktur för elbussar i Lunds stadstrafik om 177 
mkr innebärande ett minskat lånebehov om 178,5 mkr.  
 
Anders Jarfjord (V) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till V:s förslag med 
justeringen att 219 mkr till motorvägsavfarter E6 02 Norra ringen, trafikplats ESS-E22 
och väg E22-E6 utgår, samt 419 mkr läggs till markköp avseende Grönt bälte. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till SD:s förslag. 
 
Cherry Batrapo (FI) yrkar bifall till FNL:s förslag om slopade spårvägssatsningar och 
V:s yrkande om slopade motorvägsavfarter.   
 
 
Beslutsgång 
 
Uppdrag 
 
Ordföranden ställer proposition på Lars V Anderssons (C) m.fl. yrkande om uppdrag 
avseende busstrafiken mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
avslår förslaget.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.  
 
Ja för avslag till Lars V Anderssons (C) m.fl. yrkande. 
Nej för bifall till detsamma. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 72 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Tekniska nämnden inkl infrastruktur 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                            X     
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                  X     
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                 X       
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                  X     
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                  X     
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                 X       
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                  X     
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                  X     
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                  X     
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                           X       
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                  X     
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                  X     
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                          X     
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                              X     
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 23 16 11 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 73 (135) 
 Sammanträdesdatum   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 23 16 11 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                 X       
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                 X       
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                     X     
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                           X     
Vera Johnsson                            (M)        V                                                     X     
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                        X     

SUMMA: 30 20 15 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 30 Ja-röster mot 20 Nej-röster och 15 som avstår. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå Lars V Anderssons (C) m.fl. yrkande. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande om 
särskilt uppdrag avseende busstrafiken mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att i förhandlingar med 
Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från de östra kommundelarna 
utökas på kvällstid och helger. 
 
 
Driftsram 
 
Full löne- och priskompensation 
 
Ordföranden ställer proposition på Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande om full löne- och 
priskompensation mot Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Lena Fällströms (S) yrkande.  
   
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.  
 
Ja för bifall till Lena Fällströms (S) yrkande. 
Nej för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 74 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Tekniska nämnden inkl infrastruktur 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
  X     

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                  X     
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                  X     
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                  X     
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                  X     
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 27 18 5 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 75 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 27 18 5 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                  X     
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                  X     
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 36 22 7 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 36 Ja-röster mot 22 Nej-röster och 7 som avstår. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Lena Fällströms (S) yrkande om full 
löne- och priskompensation. 
 
 
Driftsram i övrigt 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande ska utgöra 
motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 76 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Tekniska nämnden inkl infrastruktur 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
  X     

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                  X     
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                  X     
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                  X     
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                  X     
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                  X     
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 21 23 6 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 77 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 21 23 6 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                  X     
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                  X     
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 28 29 8 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 28 ja-röster mot 29 nej-röster och 8 som avstår. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. 
yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag om full löne- och priskompensation om 5 585 
tkr, och 
att bifalla M, C och KD:s förslag till driftsram, dvs. 169 468 tkr. 
 
 
Investeringsram 
 
Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
 
 
 

191



    
Kommunfullmäktige Protokoll 78 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Tekniska nämnden inkl infrastruktur 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                  X     

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 33 16 1 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 79 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 33 16 1 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 44 20 1 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 44 Ja-röster mot 20 Nej-röster och 1 som avstår.  
 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Infrastrukturinvesteringar 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande ska utgöra 
motförslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande. 
Nej för bifall till Anders Jarfjords (V) yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 80 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 Tekniska nämnden inkl infrastruktur 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                  X     
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                  X     
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
  X     

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                  X     

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                  X     
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                  X     
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                          X         
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                  X     
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                  X     
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                 X       
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                  X     
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                  X     
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                  X     

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                  X     
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                  X     
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                             X     
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                  X     
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                 X       
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                  X     
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                        X     
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                  X     
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                           X       
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                  X     
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                  X     
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                  X     
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                  X     
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                  X     
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                  X     
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                  X     
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                            X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                  X     
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 20 4 26 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 81 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 20 4 26 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                  X     
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                 X       
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                 X       
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                  X     
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                  X     
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                  X     
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                  X     
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                  X     
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                  X     
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                      X         

SUMMA: 24 8 33 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 24 Ja-röster mot 8 Nej-röster och 33 som avstår.  
 
Kommunfullmäktige bifaller således Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande som 
motförslag i huvudvoteringen. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning i huvudvoteringen.  
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 82 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Tekniska nämnden inkl infrastruktur 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                  X     

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 28 21 1 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 83 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 28 21 1 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 39 25 1 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 39 Ja-röster mot 25 Nej-röster och 1 som avstår. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Spårvägsinvesteringar 
 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande ska utgöra 
motförslag. 
 
Omröstning begärs.  
 
För att utröna vilket återstående yrkande som ska utgöra motförslag i 
kontrapropositionen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Hans-Olof Anderssons (SD) förslag som motförslag i 
kontrapropositionen.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande. 
Nej för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl. yrkande. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 84 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Tekniska nämnden inkl infrastruktur 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                  X     
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
  X     

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                  X     
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                            X     
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                  X     
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                  X     
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                  X     
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                  X     
Monica Molin                             (S)        Alla                                                  X     
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                  X     
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                  X     
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                  X     
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                  X     
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                  X     
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                  X     
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                  X     
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                             X     
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                  X     
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                  X     
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                  X     
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                  X     
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                  X     
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                  X     
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                        X     
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                  X     
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                  X     
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                            X     
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                  X     
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                  X     
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                  X     
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                  X     
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                  X     
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                  X     
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                          X     
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                  X     
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                  X     
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                  X     
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                              X     
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                  X     
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 5 6 39 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 85 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 5 6 39 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                  X     
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                  X     
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                 X       
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                  X     
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                  X     
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                  X     
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                  X     
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                  X     
Dan Ishaq                                (M)        V                                                     X     
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                  X     
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                           X     
Vera Johnsson                            (M)        V                                                     X     
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                  X     
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                        X     

SUMMA: 5 8 52 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster mot 8 Nej-röster och 52 som avstår. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således Börje Heds (FNL) m.fl. yrkande som motförslag 
i kontrapropositionen. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning i 
kontrapropositionen. 
 
Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande. 
Nej för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl. yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 86 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Tekniska nämnden inkl infrastruktur 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                  X     
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                  X     
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
  X     

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                  X     
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                          X         
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                  X     
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                  X     
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                  X     
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                  X     
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                  X     
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                  X     
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                  X     
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                             X     
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                  X     
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                  X     
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                  X     
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                        X     
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                  X     
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                            X     
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                  X     
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                  X     
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                  X     
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                  X     
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                      X     
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                  X     
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                  X     
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                  X     
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                            X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                  X     
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 14 9 27 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 87 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 14 9 27 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                  X     
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                  X     
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                  X     
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                  X     
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                  X     
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                  X     
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                  X     
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                  X     
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                  X     
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                  X     
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                      X         

SUMMA: 18 10 37 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 18 Ja-röster mot 10 Nej-röster och 37 som avstår.  
 
Kommunfullmäktige bifaller således Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande som 
motförslag i huvudvoteringen. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning i huvudvoteringen. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 88 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Tekniska nämnden inkl infrastruktur 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                  X     
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                  X     

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                  X     
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                  X     

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                  X     
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                  X     

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                  X     
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                      X     
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                               X     

Transport: 27 14 9 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 89 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 27 14 9 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 38 18 9 0 0 

 
 
Omröstningen utfaller med 38 Ja-röster, 18 Nej-röster och 9 som avstår.  
 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag till investeringsram.  
 
 
Exploatering 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 90 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Tekniska nämnden inkl infrastruktur 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                  X     

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 32 17 1 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 91 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 32 17 1 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 43 21 1 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 43 Ja-röster, 21 Nej-röster och 1 som avstår. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Strategiska markförvärv 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Övrigt 
 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag i övrigt.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till investeringsram för tekniska nämnden inkl. 
infrastruktur. 
 
 
Protokollsanteckningar 
MP har för avsikt att i Tekniska nämnden yrka att investeringsobjektet Tpl Ideon utgår 
ur investeringsplanen samt att omfördela dessa investeringsmedel, i 
kommunfullmäktige beslutas enbart investeringsramar ej enskilda objekt. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 92 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND  
 
Anföranden 
Peter Bergwall (MP), Zoltan Wagner (KD), Louise Burman (M), Angelica 
Svensson (V), Hans-Olof Andersson (SD), Gunnar Brådvik (L), Elin 
Gustafsson (S), Pernilla West (FI), Joakim Månsson Bengtsson (-), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Anna-Lena Hogerud (S), Philip Sandberg (L), Marit 
Stigson (FI) och Lars V Andersson (C) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Peter Bergwall (MP), Elin Gustafsson (S) och Anna-Lena Hogerud (S) yrkar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag med den justeringen att utgiftsposten vad gäller 
Vinterlund utgår. 
 
Zoltan Wagner (KD), Louise Burman (M) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar i 
enlighet med M, C och KD:s förslag. 
 
Angelica Svensson (V) yrkar i enlighet med V:s förslag 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag. 
 
Gunnar Brådvik (L) yrkar i enlighet med L:s förslag med den justeringen att 
utgiftsposten full pris- och lönekompensation för åren 2017, 2018 och 2019 utgår och 
istället ersätts med M, C och KD:s förslag till ramökningar för respektive år.  
 
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtsson (-) yrkar i enlighet med FI:s 
förslag. Därutöver instämmer Pernilla West (FI) i L:s förslag vad gäller pilotprojekt 
gratis parkering för ledare i föreningar samt uppdraget att undersöka möjligt läge för 
cricketplan och i V:s förslag vad gäller fri simundervisning i skolan. 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar, med instämmande av Peter Bergwall (MP), Anna-
Lena Hogerud (S), Elin Gustafsson (S), Pernilla West (FI) och Louise Burman (M), att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samråd 
med lokala föreningar utreda möjligheten att anlägga skateparker i Genarp, Veberöd 
och Södra Sandby. 
 
Philip Sandberg (L) instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande om 
skateparker samt yrkar att utredningen även ska omfatta Stångby.  
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Kommunfullmäktige Protokoll 93 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutsgång 
 
Uppdrag 
 
Ordföranden ställer proposition på Pernilla Wests (FI) m.fl. förslag vad gäller att 
bevara kulturhus i byarna mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Pernilla Wests (FI) m.fl. yrkande 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 94 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
 
 
 Kultur- och fritidsnämnden 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                 X       
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                         X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                           X       
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                            X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 36 14 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 95 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 36 14 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                  X     
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                      X         

SUMMA: 48 16 1 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 48 ja-röster mot 16 nej-röster och 1 som avstår från att 
rösta. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå yrkandet. 
 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Gunnar Brådviks (L) m.fl. förslag vad 
gäller att undersöka möjligt läge för cricketplan mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Gunnar Brådviks (L) m.fl. yrkande 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 96 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                         X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                 X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                            X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 42 8 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 97 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 42 8 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                      X         

SUMMA: 53 12 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 53 ja-röster mot 12 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att avslå yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. förslag 
vad gäller att utreda möjligheten att anlägga skateparker i Genarp, Veberöd och Södra 
Sandby mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Philip Sandbergs (L) yrkande om att 
utredningen om skateparker även ska omfatta Stångby mot avslag på detsamma och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. 
 
Driftsram 
 
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag om full pris- och 
lönekompensation mot Zoltan Wagners (KD) m.fl. (M,C och KD:s) förslag om 
ramökningar och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag i 
denna del. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej för bifall till Zoltan Wagners (KD) m.fl. förslag 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 98 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                          X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                 X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 22 28 0 0 0   

212



    
Kommunfullmäktige Protokoll 99 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 22 28 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 31 34 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 31 ja-röster mot 34 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att bifalla Zoltan Wagners (KD) m.fl. (M, C och KD:s) förslag vad 
gäller ramökningar/full pris- och lönekompensation.  
 
Kommunfullmäktige beslutar därefter att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller 
teknisk justering: sänkt internränta. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Gunnar Brådviks (L) förslag vad gäller 
resultatkrav Konsthallen mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå förlaget.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Gunnar Brådviks (L) förslag vad gäller 
Stångby bibliotek mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå förlaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Gunnar Brådviks (L) yrkande 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 100 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla       Zoltan G Wagner                           X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                         X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla                                                 X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                            X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 37 13 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 101 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 37 13 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                      X         

SUMMA: 50 15 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 50 ja-röster mot 15 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att avslå yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Angelica Svenssons (V) kvarvarande 
förslag vad gäller driftsramen mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förlaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Gunnar Brådviks (L) kvarvarande förslag 
vad gäller driftsramen mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå förlaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Pernilla Wests (FI) kvarvarande förslag 
vad gäller driftsramen mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå förlaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Olof Andersson (SD) kvarvarande 
förslag vad gäller driftsramen mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förlaget. 
 
Investeringsram 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena vad gäller investeringar och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag med den justeringen vad gäller 
driftsramen att utgiftsposten Vinterlund utgår samt att utgiftsposten full pris- 
och lönekompensation med 6 660 tkr år 2017, 13 332 tkr år 2018 samt 20 016 
tkr år 2019 utgår och ersätts med M, C och KD:s förslag till ramökningar med 
3 353 tkr, 6 704 tkr och 10 056 tkr för respektive år 
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Kommunfullmäktige Protokoll 102 (135) 
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 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med lokala föreningar utreda 
möjligheten att anlägga skateparker i Genarp, Veberöd, Södra Sandby och Stångby. 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND  
 
Anföranden 
Ann-Margreth Olsson (S), Fredrik Ljunghill (M), Lars A Ohlsson (V), Tove 
Persson (FNL), Anne Landin (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf Nilsson 
(L), Teresia Olsson (MP), Cherry Batrapo (FI), Hans-Olof Andersson (SD), 
Agneta Lindskog (KD), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer 
Wallin (M), Christina Sjöström (MP) och Sverker Oredsson (FNL) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Ann-Margreth Olsson (S), Teresia Olsson (MP) och Elin Gustafsson (S) yrkar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Agneta Lindskog (KD) yrkar i 
enlighet med M, C och KD:s förslag. 
 
Lars A Ohlsson (V) yrkar i enlighet med V:s förslag. 
 
Anne Landin (FNL) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om följande uppdrag till 
vård- och omsorgsnämnden: 
 
att initiera planering av äldreboende med hyresrätt (ej särskilt boende), som är stora 
nog att ha ett varierat serviceutbud och erbjuda trygghet, gemenskap och stimulans. Ett 
80+ boende inklusive service. 
 
Ulf Nilsson (L) yrkar i enlighet med L:s förslag. 
 
Cherry Batrapo (FI) yrkar i enlighet med FI:s förslag. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag med den justeringen att 
det görs ett tillägg till utgiftsposten vad gäller ökad personalsäkerhet, bemötande - och 
vårdkvalitet så att den även innefattar att inleda arbetet med att avskaffa de delade 
turerna. Utgiftens storlek kvarstår oförändrad. 
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Beslutsgång 
 
Uppdrag 
 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Ljunghills (M) m.fl. förslag gällande 
översyn av riktlinjer för biståndstilldelning för att harmonisera med riksgenomsnittet 
mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Fredrik Ljunghills (M) m.fl. förslag 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217



    
Kommunfullmäktige Protokoll 104 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                          X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                              X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 27 23 0 0 0   
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Transport: 27 23 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 36 29 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 36 ja-röster mot 29 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Ljunghills (M) m.fl. förslag 
gällande successivt införande av kollektivavtalsbaserat och lagstadgat arbetstidsmått 
mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Fredrik Ljunghills (M) m.fl. förslag 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219



    
Kommunfullmäktige Protokoll 106 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                          X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                             X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 34 16 0 0 0   
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Transport: 34 16 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 45 20 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 45 ja-röster mot 20 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att avslå förslaget.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Anne Landins (FNL) förslag om att initiera 
planering av äldreboende med hyresrätt mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Driftsram 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om full pris- och 
lönekompensation mot Fredrik Ljunghills (M) m.fl. (M,C och KD:s) förslag om 
ramökningar och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag i 
denna del. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl. förslag 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                          X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                              X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla                                                 X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 27 23 0 0 0   
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Transport: 27 23 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 36 29 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 36 ja-röster mot 29 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller full pris- och 
lönekompensation. 
 
Kommunfullmäktige bifaller därefter kommunstyrelsens förslag i övrigt vad gäller 
driftsramen. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Lars A Ohlssons (V) kvarvarande förslag 
vad gäller driftsramen mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Cherry Batrapo (FI) kvarvarande förslag 
vad gäller driftsramen mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) kvarvarande 
förslag vad gäller driftsramen mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Investeringsram 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena vad gäller investeringar och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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SOCIALNÄMND  
 
Anföranden 
Peter Fransson (S), Göran Wallén (M), Anders Almgren (S), Peter Bergwall 
(MP), Philip Sandberg (L), Pernilla West (FI), Joakim Månsson Bengtsson (-), 
Agneta Lindskog (KD), Sven-Bertil Persson (V), Dan Ishaq (M), Mattias 
Horrdin (C), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson (SD), Ulf 
Nymark (MP), Erik Hammarström (MP), Hanna Örnskär (MP) och Cherry 
Batrapo (FI) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Peter Fransson (S) och Hanna Örnskär (MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Philip Sandberg (L) yrkar i enlighet med L:s förslag med den justeringen att han 
instämmer i M, C och KD:s och kommunstyrelsens likalydande förslag vad gäller 
personalutveckling med 1 mkr per år.  
 
Göran Wallén (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Agneta Lindskog (KD) yrkar i 
enlighet med M, C och KD:s förslag med den justeringen att de instämmer i Philip 
Sandbergs (L) förslag vad gäller utökade insatser mot våld i nära relationer med 500 
tkr per år. 
 
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtsson (-) yrkar i enlighet med FI:s 
förslag. 
 
Sven-Bertil Persson (V) yrkar i enlighet med V:s förslag. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag med den justeringen att 
han vad gäller integrationsanslaget till socialnämnden instämmer i kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Beslutsgång 
 
Driftsram 
 
Ordföranden ställer först proposition på förslagen vad gäller personalutveckling och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag om full pris- 
och lönekompensation mot Göran Walléns (M) m.fl. (M,C och KD:s) förslag om 
ramökningar och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej för bifall till Göran Walléns (M) m.fl. förslag 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Socialnämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                          X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                              X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla       Christer Wallström                        X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 28 22 0 0 0   

226



    
Kommunfullmäktige Protokoll 113 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 28 22 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 37 28 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster mot 28 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller full pris- och 
lönekompensation. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Pernilla Wests (FI) m.fl. förslag om 
härbärge EU-medborgare, Göran Walléns (M) m.fl. förslag om avveckling extra resurs 
för EU-migranterna, Hans-Olof Anderssons (SD) förslag om utgifter för EU-
migranter/tiggare samt kommunstyrelsen förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Göran Walléns (M) m.fl. förslag ska utgöra 
motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej för bifall till Göran Walléns (M) m.fl. förslag 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 114 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
  X     

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                  X     
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                  X     
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                  X     
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                          X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                  X     
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                               X     
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla       Christer Wallström                         X     
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                  X     
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                      X     
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                               X     

Transport: 23 17 10 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 115 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 23 17 10 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                  X     
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                  X     
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 32 21 12 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster mot 21 nej-röster och 12 som avstår från att 
rösta. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Philip Sandbergs (L) m.fl. förslag om 
utökade insatser mot våld i nära relationer mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Philip Sandbergs (L) m.fl. förslag 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 116 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                          X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                              X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla       Christer Wallström                        X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 37 13 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 117 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 37 13 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 46 19 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 46 ja-röster mot 19 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Philip Sandbergs (L) förslag om satsning 
och kartläggning mot hedersrelaterat förtryck mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Philip Sandbergs (L) förslag 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

231



    
Kommunfullmäktige Protokoll 118 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                X         
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                         X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                              X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla       Christer Wallström                        X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                            X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 45 5 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 119 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 45 5 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                      X         

SUMMA: 58 7 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 58 ja-röster mot 7 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar 
således att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) förslag om 
inhyrning av bevakningspersonal för avhysning av tiggare på offentliga platser mot 
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar därefter i enlighet med kommunstyrelsens förslag vad 
gäller teknisk justering: sänkt internränta, integrationsanslaget till socialnämnden och 
flytt av försörjningsstöd.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Sven-Bertil Perssons (V) förslag om 
utökning av kommunala sommarjobb: 100 extra sommarjobbsplatser mot avslag på 
detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Sven-Bertil Perssons (V) förslag 
Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 120 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                X         
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                 X       
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                            X       
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                         X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                           X       
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                             X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla       Christer Wallström                       X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                            X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                  X     
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 44 5 1 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 121 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 44 5 1 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                 X       
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                 X       
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                  X     
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                  X     
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                      X         

SUMMA: 55 7 3 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 55 ja-röster mot 7 nej-röster och 3 som avstår från att 
rösta. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Pernilla Wests (FI) m.fl. förslag om 
statsbidrag stärkt välfärd mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Philip Sandbergs (L) förslag om 
effektivisering av arbetsmarknadsenheten mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) förslag om 
drastiskt sänkta introduktionskostnader för personal mot avslag på detsamma och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) förslag om 
kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete mot avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
 
Uppdrag 
 
Ordföranden ställer proposition på Pernilla Wests (FI) m.fl. uppdragsförslag om tak 
över huvudet-garanti mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Pernilla Wests (FI) m.fl. förslag 
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Kommunfullmäktige Protokoll 122 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Nej för bifall till detsamma 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Socialnämnden 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                X         
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                X         
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                X         
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                X         
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                X         
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                X         
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                 X       
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                            X       
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                         X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                             X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                X         

Cecilia Barnes                           (L)        Alla       Christer Wallström                       X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                X         
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                            X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 47 3 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 123 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 47 3 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                  X     
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                   X         
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                         X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                 X       
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                      X         

SUMMA: 59 5 1 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 59 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att 
rösta. Kommunfullmäktige beslutar således att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Philip Sandbergs (L) uppdragsförslag att 
kartlägga förekomsten av hedersrelaterat förtryck bland unga i kommunen mot avslag 
på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Investeringsram 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena vad gäller investeringar och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej för bifall till Göran Walléns (M) m.fl. förslag 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

237



    
Kommunfullmäktige Protokoll 124 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Socialnämnden 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                X         

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                X         
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                X         
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Inga-Lisa Sjödin                          X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                             X         
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla       Christer Wallström                       X         
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 33 17 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 125 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 33 17 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                X         
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                X         
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 44 21 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 44 ja-röster mot 21 nej-röster. Kommunfullmäktige 
beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag vad gäller investeringsram. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Protokollsanteckning  
Mia Honeth (L): Jag röstade fel i voteringen om utökning av kommunala sommarjobb.  
 
MILJÖNÄMNDEN 
 
Anföranden 
Eleni Rezaii Liakou (S), Monica Molin (S), Lars V Andersson (C), Angelica 
Svensson (V), Birger Swahn (M), Teresia Olsson (MP), Agneta Lindskog 
(KD) och Mia Honeth (L) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Eleni Rezaii Liakou (S), Monica Molin (S), Lars V Andersson (C), Angelica 
Svensson (V), Birger Swahn (M), Teresia Olsson (MP), Agneta Lindskog 
(KD) och Mia Honeth (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 126 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

RENHÅLLNINGSSTYRELSEN 
 
Anföranden 
Emma Nilsson (MP), Torsten Czernyson (KD), Fanny Johansson (S), Ulf 
Nymark (MP), Mia Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Torsten Czernyson (KD), Fanny Johansson (S), Ulf Nymark (MP), Mia 
Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till drifts- och investeringsram. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till drifts- och investeringsram. 
 
 
SERVICENÄMNDEN 
 
Anföranden 
Johan Lambreus Mattsson (MP), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Angelica 
Svensson (V), Marit Stigson (FI), Pernilla West (FI), Christer Wallin (M), Per 
Olsson (S), Anders Almgren (S), Agneta Lindskog (KD) och Inga Kerstin 
Eriksson (C) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Johan Lambreus Mattsson (MP), Angelica Svensson (V), Per Olsson (S) och 
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med den 
ändringen att besparingen om 1 Mkr per år avseende samordnad 
lokalplanering ska flyttas till kommungemensamt. 
 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), yrkar bifall till L:s förslag till budget. 
 
Pernilla West (FI) yrkar bifall till FI:s förslag till budget och uppdrag. 
 
Christer Wallin (M), Agneta Lindskog (KD) och Inga Kerstin Eriksson (C) 
yrkar bifall till M, C och KD:s förslag till budget.  
 
Beslutsgång 
 
Resultatkrav och investeringar 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens reviderade förslag. 
 
Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 127 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige bifaller M, C och KD:s förslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till kommunstyrelsens reviderade förslag. 
Nej för bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 128 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Servicenämnden 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Erik Hammarström                         X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                              X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla       Christer Wallström                        X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 27 23 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 129 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 27 23 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 36 29 0 0 0 
 

Omröstningen utfaller med 36 Ja-röster mot 29 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens 
reviderade förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till resultatkrav och investeringar med 
den ändringen att besparingen om 1 Mkr per år avseende samordnad 
lokalplanering ska flyttas till kommungemensamt.  
 
Uppdrag 
 
Ordföranden ställer proposition på FI:s yrkande angående vegetabilisk norm i 
skolor och förskolor och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på FI:s yrkande om minskning av animalier i 
kommunala verksamheter och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 130 (135) 
 Sammanträdesdatum   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

FINANSFÖRVALTNING inklusive kommungemensamt 
 
Anföranden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Dan Ishaq 
(M), Hans-Olof Andersson (SD), Erik Hammarström (MP), Ulf Nymark 
(MP), Anders Jarfjord (V), Anne Landin (FNL), Torsten Czernyson (KD), 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Pernilla West (FI), Mia Honeth (L), Marit Stigson 
(FI), Lars V Andersson (C) och Philip Sandberg (L) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Anders Almgren (S) yrkar en besparing om 1 Mkr/år avseende samordnad 
lokalplanering som flyttats från servicenämnden som effektivisering samt 
yrkar bifall till kommungemensamt i övrigt. Vidare yrkas avslag på ökad 
utdelning om 10 Mkr/år för LKF samt bifall till kommunstyrelsens förslag till 
skattesats m.m. 
 
Christer Wallin (M) yrkar bifall till M, C och KD:s förslag under 
kommungemensamt, att utdelningen från LKF ska kvarstå samt yrkar i övrigt 
bifall till M, C KD:s förslag under finansförvaltningen och att-satser m.m. 
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar på en skattehöjning om 35 öre, att den ökade 
utdelningen från LKF tas bort samt yrkar i övrigt bifall till V:s förslag. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar enligt SD:s förslag samt att överföringen av 
vinstmedel från LKF om 10 miljoner per år ska utgå. 
 
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på yrkandena om extra uttag från Kraftringen och LKF, 
samt instämmer i övrigt i Anders Almgrens (S) yrkande. 
 
Anders Jarfjord (V) yrkar att det extra uttaget från LKF tas bort. 
 
Anne Landin (FNL) yrkar bifall till M, C och KD:s förslag under finansförvaltning 
och kommungemensamt samt yrkar bifall till extra utdelning från LKF. 
 
Torsten Czernyson (KD) yrkar bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till M, C och KD:s förslag. 
 
Pernilla West (FI) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande om avslag på 
ökad utdelning för LKF med 10 Mkr/år, besparingen om 1 Mkr/år avseende 
samordnad lokalplanering som flyttats från servicenämnden, samt yrkar i 
övrigt bifall till FI:s förslag under finansförvaltningen. Det yrkas en 
skattehöjning om 41 öre. 
 
Mia Honeth (L) yrkar bifall till L:s förslag under kommungemensamt och förslaget om 
ökad utdelning från Kraftringen samt instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande 
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Kommunfullmäktige Protokoll 131 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

avseende besparingen om 1 Mkr/år avseende samordnad lokalplanering som flyttats 
från servicenämnden. 
 
Lars V Andersson (C) instämmer i Ulf Nymarks (MP) yrkande om avslag på 
ökad utdelning från Kraftringen. 
 
Beslutsgång 
 
Säryrkanden 
Ordföranden ställer först proposition på Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande 
om att den ökade utdelningen om 10 Mkr/år från LKF ska utgå mot Christer 
Wallins (M) m.fl. om att den ska kvarstå och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande. 
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Kommunfullmäktige Protokoll 132 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Finansförvaltning 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (L)        Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                X         
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla                                                 X       

Marie Henschen                           (FNL
      

Alla                                                 X       
Ulf Nilsson                              (L)        Alla                                                 X       
Lars V Andersson                         (C)        Alla                                                 X       
Agneta  Lindskog                         (KD)       Alla                                                 X       
Ulf  Nymark                              (MP)       Alla                                                X         
Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                 X       
Inga-Kerstin Eriksson                    (C)        Alla                                                 X       
Bernt Bertilsson                         (C)        Alla                                                 X       
Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         
Sven-Bertil Persson                      (V)        Alla                                                X         
Mia Honeth                               (L)        Alla                                                 X       
Göran Wallén                             (M)        Alla                                                 X       
Stig Svensson                            (S)        Alla                                                X         
Börje  Hed                               (FNL

      
Alla                                                 X       

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla       Erik Hammarström                         X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Jörgen Forsberg                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Lars  Hansson                            (L)        Alla       Karl Branzén                              X       
Anne Landin                              (FNL

      
Alla                                                 X       

Cecilia Barnes                           (L)        Alla       Christer Wallström                        X       
Klas Svanberg                            (M)        Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla                                                 X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                    X         
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla                                                X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla       Marit Stigson                            X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                             X         

Transport: 27 23 0 0 0   
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Kommunfullmäktige Protokoll 133 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Transport: 27 23 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (L)        Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla       Hanna Örnskär                            X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla                                                X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V                                                    X       
Gunnar Brådvik                           (L)        Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V          Alexander Wallin                          X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (-)        Alla                                                X         
Felix Solberg                            (M)        V          Alexander Lewerentz                       X       

SUMMA: 36 29 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 36 Ja-röster mot 29 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således Hanna Gunnarssons (V) m.fl. förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande ökad utdelning 
från Kraftringen och finner att kommunfullmäktige avslår förslagen om ökad 
utdelning. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Mia Honeths (L) yrkande om att 
samla alla servicetjänster hos servicenämnden och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att den ökade utdelningen om 10 Mkr per från LKF ska utgå. 
 
 
Finansförvaltning i övrigt 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Kommungemensamt 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 134 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
SKATTESATS M.M. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena gällande skattesats och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att för respektive nämnd fastställa driftsram och investeringsram, 
 
att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för 
åren 2017-2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 
 
att fastställa renhållningsstyrelsens resultat- och finansieringsbudget 
för åren 2017-2019 i enlighet med EVP-dokumentet, 
 
att fastställa utdebiteringen för år 2017 till 21:24 kronor, 
 
att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds 
kommun i enlighet med EVP-dokumentet, 
 
att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna skolpengsbeloppet för 
respektive förskola och grundskola i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och 
resursfördelningsmodell, 
 
att ge kommunkontoret i uppdrag att göra de ekonomiska regleringar 
mellan barn- och skolnämndernas och utbildningsnämndens 
driftbudgetramar som är en effekt av kommunfullmäktiges 
fastställda resursfördelningsmodell, 
 
att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2017- 
2019 med budget för 2017, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av 
budgetavvikelser mellan åren, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för 
”Reserverade medel”, 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna i enlighet med 
budgeten, 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller 
under år 2017. 
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Kommunfullmäktige Protokoll 135 (135) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Reservationer 
Ledamöterna från respektive parti reserverar sig i den mån partiets yrkanden 
inte vunnit kommunfullmäktiges bifall. 
 
Följande skriftliga reservation inges från M, C, KD: Protokollsbilaga KF § 143/01 
Följande skriftliga reservation inges från FI: Protokollsbilaga KF § 143/02 
Följande skriftliga reservation inges från L: Protokollsbilaga KF § 143/03 
 
 
 
 

Beslut expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen 
Akten 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (8)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 64 Val av ledamöter och ersättare samt
presidie  i Barn- och skolnämnden från 
och med den 1 januari 2018 samt 
entledigande av ledamöter och 
ersättare i Lund stad och Lund Öster

Dnr KS 2017/0836

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att införa en samlad barn- och 
skolnämnd i Lunds kommun med en gemensam förvaltning från och med 
den 1 januari 2018. Kommunfullmäktige behöver nu utse ledamöter och 
ersättare till den nya nämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2014 § 218.
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016 § 137.
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016 § 143.

Yrkanden
Monica Molin (S), Hanna Örnskär (MP), Hanna Gunnarsson (V), Ulf 
Nilsson (L), Lars V Andersson (C), Cherry Batrapo (FI) och Zoltan G 
Wagner (KD) yrkar att valberedningen utser följande ledamöter:

a) Monica Molin (S)

Kenth Andersson (S)

Mårten Spanne (S)

b) Yanira Difonis (MP)

Jens Modeér (MP)

c) Hanna Gunnarsson (V)

d) Vera Johnsson (M)

Astrid Rugsveen (M)

e) Staffan Bolin (L)

f) Mattias Horrdin (C)

g) John Sunnqvist (KD)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (8)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

och till ersättare att tjänstgöra i följande ordning:

a) Rita Borg (S)

    Ola Christianson (S)

    Eva Olsson (S)

    Simon Tyrberg (MP)

    Caroline Ljungqvist (FI)

    Gösta Eklund (V)

b) Simon Tyrberg (MP)

    Rita Borg (S)

    Ola Christiansson (S)

    Eva Olsson (S)

    Gösta Eklund (V)

    Caroline Ljungqvist (FI)

c) Gösta Eklund (V)

    Caroline Ljungqvist (FI)

   Rita Borg (S)

   Ola Christiansson (S)

   Eva Olsson (S)

   Simon Tyrberg (MP)

d) Ann-Charlotte Ewerhard (M)

   Charlotte Svanberg (M)

   Ursula Savonius (L)

   Håkan Friberg (L)

   Karin Nilsson (C)

e) Ursula Savonius (L)

   Håkan Friberg (L)

   Karin Nilsson (C)

   Ann-Charlotte Ewerhard (M)

   Charlotte Svanberg (M)

f) Karin Nilsson (C)

   Ursula Savonius (L)

   Håkan Friberg (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (8)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

   Ann-Charlotte Ewerhard (M)

   Charlotte Svanberg (M)

g) Ann-Charlotte Ewerhard (M)

    Charlotte Svanberg (M)

    Ursula Savonius (L)

    Håkan Friberg (L)

    Karin Nilsson (C) 

samt till ordförande, vice ordförande respektive 2:e vice ordförande utse

Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP) och Staffan Bolin (L)

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att valberedningen beslutar att utse 
Dragan Brankovic (SD) till ledamot i nämnden samt till ersättare utse 
Bengt-Göran Svensson (SD).

 

 

Beslutsgång
Monica Molin (S) ställer proposition på 
socialdemokraternas ledamöter mot avslag på detsamma och finner att 
valberedningen godkänner socialdemokraternas förslag till ledamöter i 
nämnden.

Monica Molin (S) ställer proposition på Miljöpartiets ledamöter mot 
avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Miljöpartiets förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Vänsterpartiets ledamot mot 
avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Vänsterpartiets förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Moderaternas ledamöter mot 
avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Moderaternas förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Liberalernas ledamot mot avslag 
på detsamma och finner att valberedningen godkänner Liberalernas 
förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Centerpartiets ledamot mot 
avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Centerpartiets förslag.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 4 (8)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

Monica Molin (S) ställer proposition på Kristdemokraternas ledamot mot 
avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Kristdemokraternas förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Socialdemokraternas ersättare 
mot avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Socialdemokraternas förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Miljöpartiets ersättare mot 
avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Miljöpartiets förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Vänsterpartiets ersättare mot 
avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Vänsterpartiets förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Moderaternas  ersättare mot 
avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Moderaternas förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Liberalernas ersättare mot avslag 
på detsamma och finner att valberedningen godkänner Liberalernas 
förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Centerpartiets ersättare mot 
avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Centerpartiets förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på Feministiskt Initiativs ersättare 
mot avslag på detsamma och finner att valberedningen godkänner 
Feministiskt Initiativs förslag.

Monica Molin (S) ställer proposition på att Monica Molin (S) blir 
ordförande i nämnden mot avslag på detsamma och finner att 
valberedningen godkänner förslaget.

Monica Molin (S) ställer proposition på att Yanira Difonis (MP) blir 1:e 
vice ordförande i nämnden mot avslag på detsamma och finner att 
valberedningen godkänner förslaget.

Monica Molin (S) ställer proposition på att Staffan Bolin (L) blir 2:e vice 
ordförande i nämnden mot avslag på detsamma och finner att 
valberedningen godkänner förslaget.

Monica Molin (S) ställer proposition på Sverigedemokraternas förslag till 
ledamot och ersättare mot avslag på detsamma och finner att 
valberedningen har avslagit Sverigedemokraternas förslag.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 5 (8)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

 

 

 Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga samtliga ledamöter och ersättare i barn- och skolnämnd 

Lund stad och barn- och skolnämnd Lund öster från och med den 1 
januari 2018

att vad som sägs i kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 § 218 samt 
2016-06-15 § 137 ska även gälla för barn- och skolnämnden

att utse följande ledamöter och ersättare i barn- och skolnämnden från 
och med den 1 januari 2018 till och med utgången av år 2018:

a) Monica Molin (S)
    Kenth Andersson (S)
    Mårten Spanne (S)
b) Yanira Difonis (MP)
    Jens Modeér (MP)
c) Hanna Gunnarsson (V)
d) Vera Johnsson (M)
     Astrid Rugsveen (M)
e)  Staffan Bolin (L)
f)   Mattias Horrdin (C)
g) John Sunnqvist (KD)
 
och till ersättare att tjänstgöra i följande ordning:
a) Rita Borg (S)
    Ola Christianson (S)
    Eva Olsson (S)
    Simon Tyrberg (MP)
    Caroline Ljungqvist (FI)
    Gösta Eklund (V)
b) Simon Tyrberg (MP)
    Rita Borg (S)
    Ola Christiansson (S)
    Eva Olsson (S)
    Gösta Eklund (V)
    Caroline Ljungqvist (FI)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 6 (8)
Sammanträdesdatum

2017-10-09

Justerare Utdragsbestyrkande

c) Gösta Eklund (V)
    Caroline Ljungqvist (FI)
   Rita Borg (S)
   Ola Christiansson (S)
   Eva Olsson (S)
   Simon Tyrberg (MP)
d) Ann-Charlotte Ewerhard (M)
   Charlotte Svanberg (M)
   Ursula Savonius (L)
   Håkan Friberg (L)
   Karin Nilsson (C)
e) Ursula Savonius (L)
   Håkan Friberg (L)
   Karin Nilsson (C)
   Ann-Charlotte Ewerhard (M)
   Charlotte Svanberg (M)
f) Karin Nilsson (C)
   Ursula Savonius (L)
   Håkan Friberg (L)
   Ann-Charlotte Ewerhard (M)
   Charlotte Svanberg (M)
g) Ann-Charlotte Ewerhard (M)
    Charlotte Svanberg (M)
    Ursula Savonius (L)
    Håkan Friberg (L)
    Karin Nilsson (C) 

samt till ordförande, vice ordförande respektive 2:e vice ordförande utse
Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP) och Staffan Bolin (L)
 

Reservationer
Sverigedemokraternas reserverar sig till förmån mot sitt eget yrkande.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 7 (8)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-10-09 klockan 16.25–16.45

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 54-65

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 8 (8)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-09 KS 2017/0823

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-10-09

Paragrafer § 54-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 294 Aktualisering av LundaEko
Dnr KS 2016/0488

Sammanfattning
Enligt LundaEko II ska kommunstyrelsen göra en aktualisering av 
delmålen 2016. Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från de 
beslut som kommunfullmäktige fattade i samband med utvärderingen av 
programmet. Styrelser och nämnder har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på aktualiseringen. Styrelsernas och nämndernas synpunkter 
har behandlats och förslag på ändringar har inarbetats i den aktualiserade 
versionen av LundaEko II.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2017.
Kommunstyrelsens, miljö- och hälsoutskottet, beslut den 7 september 
2017, § 37.
Förslag till Aktualiserad LundaEkoII.
Behandling av inkomna remissvar den 29 augusti 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 april 2017, § 47, jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 57, jämte 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.
Tekniska nämndens beslut den 22 mars 2017, § 37, jämte förvaltningens 
tjänsteskrivelse.
Utbildningsnämndens beslut den 22 mars 2017, § 31, jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 mars 2017, § 48, jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kultur och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 56, jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Socialnämndens beslut den 15 mars 2017, § 53, jämte förvaltningens 
tjänsteskrivelse.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 mars 2017, § 19, jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Miljönämndens beslut den 9 mars 2017, § 19, jämte förvaltningens 
tjänsteskrivelse.
Servicenämndens beslut den 8 mars 2017, § 26, jämte förvaltningens 
tjänsteskrivelse.
Renhållningsstyrelsens beslut den 7 mars 2017, § 15, jämte 
renhållningsverkets tjänsteskrivelse.
Lunds Kommuns Fastighets AB:s yttrande den 27 mars 2017.
Kraftringens yttrande den 23 mars 2017.
VA Syds yttrande den 16 mars 2017.

270

Bilaga 159



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Sydvattens yttrande den 16 mars 2017.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) och Anders Almgren (S) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att godkänna aktualiseringen av LundaEko 
II samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktualiseringen av 
LundaEko II.

Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Börje Hed (FNL) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att delmål 2.5 (ekologiska livsmedel) i 
LundaEko II ska ändras till servicenämndens förslag ”Öka andelen 
ekologiska livsmedel av inköpskostnaden.”, att ändra formuleringen i 
delmål 3.4 (slamhantering, s 24) genom att stryka Ägarnämnd Lund i 
VA-Syd som ansvarig, att i övrigt godkänna aktualiseringen av 
LundaEko II, samt att föreslå kommunfullmäktige godkänna 
aktualiseringen av LundaEko II.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulf Nymarks (MP) m.fl. 
yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-
Olof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) 
röstar nej.

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     godkänna aktualiseringen av LundaEko II.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar
att     godkänna aktualiseringen av LundaEko II.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed 
(FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation ges in, Protokollsbilaga § 294/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

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), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare Elin Gustafsson (S)

Paragrafer § 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00

Underskrifter

273



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-04

Paragrafer § 285-315

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Mesan
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-04 
 
Ang Aktualisering av LundaEko (Dnr: KS 2016/0488) 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att aktualisera LundaEKo II, kommunens program för en 
ekologiskt hållbar utveckling för åren 2014-2020. Alliansen och FörNyaLund föreslog ett par 
mindre men likväl viktiga förändringar i programmet. Dels ville vi ändra delmål 2.5 som idag 
säger att år 2020 ska 100 % av inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk mat, i enlighet 
med det blocköverskridande beslutet i servicenämnden Vi menar att det inte är ett realistiskt 
mål och därför bör ändras. Dels ville vi ändra delmål 3.4 genom att stryka Ägarnämnd Lund i 
VA-Syd som ansvarig för att avloppsslam inte ska spridas på bland annat kommunens 
åkermarker. Detta för att vi anser att ägarnämnden är fel instans att bära detta ansvar. 
Eftersom kommunstyrelsen inte biföll våra yrkanden reserverar vi oss till förmån för dem. 
 
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att delmål 2.5 (ekologiska livsmedel) i LundaEko II ska ändras till 

servicenämndens förslag ”Öka andelen ekologiska livsmedel av 
inköpskostnaden.”, 

 
att ändra formuleringen i delmål 3.4 (slamhantering, s 24) genom att stryka 

Ägarnämnd Lund i VA-Syd som ansvarig 
 
att i övrigt godkänna aktualiseringen av LundaEko II, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige godkänna aktualiseringen av LundaEko II 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Börje Hed (FörNyaLund)  Mats Helmfrid (M) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) 
Strategiska utvecklingsavdelningen  Diarienummer  

 2017-10-11 KS 2016/0488  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund      

 

Britt Steiner 

046-356398 

britt.steiner@lund.se 

Kommunfullmäktige 

Aktualisering av LundaEko II 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 attatt godkänna 
aktualiseringen av LundaEko II samt att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna aktualiseringen av LundaEko II. 
 
I beredningen har kommunkontoret uppmärksammat att LundaEko II 
felaktigt hänvisar till tidigare vision. Kommunkontoret har därför gjort en 
redaktionell förändring i dokumentet enligt följande, texten markeras i 
gult i dokumentet (sidan 9). 
 
Utgångspunkter för LundaEko II 
Lunds kommuns vision, Lund skapar framtiden – med innovation, 
kunskap och öppenhet, är utgångspunkten för kommunens styrning. 
Tillsammans med förhållningssätten, lyssna, lära, leda är den vägledande 
för allt arbete som utförs i kommunen, såväl strategisk utveckling som 
det dagliga arbetet. Utöver visionen utgår LundaEko från 
Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2017 
Reviderad version av förslag till aktualiserad LundaEko II, Lunds 
program för ekologisk hållbarhet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att godkänna aktualiseringen av LundaEko II. 
 
 
 
 
 
Anette Henriksson 
Kommundirektör 

Britt Steiner 
Planeringschef 

 
Beslut expedieras till: 
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras. 
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LundaEko II 
Lunds kommuns program för 
ekologiskt hållbar utveckling  
2014-2020 
 
Förslag till aktualiserad version 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2017-09-07 
Beställare: Kommunfullmäktige 
Utförare: Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen 
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Inledning 
Lunds kommun har ambitiösa mål i sitt arbete för en bättre miljö och en hållbar utveckling. 
Ett exempel är Lunds mål om att halvera mängden utsläpp av växthusgaser i kommunen 
senast 2020, jämfört med 1990 års nivåer. För att kommunens ska lyckas med detta krävs 
beslutsamhet, kunskap och mod att fatta rätt beslut.  

Lunds program för ekologisk hållbar utveckling 2014–2020 – LundaEko II omfattar Lunds 
kommun som geografiskt område och ingår i kommunens samlade miljömålsarbete. 
LundaEko II anger vad som ska prioriteras i miljöarbetet, både för det geografiska området 
Lunds kommun och inom den kommunala organisationen. LundaEko II fokuserar på den 
ekologiska dimensionen av begreppet hållbar utveckling samtidigt som det beaktar sociala 
och ekonomiska aspekter.  

LundaEko II är ett av Lunds kommuns viktigaste styrdokument för politiker och tjänstemän i 
arbetet för en hållbar utveckling. 

LundaEko II bygger, liksom föregångaren LundaEko, på de nationella miljökvalitetsmålen. 
Utifrån dessa mål har Lunds kommun formulerat åtta prioriterade områden för sitt 
miljöarbete: 

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

LundaEko II ersätter tidigare miljöprogram och är en fortsättning på LundaEko I (Lunds 
program för ekologisk hållbar utveckling 2006-2012), som i sin tur var en fortsättning på 
Lunds första Agenda 21-dokument från 1997 och Lunds miljöprogram från 1990.  

Många förtroendevalda och tjänstemän i Lunds kommun har deltagit i processen att ta fram 
förslaget till LundaEko II. Revideringsarbetet inleddes med en miljöbedömning, därefter 
prioriterade en bred politisk referensgrupp vilka områden Lund bör arbeta med. Detta har 
sammanfattats i utgångspunkterna för LundaEko II. Tjänstemän från förvaltningar och bolag i 
Lunds kommun har därefter arbetat fram förslag till mål, delmål och indikatorer.  

Under 2015–2016 utvärderades LundaEko II för att granska måluppfyllnad samt för att 
bedöma hur långt kommunens nämnder och styrelser har kommit i arbetet med att genomföra 
åtgärder. Utvärderingen ligger till grund för denna aktualiserade version av LundaEko II. 

I den aktualiserade versionen av LundaEko II har de globala målen för hållbar utveckling 
beaktats.  
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Läsanvisning för LundaEko II  
Utgångspunkter  
Utgångspunkterna i LundaEko II utgör grunden för Lunds kommuns arbete för en ekologiskt 
hållbar utveckling. Utgångspunkterna riktar sig både till Lunds kommun som organisation och 
till alla som bor och verkar i Lunds kommun.  

Prioriterade områden 
LundaEko II har åtta prioriterade områden. Varje område innehåller introduktionstext, mål 
och delmål. 

Mål och delmål 
Inom varje prioriterat område finns ett mål. Målet är övergripande och vänder sig till 
kommunen som organisation samt till alla som bor och verkar i kommunen. 

För respektive prioriterat område finns dessutom delmål som har sin utgångspunkt i det 
övergripande målet.  

Ett mål (nr 4 Minskad klimatpåverkan) och ett delmål (nr 4.3) är sedan tidigare antagna av 
kommunfullmäktige, men ingår i LundaEko II för att skapa en helhet.  

Ansvar 
För respektive delmål anges vilka nämnder och styrelser som ansvarar för arbetet med att 
uppnå delmålen. 

Huvudansvarig nämnd eller styrelse markeras med fetstil och resterande angivna nämnder och 
styrelser är delansvariga för uppnå delmålet.  

Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse har ett övergripande 
samordningsansvar för delmålet. I de fall där flera nämnder och styrelser är huvudansvariga 
har de ett gemensamt ansvar att samordna arbetet med delmålet.  

Delansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse är ansvarig för att ta fram och 
genomföra åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det kommungemensamma arbetet, 
samt att årligen rapportera sitt genomförda arbete i kommunens IT-ledningsstöd.  

Relaterade dokument  
Relaterade dokument anger vilka kommunala beslut, styrdokument och liknande som berör 
området. 

Definitioner 
Under denna rubrik ges definitioner av olika begrepp som förekommer i dokumentet. 

Bilaga 
I bilagan till LundaEko II finns indikatorer för de prioriterade områdena. Indikatorerna antas 
inte av kommunfullmäktige (KF) och kommer under programtiden att uppdateras vid behov.  
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De globala målen för hållbar utveckling 2030 
Vid FN:s toppmöte i september år 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Begreppet hållbar utveckling utgörs av tre dimensioner; den ekologiska, den sociala och den 
ekonomiska, och grundar sig på Brundtlandkommissionens (1987) definition: 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

De globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen samt att möta det globala klimathotet. 

Illustration 1: FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling 2030 (källa: globalamalen.se) 

I illustrationen av de globala hållbarhetsmålen visar det understa lagret (basen) den 
ekologiska hållbarheten, vilket utgör fundamentet för de två andra dimensionerna (illustration 
1). De ekonomiska och sociala dimensionerna är beroende av den ekologiska, vilket kan 
beskrivas som att planeten sätter ramarna. Den ekologiska dimensionen innefattar bland annat 
drickbart vatten, ett stabilt klimat, produktiv jord- och skogsmark och marint liv och fungerar 
livsuppehållande för mänskligheten. Åtskilliga globala studier visar att dessa livsuppehållande 
funktioner är hotade på ett oroande sätt. Högre upp i illustrationen visas den sociala och så 
småningom den ekonomiska dimensionen. Så länge mänskligheten håller sig inom planetens 
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gränser, så begränsar den ekologiska dimensionen inte möjligheterna till innovation, välstånd 
och framgång. 

LundaEko II fokuserar på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling samtidigt som 
arbetet med att ta fram mål och delmål har beaktat sociala och ekonomiska aspekter. 

I samband med aktualiseringen av LundaEko II, hösten 2016, har de globala mål som berör 
programmet tagits i beaktan. LundaEko II överensstämmer väl med de globala målområdena; 

• 6. Rent vatten och sanitet 
• 7. Hållbar energi för alla 
• 11. Hållbara städer och samhällen 
• 12. Hållbar konsumtion och produktion 
• 13. Bekämpa klimatförändringen samt  
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

LundaEko II tangerar även flera andra globala målområden.  

LundaEkoprocessen – genomförande   
LundaEkoprocessen är den interna process, i Lunds kommuns organisation, som säkerställer 
att LundaEko II genomförs på ett effektivt sätt. Processen består av en huvudprocess, 
stödprocesser och delprocesser för att nå de uppsatta målen och delmålen  i LundaEko II (se 
illustration 2). 

 

Illustration 2. Schematisk bild över LundaEkoprocessen. 
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Lunds kommuns nämnder och styrelser är ansvariga för att genomföra LundaEko II. 
Kommunens nämnder och styrelser ska beakta LundaEko II:s mål och delmål i den strategi- 
och planeringsprocess som resulterar i en ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). På detta sätt 
integreras miljöfrågorna i verksamhetens planering, och kostnaderna för att uppnå målen i 
LundaEko II kopplas till den interna budgetprocessen (illustration 3).   

Miljöledningssystemet i kommunens förvaltningar och bolag utgör en stödprocess till 
LundaEko II och till nämnders och styrelsers ekonomi- och verksamhetsplanering (illustration 
2). Miljöledningen är ett viktigt verktyg för att arbeta med åtgärder för att uppnå målen i 
LundaEko II samt för att arbeta med andra handlingsplaner inom kommunen till exempel 
energiplan, avfallsplan, grönprogram, LundaKem (Lunds kemikalieplan), LundaMaTs III 
(Lunds strategi för ett Hållbart transportsystem), klimatanpassningsplan samt Lunds vatten. 
De prioriterade områdena i LundaEko II utgör viktiga delprocesser, med handlingsplaner, för 
att nå mål och delmål i LundaEko II (illustration 2).  

Två andra viktiga stödprocesser för att arbeta effektivt med LundaEko II är kommunens IT-
ledningsstöd, där arbetet följs upp och utvärderas, samt kommunikation och dialog 
(illustration 2). 

 

Illustration 3: Kommunens interna ledningsprocess för EVP (Ekonomi- och verksamhetsplan) 2018-2020. Bilden 
visar när under året moment i LundaEkoprocessen ska ske. 
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Dialog och kommunikation 
För att arbetet med LundaEko II ska bli framgångsrikt behövs dialog inom och mellan 
förvaltningar och bolag, samt med externa aktörer och kommuninvånare. Dialogen är 
kommunens ansvar och syftar till att ge både kunskap och motivation. En 
kommunikationsplan för LundaEko II, med tillhörande förslag på insatser och åtgärder, togs 
fram av kommunkontoret under 2015. Åtgärdsdelen ska uppdateras och följas upp årligen.   

Uppföljning och utvärdering 
LundaEko II ska följas upp av kommunstyrelsen som har det kommunövergipande ansvaret 
för programmet. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna uppföljningen av LundaEko II 
med annan miljöuppföljning i kommunen. Uppföljningen sker genom inrapportering av de 
indikatorer som finns i bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av styr- och 
åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. Indikatorerna ska årligen redovisas i 
januari till kommunstyrelsen av angiven nämnd och styrelse (illustration 3). Redovisningen 
sker via kommunens interna IT-ledningsstöd.  Indikatorerna kommer under programtiden att 
uppdateras vid behov.  

LundaEko II:s måluppfyllnad, och miljöläget i Lund, redovisas i en årlig miljöredovisning. 
Miljöredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med kommunens 
årsredovisning. Två gånger under programperioden, 2015 och 2018, lämnar kommunstyrelsen 
en fördjupad utvärdering till kommunfullmäktige av mål och delmål samt en utvärdering av 
hur långt nämnder och styrelser kommit med arbetet att genomföra åtgärder i 
handlingsplanerna. Kommunfullmäktige ska ta ställning till utvecklingen av LundaEko II, och 
till eventuella behov av ytterligare åtgärder eller förändringar. År 2020 ska en extern revision 
av programmet genomföras.  

Giltighet och revidering 
LundaEko II gäller till och med 2020. I övrigt kan delmålen revideras vid behov under 
programmets giltighetstid. Alla sådana revideringar ska antas av kommunfullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser och prioriteringar 
Att skapa ett hållbart samhälle medför kostnader, oavsett vilken väg som väljs. Forskning och 
erfarenheter visar att ett förebyggande och proaktivt arbete ger de lägsta kostnaderna, inte 
bara monetärt utan även ekologiskt och socialt.  

Samhällsekonomiska kostnadsberäkningar för miljöförstöring har gjorts i många olika 
sammanhang. En av de mest kända är Stern-rapporten1 från år 2006. Enligt rapporten skulle 
det kosta en procent av världens BNP att bromsa växthuseffekten fram till år 2050 om man 
minskar koldioxidutsläppen i tid. Om klimatförändringarna inte bromsas och vid till exempel 
får en femgradig ökning av medeltemperaturen till år 2100 skulle kostnaderna för 
konsekvenserna av detta bli upp till 20 procent av BNP. 

                                                      
1 Stern, N. The Economics of Climate Change – the Stern Review, 2006. 
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Länsstyrelsen i Skåne län gjorde år 2011 en beräkning av kostnaden för utsläpp av koldioxid 
från transporter i Skåne, vilket år 2011 uppgick till 3,6 miljarder kronor2. Enligt en beräkning, 
utförd av kemikalieinspektionen år 2012 uppgår samhällskostnaden för benbrott, till följd av 
kadmium på åkermark och i mat, till 4,2 miljarder kronor per år3.  

Att arbeta framsynt och proaktivt för en hållbar utveckling är därför ekonomiskt fördelaktigt 
och gör Lund till en attraktiv kommun att bo och verka i.  

Utgångspunkter för LundaEko II 
Lunds kommuns vision, Lund skapar framtiden – med innovation, kunskap och öppenhet, är 
utgångspunkten för kommunens styrning. Tillsammans med förhållningssätten, lyssna, lära, 
leda är den vägledande för allt arbete som utförs i kommunen, såväl strategisk utveckling som 
det dagliga arbetet. Utöver visionen utgår LundaEko från Brundtlandkommissionens 
definition av hållbar utveckling. 

LundaEko II utgår från Lunds kommuns vision samt Brundtlandkommissionens (1987) 
definition av hållbar utveckling4: 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

LundaEko II har följande utgångspunkter: 

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska ges möjlighet att medverka till att: 

- lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta  
- uppnå de svenska miljökvalitetsmålen  
- sluta kretsloppen  
- utvecklingen utanför kommunens och Sveriges gränser blir hållbar 
- föra dialog och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. 

Alla nämnder och styrelser i Lunds kommun ska: 

- ta hänsyn till miljön i alla beslut  
- ständigt utveckla och förbättra sitt miljöarbete genom sina ledningssystem 
- arbeta för att skapa god livskvalitet med tillgång till gröna miljöer  
- vara förebilder inom områdena hållbar stadsutveckling, förnybar energi, naturvård, 
hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen samt ett miljöanpassat 
transportsystem 
- ha ansvar för att inom sina respektive områden genomföra, följa upp och kommunicera 
LundaEko med alla som bor och verkar i kommunen 

                                                      
2 Jendteg, S. Länsstyrelsen Skåne. Gjord utifrån RUS databas och Trafikverkets Samhällsekonomiska principer 
och kalkylvärden för transportsektorn - ASEK 5. Kapitel 11: Luftföroreningar, kostnader och emissionsfaktorer. 
Trafikverket 2012. 
3 Kemikalieinspektionen 2012. Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten.  
 
4 The United Nations World Commission on Environment and Development. 1987. Our common future. 
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- bidra med kunskap för att alla som bor och verkar i kommunen ska kunna välja hållbara 
alternativ. 

Prioriterade områden 
Engagera flera 
 

För att nå målen i LundaEko II behöver alla som bor och verkar i kommunen engagera sig och 
agera för en hållbar utveckling. Detta prioriterade område skiljer sig i förhållande till de andra 
prioriterade områdena, eftersom det utgör en stödprocess till samtliga områden av LundaEko 
II. I praktiken innebär det att kommunikation, dialog och samarbeten ska grunda sig på behov 
identifierade i LundaEko II:s prioriterade områden.  

För att engagera arbetar kommunen med informations- och kunskapsspridning, dialog, 
samverkan samt attityd- och beteendefrågor. Barn och unga nås bland annat via Naturskolan 
och genom skolornas och förskolornas kontinuerliga hållbarhetsarbete. Olika arrangemang 
om hållbar utveckling som utskick, utställningar och evenemang genomförs regelbundet för 
att nå Lundaborna. Inom vissa av LundaEko II:s prioriterade områden är kunskapen låg och 
måste prioriteras speciellt minskad kemikaliebelastning, hållbar konsumtion samt biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Beteendeförändringar som kan leda till en mer hållbar 
utveckling tar tid att uppnå och kräver kontinuitet och beslutsamhet. Arbetet med att engagera 
politiker, tjänstemän och kommuninvånare att göra hållbara val behöver intensifieras. 

Mål 

1. Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar 
utveckling. 

Delmål Ansvar 

1.1 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade 
områden i LundaEko II, bidra med kunskap, 
information, goda exempel och verktyg för att göra det 
enkelt att välja hållbara alternativ. 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

1.2 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade 
områden i LundaEko II, öka kunskapen samt utveckla 
samarbetet och dialogen kring hållbar utveckling inom 
organisationen samt med företag, universitet, 
organisationer och medborgare. 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

1.3 Andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser 
för lärande för hållbar utveckling (se definition) ska öka 
till 100 procent 2020. 

Barn- och skolnämnden 
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Definitioner 

Uttrycket Lärande för hållbar utveckling avser skolor som är certifierade enligt Grön flagg eller 
Skola för hållbar utveckling eller motsvarande certifieringssystem. 

Hållbar konsumtion 
 

Att konsumera hållbart innebär att visa omsorg om de konsekvenser som inköp av en vara 
eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, både lokalt och globalt. En stor 
andel av de varor som konsumeras i Sverige försämrar miljön i de länder där produktionen 
och råvaruutvinningen sker. Konsumtionen i Lund ger globala avtryck – till exempel kommer 
hälften av utsläppen av växthusgaser från en genomsnittlig Lundabo från konsumtion. 

Under de senaste åren har cirkulär ekonomi dykt upp som ett nytt begrepp i samhället. Den 
växande befolkningen och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. 
Samhället behöver en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi med cirkulära 
flöden. Förändringar måste göras på flera områden. Det behövs produktdesign som tar större 
miljöhänsyn, nya företags- och marknadsmodeller, nya finansieringsmetoder och sätt att 
omvandla avfall till resurser. Det behövs också nya konsumentbeteenden och sambandet 
mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan måste brytas. Ett verktyg i detta är att i 
högre grad använda ett livscykelperspektiv, det vill säga att beakta den totala miljöpåverkan 
under en produkts livscykel, från råvaruutvinning till avfall. 

Att minska konsumtionen, minska avfallen, ställa miljökrav vid upphandling och att välja 
miljöcertifierade alternativ vid inköp är olika sätt att få konsumtionens negativa 
miljöpåverkan att bli mindre. Att köpa in ekologisk mat är ett exempel där Lunds kommun 
flera år i rad har varit bäst i landet. Ett annat viktigt område är att minska matsvinnet, där 
kommunens tillagningskök och skolverksamhet har en viktig roll. Kommunen kan, förutom 
miljökrav, även ställa krav på social och etisk hänsyn i sina upphandlingar och därigenom 
bidra till bättre sociala och ekonomiska förutsättningar för de som tillverkar de produkter 
kommunenköper. Lund är en diplomerad Fairtrade City, vilket innebär att kommunen 
tillsammans med den ideella sektorn och det lokala näringslivet arbetar för en mer hållbar 
konsumtion.  

Mål 

2. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar 
konsumtion. 

Delmål Ansvar 

2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära flöden i 
slutna resurssnåla och giftfria kretslopp. 

Kommunstyrelsen 
Renhållningsstyrelsen 
Servicenämnden 
Tekniska nämnden 
Kraftringen AB 
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2.2 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar av varor, 
produkter och tjänster ska det finnas hållbarhetskrav 
lägst enligt upphandlingsmyndighetens baskriterier eller 
motsvarande (se definition). Andelen upphandlingar där 
krav ställs, utöver basnivån, ska kontinuerligt öka. 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

2.3 Varor, produkter och tjänster som upphandlas och 
köps av kommunen ska innehålla, eller ge upphov till, 
så lite som möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen (se 
definition), exempelvis mikroplaster. 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

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

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

2.5 År 2020 ska 100 procent av inköpskostnaden för 
livsmedel gälla ekologisk mat. 

Servicenämnden 
Alla nämnder och styrelser 

2.6 Lunds kommun ska kontinuerligt öka andelen 
upphandlade och inköpta produkter som är 
etiskt/rättvisemärkta. 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

2.7 År 2020 har den totala mängden avfall (se 
definition) minskat genom årlig minskning med 2 
procent sedan 2013. 

Renhållningsstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet (se 
definition) ska öka till 65 procent 2020. 

Renhållningsstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

 

Relaterade dokument 
• Lunds kommuns riktlinjer för upphandling, kommunstyrelsen 2012-10-03 § 289 
• Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83 
• Renhållningsordning innehållande avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Lunds 

kommun, kommunfullmäktige, 2016-06-15 
• Kostpolicy för Lunds kommun, kommunfullmäktige, 2014-08-28 

Definitioner 

Upphandlingsmyndigheten är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. 
Upphandlingsmyndigheten utvecklar, informerar om och erbjuder kriterier för hållbarhetskrav 
anpassade för användning i offentlig upphandling. Kraven finns i olika nivåer (basnivå, avancerad 
nivå, eller spjutspetsnivå). Se mer på http://www.upphandlingsmyndigheten.se/. 

Med Upphandlingsmyndighetens baskriterier eller motsvarande menas att man antingen kan 
ställa krav enligt upphandlingsmyndighetens kriterier, eller forma egna miljökrav eller sociala krav 
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för något område som Upphandlingsmyndigheten inte har några hållbarhetskriterier inom. Till hjälp 
kan man till exempel använda miljömärkning eller andra verktyg till exempel BASTA (verktyg för 
hållbart byggande), Byggvarubedömningen (verktyg för hållbart byggande), Sundahus (verktyg för 
hållbart byggande), Svanen (officiellt miljömärke i Norden), Bra miljöval (Naturskyddsföreningens 
miljömärkning), Eu Ecolable eller Eu-blomman, TCO-Certified (internationell hållbarhetscertifiering 
för IT-produkter) eller motsvarande. 

Med miljö- och hälsofarliga ämnen menas i detta program: utfasningsämnen, prioriterade 
riskminskningsämnen, SVHC-ämnen och ämnen som finns uppförda på SIN-listan som 
hormonstörande. Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen utifrån ämnenas egenskaper. Utfasningsämnen är ämnen med egenskaper som 
till exempel cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska. Prioriterade riskminskningsämnen har 
också allvarliga egenskaper, till exempel allergiframkallande. 

SVHC (Substances of Very High Concern) är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som är del 
av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals). 

SIN- (Substitute It Now) listan är en förteckning över särskilt farliga ämnen som är utvalda utifrån 
kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH. SIN-listan 
innehåller (2014) 47 hormonstörande ämnen. Bakom listan står det Internationella 
Kemikaliesekretariatet, ChemSec. Se mer på http://chemsec.org/. 

Med Avfall menas det totala hushållsavfallet (enligt avfall Sveriges definition). Se mer på 
http://www.avfallsverige.se/ 

Restavfall är det som blir över vid källsortering. Ju bättre sortering desto mindre restavfall. 
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Minskad kemikaliebelastning 
 

Miljö- och hälsoskadliga ämnen finns i stort sett i allting i vardagen – i mat, kläder, möbler, 
byggmaterial, elektronik, hygienprodukter och leksaker. De kemiska ämnena har bidragit till 
en ökad välfärd men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. 
Osäkerheten är stor kring vad som händer när ämnena blandas i människors kroppar och 
vilken skada de kan ställa till med längre fram i livet. 

De senaste 50 åren har kemikalieproduktionen i världen ökat kraftigt. I dag finns det runt 
145 000 kemikalier registrerade i världen. Allt mer forskning pekar på att kemikalier som 
tidigare ansetts riskfria kan ge långsiktiga hälsoeffekter och stora samhällsekonomiska 
kostnader.  

Ett problem som uppmärksammats mycket de senaste åren är mikroplaster. Mikroplasterna 
kommer bland annat genom väg- och däckslitage, från konstgräsplaner, men även från tvätt av 
syntetfiber och som ingrediens i olika hygienprodukter. Reningsverken kan inte ta hand om 
alla plastpartiklar och de hamnar till slut i vattendrag, sjöar och hav. Mikroplast innehåller 
olika kemikalier samt absorberar dessutom andra miljö- och hälsoskadliga ämnen och 
fungerar som en bärare av dessa. Med tiden bryts plasten också ner till ännu mindre partiklar 
– nanoplast. 

Eftersom barn och ungdomars kroppar inte är färdigutvecklade är de extra känsliga för att 
utsättas för miljö- och hälsoskadliga ämnen. Små barn utsätts också för mer kemikalier. De 
utforskar världen med munnen, och eftersom de har tunnare och ömtåligare hud löper de 
större risk att ta upp skadliga kemikalier den vägen. Dessutom äter och dricker de mer i 
förhållande till sin vikt och får därmed i sig mer av till exempel bekämpningsmedelsrester. 
Genom arbete i förskolor och skolor, lokaler för fritidsaktiviteter, vid byggande, upphandling 
och inköp kan kommunen arbeta med åtgärder för att minska exponeringen för miljö- och 
hälsoskadliga ämnen. Detta arbete har inletts under 2015–2016, och ska konkretiseras i 
kommunens kemikalieplan LundaKem. Kemikalieplanen ska arbetas fram under 2017.  

Bygg och anläggning är ett områden där kommunen behöver fokusera sina insatser. 
Kommunen bygger och förvaltar förskolor, skolor, bostäder och lokaler samt bygger och 
förvaltar anläggningar så som parker, fotbollsplaner, och vägar. Därmed har kommunen stora 
möjligheter att påverka och minska Lundabornas exponering. 

Mål 

3. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för 
miljö- och hälsofarliga ämnen.   

Delmål Ansvar 

3.1 Utsläpp såsom emissioner och urlakning av miljö- 
och hälsofarliga ämnen (se definition), inklusive 
mikroplaster, från byggnader och anläggningar i Lunds 

Kommunstyrelsen,  
Miljönämnden,  
Barn- och skolnämnden, 
Utbildningsnämnden,  
Tekniska nämnden,  
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kommun ska minska. Servicenämnden,  
Kultur- och fritidsnämnden,  
Lunds Kommuns Fastighets AB 

3.2 Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga 
ämnen (se definition) i Lunds kommuns verksamheter 
som rör barn och unga. 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Barn- och skolnämnden 
Utbildningsnämnden 
Servicenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lunds Kommuns Fastighets AB 

3.3 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i 
Lunds kommun. 

 
Kommunstyrelsen  
Tekniska nämnden 

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

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Ägarnämnd Lund i VA-Syd 

 

Relaterade dokument 
• Lunds kommuns kemikalieplan LundaKem (under framtagande) 

 
Definitioner 

Med miljö- och hälsofarliga ämnen menas i detta program: utfasningsämnen, prioriterade 
riskminskningsämnen, SVHC-ämnen och ämnen som finns uppförda på SIN-listan som 
hormonstörande. 

Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen utifrån ämnenas egenskaper. Utfasningsämnen är ämnen med egenskaper som 
till exempel cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska. Prioriterade riskminskningsämnen har 
också allvarliga egenskaper, till exempel allergiframkallande. 

SVHC (Substances of Very High Concern) är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som är del 
av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals). 

SIN- (Substitute It Now) listan är en förteckning över särskilt farliga ämnen som är utvalda utifrån 
kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH. SIN-listan 
innehåller (2014) 47 hormonstörande ämnen. Bakom listan står det Internationella 
Kemikaliesekretariatet, ChemSec. 

Mikroplast- och nanoplast är små plastpartiklar i miljön. Mikroplasterna är klassificerade i primära 
mikroplaster som tillverkas och används i material och produkter samt sekundära mikroplaster som är 
fragment av plast från större material och produkter. Med tiden blir fragmenten ännu mindre och blir 
nanoplaster. 
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Minsta möjliga klimatpåverkan 
 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska enligt FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte leder till 
negativa konsekvenser. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. 

Lunds kommun arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser och har höga ambitioner 
för detta, vilket framgår av kommunens klimatmål. Klimatmålet omfattar utsläpp från bland 
annat trafik och energisektorn. I arbetet med att nå klimatmålet är bland annat arbetet inom 
ramen för programmet Strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun (LundaMaTs 
III) en framgångsfaktor, och programmet är väl känt även utanför kommunens gränser. Stora 
insatser har gjorts för att ersätta fossil naturgas och olja i fjärrvärmeproduktionen. Såväl 
kommuninvånare som kommuntjänstemän kan vända sig till kommunens energirådgivare och 
energistrateg för att få råd om hur energianvändningen och utsläppen kan minska. 

Ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser kommer från konsumtion av varor och tjänster. 
Förutom att minska utsläppen från exempelvis trafiken och energisektorn, vilket följs upp 
inom ramen för klimatmålet, behöver därför även den negativa påverkan på klimatet från 
konsumtion minskas. Klimatpåverkan från konsumtion är svårare att följa upp än exempelvis 
utsläpp från trafiken, men det är ändå viktigt att Lunds kommun arbetar aktivt för att minska 
dessa utsläpp.  

Mål 

4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 
2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.  

Delmål Ansvar 

4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska 
minska med minst 80 procent till 2030 jämfört med 
1990. 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

4.2 Utsläppen av växthusgaser som uppstår vid 
produktion av varor och tjänster, som Lunds kommun 
köper, ska minska till 2020. 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

4.3 Den kommunala organisationen ska vara 
fossilbränslefri senast 2020. 

Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 
Alla nämnder och styrelser  

4.4 Primärenergianvändningen (se definition) per 
kvadratmeter i Lunds kommuns lokaler och bostäder 
ska minska med 45 procent till 2020 jämfört med 2013. 

Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 
Lunds Kommuns Fastighets AB 
Kraftringen AB 
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4.5 Den lokala produktionen av el, värme och 
drivmedel från förnybara källor ska öka med 700 GWh 
till år 2020 jämfört med 2013. 

Kommunstyrelsen 
Kraftringen AB 
Servicenämnden 
Lunds Kommuns Fastighets AB 
Lunds Kommuns Parkerings AB 

4.6 Till 2020 ska biogasproduktionen i kommunen öka. Kommunstyrelsen 
Kraftringen AB,  
VA SYD 

4.7 Lunds kommun ska senast 2017 ha avvecklat sina 
investeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller vidareförädling av fossila 
energikällor. 

Kommunstyrelsen 

 
Relaterade dokument 

• Beslut om klimatmål, kommunfullmäktige 2010-08-26 §173  
• Beslut om att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri 2020, 

kommunstyrelsen, 2010-01-13 § 19  
• Lunds strategi för Hållbart transportsystem (LundaMaTs III), Kommunfullmäktige 

2014-06 
• Energiplanen  
• Översiktsplanen, ÖP  
• Energieffektiviseringsstrategin, kommunstyrelsen 2011-04-06 § 142  
• Fordonsriktlinjer, Kommunstyrelsen, 2016-04-06 
• Handlingsplan för fossilbränslefrihet, Kommunstyrelsen, 2016-04-06 §135 
• Cykelstrategi 2013-2017  

 
Definitioner 
Primärenergi är den energimängd som totalt går åt för att producera en energienhet, från utvinning av 
energiråvara till levererad nyttighet. 

Ett exempel: När man pratar om energiförbrukning idag så pratar man oftast om den energi som 
används inuti ett hus. Med detta perspektiv tar man inte hänsyn till vilken typ av energi som används i 
huset och vilken mängd energi som krävts för att producera och distribuera den energin, alltså vad som 
hände innan energin nådde huset. Genom att använda sig av primärenergibegreppet får man större 
möjligheter att utvärdera om en förändring i energianvändning verkligen leder till minskad miljö- och 
klimatpåverkan totalt sett. 
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Klimatanpassning 
 

Trots ett aktivt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser förändras klimatet redan nu 
och kommer att fortsätta att göra det under lång tid framöver. Klimatscenarier som tagits fram 
av Rossby Centre på SMHI pekar mot en ökning av årsmedeltemperaturen i Skåne med upp 
till fem grader till år 2100. Årsmedelnederbörden förväntas öka med ungefär 20 procent och 
antalet tillfällen med extrem nederbörd förväntas också öka. Scenarierna visar att Skåne 
kommer att få torrare somrar med tätare värmeböljor samt ökad nederbörd under höst, vinter 
och vår. Klimatanpassning är därför en självklar del i klimatarbetet och de beslut som tas i 
närtid kan påverka klimatrelaterade risker under lång tid framåt. Klimatanpassningsåtgärder 
bör integreras kontinuerligt i planering.  Detta kan öka ett områdes attraktivitet på fler sätt 
samt minska risker för framtida klimatrelaterade skador. Multifunktionell grönstruktur i 
bebyggelse kan till exempel mildra värmeeffekter, hantera dagvatten, skapa sociala 
mötesplatser och rekreationsmöjligheter, och bli en startpunkt for investeringar och 
uppgradering av eftersatta områden. 

Lunds kommun har ett pågående arbete med vattenrelaterade frågor, Lunds vatten, med bland 
annat en plan om hur översvämningar vid skyfall ska hanteras. Inför arbetet med ny 
översiktsplan har ett antal kunskapsdokument tagits fram. Ett av dessa är PM 
Klimatanpassning, som belyser svårigheter, nödvändigheten och möjligheten att i den fysiska 
planeringen mildra och förebygga effekterna av ett förändrat klimat. 

Mål 

5. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl 
anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa 
konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas. 

Delmål Ansvar 

5.1 Lunds kommun ska ta fram en 
klimatanpassningsplan som hanterar 
förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor 
senast 2018. 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 

 

5.2 Klimatanpassning ska integreras i kommunens 
processer och planering i alla berörda verksamheter. 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser 
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Hållbar stadsutveckling 
 

Lund är en expansiv kommun i en växande region och står inför en omfattande utveckling av 
nya verksamheter och ny bebyggelse. Detta är särskilt påtagligt inom kunskapsstråket från 
Lund C, genom universitetet och sjukhusområdet, Ideon-Pålsjöområdet upp till Brunnshög 
med bland annat forskningsanläggningarna Max IV och ESS. För att skapa hållbara stads- by- 
och tätortsmiljöer som upplevs som attraktiva av de människor som bor och verkar här 
behöver expansionen kombineras med en hållbar stadsutveckling. Det arbete som bedrivs 
inom Brunnshögsprojektet är ett gott exempel som bör tas tillvara som en idégenerator.  

Hållbar stadsutveckling är ett mångfacetterat begrepp och bygger på Brundtland-
kommissionens definition av hållbar utveckling. Hållbar stadsutveckling handlar om att 
planera, bygga, underhålla och hitta nya innovativa lösningar för by-, stads- och 
tätortsmiljöer, samtidigt som de livsuppehållande funktionerna bibehålls. I arbetet med hållbar 
stadsutveckling är det viktigt att stödja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden. 
Samhällsplanering är ett viktigt redskap i detta arbete. Genom en planering med människan i 
centrum skapas miljöer som genererar ett rikt socialt liv, exempelvis genom att skapa platser 
för lek, möten mellan människor, motion, stadsodling och andra aktiviteter. Parker och gröna 
inslag i stadsmiljön är viktiga för att bidra med ekosystemtjänster som rekreationsvärden, 
renare luft, fördröjning av dagvatten, bättre hälsa och ett mer behagligt lokalklimat. En av 
kommunens strategier sedan länge är att bibehålla en kompakt stad med ett levande centrum. 
Det gör det lättare att gå, cykla och använda kollektivtrafik, vilket minskar biltrafiken. Lunds 
kommun har länge arbetat framgångsrikt för ett hållbart transportsystem inom ramen för 
programmet Strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun (LundaMaTs III).  

I kommunens översiktsplan och detaljplanering prövas markens lämplighet för bebyggelse 
och annan markanvändning. Lunds kommuns översiktsplan har, liksom LundaEko II, sin 
utgångspunkt i Bruntlandkommissionens definition av hållbar utveckling. 

Mål 

6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer 
med människan i centrum, genom att: 

- skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt 
socialt liv 

- skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och 
tätortsmiljöer 

- skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik med minskad yta för biltransporter.  

- skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursanvändning och 
hållbar hantering av avfall och återvinning 

- skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till sociala aspekter 
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Delmål Ansvar 

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

Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Lunds Kommuns Fastighets AB 
Servicenämnden 
Renhållningsstyrelsen 
Kraftringen AB 

6.2 Lunds kommun ska främja positiva ekonomiska, 
sociala och miljömässiga kopplingar mellan 
stadsområden, stadsnära områden och 
landsbygdsområden. 

Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 

6.3 Lunds kommun ska vara restriktiv mot annan 
markanvändning på brukningsvärd jordbruksmark än 
för jordbruksändamål. Den bästa åkermarken, klass 8-
10, undantas så långt möjligt från exploatering. Lunds 
kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och 
främst utgå från att växa genom förtätning av befintligt 
bebyggd mark eller befintliga hårdgjorda ytor. 

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 

6.4 Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att 
minska antalet kommuninvånare som utsätts för 
hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och 
rekreationsmiljöer. 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 

6.5 Lunds kommun ska sträva efter att begränsa 
exponeringen för skadlig strålning så att människors 
hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas 
negativt. För att minska exponeringen för UV strålning 
ska åtgärder vidtas vid utformning, underhåll och 
renovering av allmänna platser, lekplatser, skol- och 
förskolegårdar. 
För information om risker och oönskade effekter förknippade med 
strålning se www.miljomal.se och www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 
Tekniska nämnden 
Lunds Kommuns Fastighets AB 
Barn- och skolnämnden 
Utbildningsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 

6.6 Den fysiska planeringen ska möjliggöra och 
uppmuntra en klimatsmart livsstil, vardag och vistelse 
för medborgare, besökare och verksamma i Lunds 
kommun. 

Byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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Relaterade dokument 

• Lunds strategi för Hållbart transportsystem (LundaMaTs III), Kommunfullmäktige 
2014-06 

• Energiplanen  
• Utbyggnads- och boendestrategi 2025 
• Åtgärdsprogram mot buller 
• Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006), kommunfullmäktige 

2006-03-30. Kommer ersättas med Lunds grönprogram när det är antaget. 
• Översiktsplanen, ÖP  
• Strategi för hållbart byggande 2016-03 
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Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 

En livskraftig, rik natur med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster 
utgör förutsättningen för en långsiktigt hållbar utveckling. Ekosystemtjänster är de olika 
nyttor som naturen förser oss människor med, som exempelvis vattenrening, pollinering och 
möjlighet till rekreation. Både sådant som vi människor får nyttan av direkt, som exempelvis 
när växter producerar syre, eller indirekt genomen olika insats, som exempelvis när vi 
bedriver jordbruk som ger livsmedel.  

Den biologiska mångfalden och naturens nyttor som ekosystemtjänsterna ger behöver 
skyddas, bevaras och utvecklas i Lunds kommun. Detta gäller såväl i tätorter som på 
landsbygden. Det är också viktigt med en väl fungerande grön infrastruktur för att skapa 
sammanhang i landskapet. 

Lunds kommun arbetar aktivt med att bevara och utveckla de gröna värdena. Detta sker 
framförallt inom arbetet med Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram5. 
Programmet utgör underlag för det operativa grönstruktur- och naturvårdsarbetet i 
kommunen.  

Mål 

7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser. 

Delmål Ansvar 

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

Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 

7.2 Lunds kommun ska skydda, sköta och utveckla 
ekosystemtjänster i tätortsmiljö och på landsbygden. 

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 

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

Tekniska nämnden 

7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla 
grön infrastruktur och spridning av olika arter i syfte att 
stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på 
landsbygd. Lunds kommun ska motverka spridning av 
invasiva arter. 

Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 

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

Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljönämnden 

 
Relaterade dokument 

• Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006) KF 2006-03-30 § 46 
(Kommer ersättas med Lunds grönprogram när det är antaget) 

• Översiktsplanen, ÖP 2010 
 

Definitioner 
Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och 
vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för 
hotade djur eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns två former av 
biotopskyddsområden. Den ena utgörs av biotoper som är generellt skyddade som 
biotopskyddsområden i hela landet, och den andra av biotoper som länsstyrelsen, kommunen eller 
Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde. Lagstiftning kring 
biotopskyddsområden finns i miljöbalken. 
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Friskt vatten och frisk luft 
 

Målet enligt EU:s ramdirektiv för vatten är att samtliga ytvatten och grundvatten inom 
unionen till ett angivet målår (nuvarande 2027) ska ha uppnått god kemisk, ekologisk och 
kvantitativ status. 

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) uppnår inga av de sju sjöar och vattendrag 
som anges i Lunds kommun god ekologisk eller kemisk status. För samtliga 14 
grundvattenförekomster i Lunds kommun anges i VISS att den kemiska och kvantitativa 
statusen bedöms vara god, men mycket få faktiska mätningar har gjorts. 

Lunds kommun har del i ansvaret för att kommunens yt- och grundvatten uppnår målen enligt 
EU:s vattendirektiv. Arbetet med detta behöver koordineras och förstärkas, och många 
åtgärder behöver tas fram och genomföras för att uppnå delmålen i LundaEko II. För att 
underlätta detta har kommunen tillsammans med VA SYD (kommunalförbund som är 
huvudman för dricksvattendistributionen) inlett arbetet kring fem gemensamma planer som 
getts samlingsnamnet Lunds Vatten. De fem planerna är följande: VA-utbyggnadsplan, 
Dagvattenplan, Vattenförsörjningsplan, Översvämningsplan och Sjö- och vattendragsplan.  

Luftkvaliteten i Lunds kommun är idag i jämförelse med många andra städer relativt god, det 
har dock inte alltid varit så. En gång i tiden hade Lund exempelvis problem med höga 
blyhalter längs vissa gator. Lunds kommun har för avsikt att nå de regionala målen för halter 
av särskilt utpekade luftföroreningar där målen är satta så att halterna inte ska överskrida 
lågrisknivåerna för cancer eller riktvärden för skydd mot olika sjukdomar. Dessa riktvärden 
gäller också påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. 

Mål 

8. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till 
luft och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg 
dricksvattenförsörjning. 

Delmål Ansvar  

8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god 
ekologisk status/potential (se definitioner) och god 
kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och 
tidpunkter6. 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 
VA SYD 
Sydvatten 

8.2 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk 
och kvantitativ status enligt beslutade 
miljökvalitetsnormer och tidpunkter 7. 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 

                                                      
6 Miljökvalitetsnormer fastställda i föreskrift 08FS 2016:15, Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i 
Södra Östersjöns vattendistrikt). 
7 Miljökvalitetsnormer fastställda i föreskrift 08FS 2016:15, Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i 
Södra Östersjöns vattendistrikt). 
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VA SYD 

8.3 Senast år 2020 ska Lunds kommuns yt- och 
grundvattenförekomster, med betydelse för nuvarande 
och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt 
skydd och översyn av befintliga skyddsområden ska 
göras8. 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 
VA SYD 
Sydvatten  

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

Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Lunds Kommuns Fastighets AB 
Kraftringen AB 

 
Relaterade dokument 

• Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006), 
Kommunfullmäktige, 2006-03-30 § 46. (Kommer att ersättas med Lunds grönprogram 
när det är antaget) 

• Översiktsplanen, ÖP  
• Lunds vatten bestående av VA-utbyggnadsplan, Dagvattenplan, 

Vattenförsörjningsplan, Översvämningsplan och Sjö- och vattendragsplan. 

Definitioner 

Med ytvattenförekomster menas de sjöar och vattendrag som pekats ut som vattenförekomster i 
arbetet med Vattendirektivet samt andra ytvatten (t ex sjöar, vattendrag och stenbrott) i kommunen 
som inte är formella vattenförekomster enligt Vattendirektivet men som ändå har betydande natur- och 
rekreationsvärden t ex Hobybäcken, Häckebergasjön, Björkesåkrasjön, Billebjers och 
Dalby/Knivsåsens stenbrott Veberödsbäcken, Glomsjön och Skogsmöllebäcken. 

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Om 
ytvattenförekomsten är naturlig används begreppet ”status” och om den är konstgjord eller kraftigt 
modifierad används begreppet ”potential”. Läs mer på https://viss.lansstyrelsen.se/. 

Regionala mål för halterna av partiklar: 

- Bensen: 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde. 

- Partiklar (PM2,5) 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

- Partiklar (PM10) 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

- Marknära ozon 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmarmedelvärde eller 80 
mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett timmedelvärde. 
                                                      
8 Åtgärdsprogram södra östersjöns vattendistrikt 2016-2021. Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns 
vattendistrikt. 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-09-18 KS 2016/0488

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stadshuset, Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Jon Andersson

040-355840

jon.andersson@lund.se

Kommunstyrelsen

Aktualisering av LundaEko II

 Sammanfattning
Enligt LundaEko II ska kommunstyrelsen göra en aktualisering av 
delmålen 2016. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade i 
december 2016 att remittera aktualiserad LundaEko II till samtliga 
nämnder och styrelser. Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från 
de beslut som kommunfullmäktige fattade i samband med utvärderingen 
av programmet. Styrelser och nämnder har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på aktualiseringen. Styrelsernas och nämndernas synpunkter 
har behandlats och förslag på ändringar har inarbetats i den aktualiserade 
versionen av LundaEko II.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat att förslå 
kommunstyrelsen att godkänna aktualiseringen av LundaEko II samt 
rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna aktualiseringen av LundaEko II.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2017
KS miljö- och hälsoutskotts beslut den 7 september 2017 § 37
Förslag till Aktualiserad LundaEko 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017
Behandling av inkomna remissvar den 30 augusti 2017
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 april 2017, § 47
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 57
Tekniska nämndens beslut den 22 mars 2017, § 37
Utbildningsnämndens beslut 22 mars 2017, § 31
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 22 mars 2017, § 48
Kultur och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 56
Socialnämndens beslut den 15 mars 2017, § 53
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 mars 2017, § 19
Miljönämndens beslut den 9 mars 2017, § 19
Servicenämndens beslut den 8 mars 2017, § 26
Renhållningsstyrelsens beslut den 7 mars 2017, § 15
LKF:s yttrande den 27 mars 2017
Kraftringens yttrande den 23 mars 2017
VA Syds yttrande den 16 mars 2017
Sydvattens yttrande 16 mars 2017
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-09-18 KS 2016/0488

Barnets bästa
Ärendet berör barn genom att LundaEko II, precis som de nationella 
miljömålen, har som utgångspunkt att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta. LundaEko II utgår från 
Lunds kommuns vision 2025 och Brundtlandkommissionens (1987) 
definition av hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts förslag 
till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna aktualiseringen av LundaEko II
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktualiseringen av 

LundaEko II 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2017-09-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 37 Aktualisering av LundaEko
Dnr KS 2016/0488

Sammanfattning
I LundaEko II anges att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av 
delmålen 2016. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade i 
december 2016 att remittera aktualiserad LundaEko II till samtliga 
nämnder och styrelser. Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från 
de beslut som kommunfullmäktige fattade i samband med utvärderingen 
av programmet. Styrelser och nämnder har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på aktualiseringen. Styrelsernas och nämndernas synpunkter 
har behandlats och förslag på ändringar har inarbetats i den aktualiserade 
versionen av LundaEko II. Vid kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskotts sammanträde den 8 juni 2017 beslutade utskottet att 
återremittera ärendet till kommunkontoret för ytterligare bearbetning. 
Nya versioner av aktualiserad LundaEko II och behandling av inkomna 
remissvar har tagits fram.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017
Aktualiserad LundaEko II – förslag den 30 augusti 2017
Behandling av inkomna remissvar den 30 augusti 2017
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2017
Aktualiserad LundaEko II – förslag den 31 maj 2017
Behandling av inkomna remissvar den 31 maj 2017
Aktualiserad LundaEko II – remissversion den 7 december 2016
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 mars 
2017
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 april 2017, § 47
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2017
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 57
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017
Tekniska nämndens beslut den 22 mars 2017, § 37
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2017
Utbildningsnämndens beslut 22 mars 2017, § 31
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 1 mars 2017
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 22 mars 2017, § 48
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017
Kultur och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 56
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2017
Socialnämndens beslut den 15 mars 2017, § 53
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2017
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 mars 2017, § 19
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum

2017-09-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2017
Miljönämndens beslut den 9 mars 2017, § 19
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2017
Servicenämndens beslut den 8 mars 2017, § 26
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017
Renhållningsstyrelsens beslut den 7 mars 2017, § 15
LKF:s yttrande den 27 mars 2017
Kraftringens yttrande den 23 mars 2017
VA Syds yttrande den 16 mars 2017
Sydvattens yttrande 16 mars 2017

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Mats Helmfrid (M) med instämmande av Mia Honneth (L) yrkar att 
delmål 2.5 (ekologiska livsmedel)  i förslaget ska ändras till 
servicenämndens förslag ”Öka andelen ekologiska livsmedel av 
inköpskostnaden.”

Mats Helmfrid (M) yrkar att under ansvar för delmål 3.4 (slamhantering) 
ska ägarnämnden VA SYD strykas från de ansvariga.

Beslutsgång
Ordförande Ulf Nymark ställer proposition på Mats Helmfrids 
(M) ändringsyrkande om att delmål 2.5 (ekologiska livsmedel)  ska 
ändras till ”Öka andelen ekologiska livsmedel av inköpskostnaden.” och 
finner att kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har avslagit 
detsamma.

Votering begärs.

Reslutat - med 3 röster mot Mats Helmfrids ändringsyrkandet och 2 
röster för ändringsyrkandet avslår kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott detsamma.

Ordförande Ulf Nymark ställer proposition på Mats Helmfrids (M) 
ändringsyrkande om att ägarnämnden VASYD ska strykas från de 
ansvariga för mål 3.4 (slamhantering) och finner att kommunstyrelsens 
miljö- och hälsoutskott har avslagit detsamma.

Ordförande Ulf Nymark (MP)  stället proposition på sitt förslag om att 
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott ska anta tjänsteförslaget till 
aktualisering av LundaEko och finner att kommunstyrelsen miljö- och 
hälsoutskott har antagit förslaget.
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum

2017-09-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutar
att förslå kommunstyrelsen att godkänna aktualiseringen av 

LundaEko II samt rekommendera kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna aktualiseringen av LundaEko II.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden om 
ändring av formulering av mål 2.5 (ekologiska livsmedel) och att 
ägarnämnd VASYD stryks från ansvariga under delmål 3.4 
(slamhantering).

Protokollsanteckningar
Mattias Horrdin (C) :

Jag ifrågasätter att vi ska ha mål som vi redan idag vet aldrig kommer att 
uppfyllas.

Beslut expedieras till:
KS
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-07 KS 2017/0555

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Plats och tid Sessionsalen, stadshuset, 2017-09-07 klockan 16.00–17.00

Ledamöter Ulf Nymark (MP), Ordförande
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Hanna Gunnarsson (V)
Mia Honeth (L)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S)

Ersättare Mattias Horrdin (C)

Justerare Lena Fällström (S)

Paragrafer § 36-38

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Kristina Fontell

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Lena Fällström (S)
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Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 5 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-07 KS 2017/0555

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum 2017-09-07

Paragrafer § 36-38

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

Underskrift

Kristina Fontell
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-09-18 KS 2016/0488

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stadshuset, Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Jon Andersson

040-355840

jon.andersson@lund.se

Kommunstyrelsen

Aktualisering av LundaEko II

 Sammanfattning
Enligt LundaEko II ska kommunstyrelsen göra en aktualisering av 
delmålen 2016. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade i 
december 2016 att remittera aktualiserad LundaEko II till samtliga 
nämnder och styrelser. Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från 
de beslut som kommunfullmäktige fattade i samband med utvärderingen 
av programmet. Styrelser och nämnder har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på aktualiseringen. Styrelsernas och nämndernas synpunkter 
har behandlats och förslag på ändringar har inarbetats i den aktualiserade 
versionen av LundaEko II.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat att förslå 
kommunstyrelsen att godkänna aktualiseringen av LundaEko II samt 
rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna aktualiseringen av LundaEko II.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2017
KS miljö- och hälsoutskotts beslut den 7 september 2017 § 37
Förslag till Aktualiserad LundaEko 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017
Behandling av inkomna remissvar den 30 augusti 2017
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 april 2017, § 47
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 57
Tekniska nämndens beslut den 22 mars 2017, § 37
Utbildningsnämndens beslut 22 mars 2017, § 31
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 22 mars 2017, § 48
Kultur och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 56
Socialnämndens beslut den 15 mars 2017, § 53
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 mars 2017, § 19
Miljönämndens beslut den 9 mars 2017, § 19
Servicenämndens beslut den 8 mars 2017, § 26
Renhållningsstyrelsens beslut den 7 mars 2017, § 15
LKF:s yttrande den 27 mars 2017
Kraftringens yttrande den 23 mars 2017
VA Syds yttrande den 16 mars 2017
Sydvattens yttrande 16 mars 2017
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-09-18 KS 2016/0488

Barnets bästa
Ärendet berör barn genom att LundaEko II, precis som de nationella 
miljömålen, har som utgångspunkt att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta. LundaEko II utgår från 
Lunds kommuns vision 2025 och Brundtlandkommissionens (1987) 
definition av hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts förslag 
till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna aktualiseringen av LundaEko II
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktualiseringen av 

LundaEko II 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Strategiska utvecklingsavdelningen  Diarienummer  

 2017-08-30 KS 2016/0488  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Stadshuset, Kyrkogatan 11 046-35 50 00   kommunkontoret@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund      

 

Jon Andersson 

040-355840 

jon.andersson@lund.se 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 

 

Aktualisering av LundaEko 

Sammanfattning 
I LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av 

delmålen 2016. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade i 

december 2016 att remittera aktualiserad LundaEko II till samtliga 

nämnder och styrelser. Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från 

de beslut som kommunfullmäktige fattade i samband med utvärderingen 

av programmet. Styrelser och nämnder har getts möjlighet att lämna 

synpunkter på aktualiseringen. Styrelsernas och nämndernas synpunkter 

har behandlats och förslag på ändringar har inarbetats i den aktualiserade 

versionen av LundaEko II. Vid kommunstyrelsens miljö- och 

hälsoutskotts sammanträde den 8 juni 2017 beslutade utskottet att 

återremittera ärendet till kommunkontoret för ytterligare bearbetning. 

Nya versioner av aktualiserad LundaEko II och behandling av inkomna 

remissvar har tagits fram. 

 Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017 

Aktualiserad LundaEko II – förslag den 30 augusti 2017 

Behandling av inkomna remissvar den 30 augusti 2017 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2017 

Aktualiserad LundaEko II – förslag den 31 maj 2017 

Behandling av inkomna remissvar den 31 maj 2017 

Aktualiserad LundaEko II – remissversion den 7 december 2016 

Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 mars 

2017 

Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 april 2017, § 47 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2017 

Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 57 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017 

Tekniska nämndens beslut den 22 mars 2017, § 37 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2017 

Utbildningsnämndens beslut 22 mars 2017, § 31 

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 1 mars 2017 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 22 mars 2017, § 48 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017 

Kultur och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 56 
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 Tjänsteskrivelse 2 (3) 

  Diarienummer  

 2017-08-30 KS 2016/0488  

    

 

 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2017 

Socialnämndens beslut den 15 mars 2017, § 53 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 mars 2017, § 19 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2017 

Miljönämndens beslut den 9 mars 2017, § 19 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2017 

Servicenämndens beslut den 8 mars 2017, § 26 

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017 

Renhållningsstyrelsens beslut den 7 mars 2017, § 15 

LKF:s yttrande den 27 mars 2017 

Kraftringens yttrande den 23 mars 2017 

VA Syds yttrande den 16 mars 2017 

Sydvattens yttrande 16 mars 2017 

Barnets bästa 
Ärendet berör barn genom att LundaEko II, precis som de nationella 

miljömålen, har som utgångspunkt att lämna över ett samhälle till nästa 

generation där de stora miljöproblemen är lösta. LundaEko II utgår från 

Lunds kommuns vision 2025 och Brundtlandkommissionens (1987) 

definition av hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.”  

Ärendet 
I LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av 

delmålen 2016. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade i 

december 2016 att remittera aktualiserad LundaEko II till samtliga 

nämnder och styrelser för yttrande. Aktualiseringen har gjorts med 

utgångspunkt från de beslut som kommunfullmäktige fattade i samband 

med utvärderingen av programmet. Styrelser och nämnder har getts 

möjlighet att lämna synpunkter på: 

 Innehåll och formulering av delmål som har ändrats 

 Ansvarsfördelning för delmål  

 Ekonomiska konsekvenser 

Nämndernas och styrelsernas synpunkter har behandlats och 

sammanställts i en rapport. En ny aktualiserad version av LundaEko II 

har tagits fram. Vid kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts 

sammanträde den 8 juni 2017 beslutade utskottet att återremittera ärendet 

till kommunkontoret för ytterligare bearbetning. Nya versioner av 

aktualiserad LundaEko II och behandling av inkomna remissvar har 

tagits fram.  
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 Tjänsteskrivelse 3 (3) 

  Diarienummer  

 2017-08-30 KS 2016/0488  

    

 

 

Kommunkontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott föreslås 
besluta 
att förslå kommunstyrelsen att godkänna aktualiseringen av 

LundaEko II samt rekommendera kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna aktualiseringen av LundaEko II. 

 

 

 

 

Britt Steiner 

Planeringschef 

Jon Andersson 

Enhetschef 

 

Beslut expedieras till: 

KS 
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LundaEko II
Lunds kommuns program för 
ekologiskt hållbar utveckling 
2014-2020

Förslag till aktualiserad version

Datum: 2017-09-07
Beställare: Kommunfullmäktige
Utförare: Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen

314



2

Innehållsförteckning

Inledning ...................................................................................................................................................3

Läsanvisning för LundaEko II ..............................................................................................................4

De globala målen för hållbar utveckling 2030 .....................................................................................5

LundaEkoprocessen - genomförande ...................................................................................................7

Dialog och kommunikation ..................................................................................................................8

Uppföljning och utvärdering ................................................................................................................8

Giltighet och revidering........................................................................................................................9

Ekonomiska konsekvenser och prioriteringar ......................................................................................9

Utgångspunkter för LundaEko II..........................................................................................................9

Prioriterade områden ..............................................................................................................................11

Engagera flera.....................................................................................................................................11

Hållbar konsumtion ............................................................................................................................12

Minskad kemikaliebelastning .............................................................................................................13

Minsta möjliga klimatpåverkan ..........................................................................................................17

Klimatanpassning ...............................................................................................................................19

Hållbar stadsutveckling ......................................................................................................................20

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster ........................................................................................23

Friskt vatten och frisk luft ..................................................................................................................25

315



3

Inledning
Lunds kommun har ambitiösa mål i sitt arbete för en bättre miljö och en hållbar utveckling. 
Ett exempel är Lunds mål om att halvera mängden utsläpp av växthusgaser i kommunen 
senast 2020, jämfört med 1990 års nivåer. För att kommunens ska lyckas med detta krävs 
beslutsamhet, kunskap och mod att fatta rätt beslut. 

Lunds program för ekologisk hållbar utveckling 2014–2020 – LundaEko II omfattar Lunds 
kommun som geografiskt område och ingår i kommunens samlade miljömålsarbete. 
LundaEko II anger vad som ska prioriteras i miljöarbetet, både för det geografiska området 
Lunds kommun och inom den kommunala organisationen. LundaEko II fokuserar på den 
ekologiska dimensionen av begreppet hållbar utveckling samtidigt som det beaktar sociala 
och ekonomiska aspekter. 

LundaEko II är ett av Lunds kommuns viktigaste styrdokument för politiker och tjänstemän i 
arbetet för en hållbar utveckling.

LundaEko II bygger, liksom föregångaren LundaEko, på de nationella miljökvalitetsmålen. 
Utifrån dessa mål har Lunds kommun formulerat åtta prioriterade områden för sitt 
miljöarbete:

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

LundaEko II ersätter tidigare miljöprogram och är en fortsättning på LundaEko I (Lunds 
program för ekologisk hållbar utveckling 2006-2012), som i sin tur var en fortsättning på 
Lunds första Agenda 21-dokument från 1997 och Lunds miljöprogram från 1990. 

Många förtroendevalda och tjänstemän i Lunds kommun har deltagit i processen att ta fram 
förslaget till LundaEko II. Revideringsarbetet inleddes med en miljöbedömning, därefter 
prioriterade en bred politisk referensgrupp vilka områden Lund bör arbeta med. Detta har 
sammanfattats i utgångspunkterna för LundaEko II. Tjänstemän från förvaltningar och bolag i 
Lunds kommun har därefter arbetat fram förslag till mål, delmål och indikatorer. 

Under 2015–2016 utvärderades LundaEko II för att granska måluppfyllnad samt för att 
bedöma hur långt kommunens nämnder och styrelser har kommit i arbetet med att genomföra 
åtgärder. Utvärderingen ligger till grund för denna aktualiserade version av LundaEko II.

I den aktualiserade versionen av LundaEko II har de globala målen för hållbar utveckling 
beaktats. 
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Läsanvisning för LundaEko II 
Utgångspunkter 
Utgångspunkterna i LundaEko II utgör grunden för Lunds kommuns arbete för en ekologiskt 
hållbar utveckling. Utgångspunkterna riktar sig både till Lunds kommun som organisation och 
till alla som bor och verkar i Lunds kommun. 

Prioriterade områden
LundaEko II har åtta prioriterade områden. Varje område innehåller introduktionstext, mål 
och delmål.

Mål och delmål
Inom varje prioriterat område finns ett mål. Målet är övergripande och vänder sig till 
kommunen som organisation samt till alla som bor och verkar i kommunen.

För respektive prioriterat område finns dessutom delmål som har sin utgångspunkt i det 
övergripande målet. 

Ett mål (nr 4 Minskad klimatpåverkan) och ett delmål (nr 4.3) är sedan tidigare antagna av 
kommunfullmäktige, men ingår i LundaEko II för att skapa en helhet. 

Ansvar
För respektive delmål anges vilka nämnder och styrelser som ansvarar för arbetet med att 
uppnå delmålen.

Huvudansvarig nämnd eller styrelse markeras med fetstil och resterande angivna nämnder och 
styrelser är delansvariga för uppnå delmålet. 

Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse har ett övergripande 
samordningsansvar för delmålet. I de fall där flera nämnder och styrelser är huvudansvariga 
har de ett gemensamt ansvar att samordna arbetet med delmålet. 

Delansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse är ansvarig för att ta fram och 
genomföra åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det kommungemensamma arbetet, 
samt att årligen rapportera sitt genomförda arbete i kommunens IT-ledningsstöd. 

Relaterade dokument 
Relaterade dokument anger vilka kommunala beslut, styrdokument och liknande som berör 
området.

Definitioner
Under denna rubrik ges definitioner av olika begrepp som förekommer i dokumentet.

Bilaga
I bilagan till LundaEko II finns indikatorer för de prioriterade områdena. Indikatorerna antas 
inte av kommunfullmäktige (KF) och kommer under programtiden att uppdateras vid behov. 
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De globala målen för hållbar utveckling 2030
Vid FN:s toppmöte i september år 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Begreppet hållbar utveckling utgörs av tre dimensioner; den ekologiska, den sociala och den 
ekonomiska, och grundar sig på Brundtlandkommissionens (1987) definition:

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

De globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen samt att möta det globala klimathotet.

Illustration 1: FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling 2030 (källa: globalamalen.se)

I illustrationen av de globala hållbarhetsmålen visar det understa lagret (basen) den 
ekologiska hållbarheten, vilket utgör fundamentet för de två andra dimensionerna (illustration 
1). De ekonomiska och sociala dimensionerna är beroende av den ekologiska, vilket kan 
beskrivas som att planeten sätter ramarna. Den ekologiska dimensionen innefattar bland annat 
drickbart vatten, ett stabilt klimat, produktiv jord- och skogsmark och marint liv och fungerar 
livsuppehållande för mänskligheten. Åtskilliga globala studier visar att dessa livsuppehållande 
funktioner är hotade på ett oroande sätt. Högre upp i illustrationen visas den sociala och så 
småningom den ekonomiska dimensionen. Så länge mänskligheten håller sig inom planetens 
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gränser, så begränsar den ekologiska dimensionen inte möjligheterna till innovation, välstånd 
och framgång.

LundaEko II fokuserar på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling samtidigt som 
arbetet med att ta fram mål och delmål har beaktat sociala och ekonomiska aspekter.

I samband med aktualiseringen av LundaEko II, hösten 2016, har de globala mål som berör 
programmet tagits i beaktan. LundaEko II överensstämmer väl med de globala målområdena;

 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringen samt 
 15. Ekosystem och biologisk mångfald

LundaEko II tangerar även flera andra globala målområden. 

LundaEkoprocessen – genomförande  
LundaEkoprocessen är den interna process, i Lunds kommuns organisation, som säkerställer 
att LundaEko II genomförs på ett effektivt sätt. Processen består av en huvudprocess, 
stödprocesser och delprocesser för att nå de uppsatta målen och delmålen  i LundaEko II (se 
illustration 2).

Illustration 2. Schematisk bild över LundaEkoprocessen.
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Lunds kommuns nämnder och styrelser är ansvariga för att genomföra LundaEko II. 
Kommunens nämnder och styrelser ska beakta LundaEko II:s mål och delmål i den strategi- 
och planeringsprocess som resulterar i en ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). På detta sätt 
integreras miljöfrågorna i verksamhetens planering, och kostnaderna för att uppnå målen i 
LundaEko II kopplas till den interna budgetprocessen (illustration 3).  

Miljöledningssystemet i kommunens förvaltningar och bolag utgör en stödprocess till 
LundaEko II och till nämnders och styrelsers ekonomi- och verksamhetsplanering (illustration 
2). Miljöledningen är ett viktigt verktyg för att arbeta med åtgärder för att uppnå målen i 
LundaEko II samt för att arbeta med andra handlingsplaner inom kommunen till exempel 
energiplan, avfallsplan, grönprogram, LundaKem (Lunds kemikalieplan), LundaMaTs III 
(Lunds strategi för ett Hållbart transportsystem), klimatanpassningsplan samt Lunds vatten. 
De prioriterade områdena i LundaEko II utgör viktiga delprocesser, med handlingsplaner, för 
att nå mål och delmål i LundaEko II (illustration 2). 

Två andra viktiga stödprocesser för att arbeta effektivt med LundaEko II är kommunens IT-
ledningsstöd, där arbetet följs upp och utvärderas, samt kommunikation och dialog 
(illustration 2).

Illustration 3: Kommunens interna ledningsprocess för EVP (Ekonomi- och verksamhetsplan) 2018-2020. Bilden 
visar när under året moment i LundaEkoprocessen ska ske.
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Dialog och kommunikation
För att arbetet med LundaEko II ska bli framgångsrikt behövs dialog inom och mellan 
förvaltningar och bolag, samt med externa aktörer och kommuninvånare. Dialogen är 
kommunens ansvar och syftar till att ge både kunskap och motivation. En 
kommunikationsplan för LundaEko II, med tillhörande förslag på insatser och åtgärder, togs 
fram av kommunkontoret under 2015. Åtgärdsdelen ska uppdateras och följas upp årligen.  

Uppföljning och utvärdering
LundaEko II ska följas upp av kommunstyrelsen som har det kommunövergipande ansvaret 
för programmet. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna uppföljningen av LundaEko II 
med annan miljöuppföljning i kommunen. Uppföljningen sker genom inrapportering av de 
indikatorer som finns i bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av styr- och 
åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. Indikatorerna ska årligen redovisas i 
januari till kommunstyrelsen av angiven nämnd och styrelse (illustration 3). Redovisningen 
sker via kommunens interna IT-ledningsstöd.  Indikatorerna kommer under programtiden att 
uppdateras vid behov. 

LundaEko II:s måluppfyllnad, och miljöläget i Lund, redovisas i en årlig miljöredovisning. 
Miljöredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med kommunens 
årsredovisning. Två gånger under programperioden, 2015 och 2018, lämnar kommunstyrelsen 
en fördjupad utvärdering till kommunfullmäktige av mål och delmål samt en utvärdering av 
hur långt nämnder och styrelser kommit med arbetet att genomföra åtgärder i 
handlingsplanerna. Kommunfullmäktige ska ta ställning till utvecklingen av LundaEko II, och 
till eventuella behov av ytterligare åtgärder eller förändringar. År 2020 ska en extern revision 
av programmet genomföras. 

Giltighet och revidering
LundaEko II gäller till och med 2020. I övrigt kan delmålen revideras vid behov under 
programmets giltighetstid. Alla sådana revideringar ska antas av kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser och prioriteringar
Att skapa ett hållbart samhälle medför kostnader, oavsett vilken väg som väljs. Forskning och 
erfarenheter visar att ett förebyggande och proaktivt arbete ger de lägsta kostnaderna, inte 
bara monetärt utan även ekologiskt och socialt. 

Samhällsekonomiska kostnadsberäkningar för miljöförstöring har gjorts i många olika 
sammanhang. En av de mest kända är Stern-rapporten1 från år 2006. Enligt rapporten skulle 
det kosta en procent av världens BNP att bromsa växthuseffekten fram till år 2050 om man 
minskar koldioxidutsläppen i tid. Om klimatförändringarna inte bromsas och vid till exempel 
får en femgradig ökning av medeltemperaturen till år 2100 skulle kostnaderna för 
konsekvenserna av detta bli upp till 20 procent av BNP.

1 Stern, N. The Economics of Climate Change – the Stern Review, 2006.
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Länsstyrelsen i Skåne län gjorde år 2011 en beräkning av kostnaden för utsläpp av koldioxid 
från transporter i Skåne, vilket år 2011 uppgick till 3,6 miljarder kronor2. Enligt en beräkning, 
utförd av kemikalieinspektionen år 2012 uppgår samhällskostnaden för benbrott, till följd av 
kadmium på åkermark och i mat, till 4,2 miljarder kronor per år3. 

Att arbeta framsynt och proaktivt för en hållbar utveckling är därför ekonomiskt fördelaktigt 
och gör Lund till en attraktiv kommun att bo och verka i. 

Utgångspunkter för LundaEko II
LundaEkos utgångspunkter utgör grunden för Lunds kommuns arbete för en hållbar 
utveckling. 

LundaEko II utgår från Lunds kommuns vision 2025, med Brundtlandkommissionens 
(1987) definition av hållbar utveckling4:

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

LundaEko II har följande utgångspunkter:

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska ges möjlighet att medverka till att:

- lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta 
- uppnå de svenska miljökvalitetsmålen 
- sluta kretsloppen 
- utvecklingen utanför kommunens och Sveriges gränser blir hållbar
- föra dialog och samarbeta kring hållbarhetsfrågor.

Alla nämnder och styrelser i Lunds kommun ska:

- ta hänsyn till miljön i alla beslut 
- ständigt utveckla och förbättra sitt miljöarbete genom sina ledningssystem
- arbeta för att skapa god livskvalitet med tillgång till gröna miljöer 
- vara förebilder inom områdena hållbar stadsutveckling, förnybar energi, naturvård, 
hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen samt ett miljöanpassat 
transportsystem
- ha ansvar för att inom sina respektive områden genomföra, följa upp och kommunicera 
LundaEko med alla som bor och verkar i kommunen
- bidra med kunskap för att alla som bor och verkar i kommunen ska kunna välja hållbara 
alternativ.

2 Jendteg, S. Länsstyrelsen Skåne. Gjord utifrån RUS databas och Trafikverkets Samhällsekonomiska principer 
och kalkylvärden för transportsektorn - ASEK 5. Kapitel 11: Luftföroreningar, kostnader och emissionsfaktorer. 
Trafikverket 2012.
3 Kemikalieinspektionen 2012. Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten. 

4 The United Nations World Commission on Environment and Development. 1987. Our common future.
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Prioriterade områden
Engagera flera
För att nå målen i LundaEko II behöver alla som bor och verkar i kommunen engagera sig och 
agera för en hållbar utveckling. Detta prioriterade område skiljer sig i förhållande till de andra 
prioriterade områdena, eftersom det utgör en stödprocess till samtliga områden av LundaEko 
II. I praktiken innebär det att kommunikation, dialog och samarbeten ska grunda sig på behov 
identifierade i LundaEko II:s prioriterade områden. 

För att engagera arbetar kommunen med informations- och kunskapsspridning, dialog, 
samverkan samt attityd- och beteendefrågor. Barn och unga nås bland annat via Naturskolan 
och genom skolornas och förskolornas kontinuerliga hållbarhetsarbete. Olika arrangemang 
om hållbar utveckling som utskick, utställningar och evenemang genomförs regelbundet för 
att nå Lundaborna. Inom vissa av LundaEko II:s prioriterade områden är kunskapen låg och 
måste prioriteras speciellt minskad kemikaliebelastning, hållbar konsumtion samt biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Beteendeförändringar som kan leda till en mer hållbar 
utveckling tar tid att uppnå och kräver kontinuitet och beslutsamhet. Arbetet med att engagera 
politiker, tjänstemän och kommuninvånare att göra hållbara val behöver intensifieras.

Mål

1. Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar 
utveckling.

Delmål Ansvar

1.1 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade 
områden i LundaEko II, bidra med kunskap, 
information, goda exempel och verktyg för att göra det 
enkelt att välja hållbara alternativ.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

1.2 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade 
områden i LundaEko II, öka kunskapen samt utveckla 
samarbetet och dialogen kring hållbar utveckling inom 
organisationen samt med företag, universitet, 
organisationer och medborgare.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

1.3 Andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser 
för lärande för hållbar utveckling (se definition) ska öka 
till 100 procent 2020.

Barn- och skolnämnden

Definitioner

Uttrycket Lärande för hållbar utveckling avser skolor som är certifierade enligt Grön flagg eller 
Skola för hållbar utveckling eller motsvarande certifieringssystem.
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Hållbar konsumtion
Att konsumera hållbart innebär att visa omsorg om de konsekvenser som inköp av en vara 
eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, både lokalt och globalt. En stor 
andel av de varor som konsumeras i Sverige försämrar miljön i de länder där produktionen 
och råvaruutvinningen sker. Konsumtionen i Lund ger globala avtryck – till exempel kommer 
hälften av utsläppen av växthusgaser från en genomsnittlig Lundabo från konsumtion.

Under de senaste åren har cirkulär ekonomi dykt upp som ett nytt begrepp i samhället. Den 
växande befolkningen och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. 
Samhället behöver en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi med cirkulära 
flöden. Förändringar måste göras på flera områden. Det behövs produktdesign som tar större 
miljöhänsyn, nya företags- och marknadsmodeller, nya finansieringsmetoder och sätt att 
omvandla avfall till resurser. Det behövs också nya konsumentbeteenden och sambandet 
mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan måste brytas. Ett verktyg i detta är att i 
högre grad använda ett livscykelperspektiv, det vill säga att beakta den totala miljöpåverkan 
under en produkts livscykel, från råvaruutvinning till avfall.

Att minska konsumtionen, minska avfallen, ställa miljökrav vid upphandling och att välja 
miljöcertifierade alternativ vid inköp är olika sätt att få konsumtionens negativa 
miljöpåverkan att bli mindre. Att köpa in ekologisk mat är ett exempel där Lunds kommun 
flera år i rad har varit bäst i landet. Ett annat viktigt område är att minska matsvinnet, där 
kommunens tillagningskök och skolverksamhet har en viktig roll. Kommunen kan, förutom 
miljökrav, även ställa krav på social och etisk hänsyn i sina upphandlingar och därigenom 
bidra till bättre sociala och ekonomiska förutsättningar för de som tillverkar de produkter 
kommunenköper. Lund är en diplomerad Fairtrade City, vilket innebär att kommunen 
tillsammans med den ideella sektorn och det lokala näringslivet arbetar för en mer hållbar 
konsumtion. 

Mål

2. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar 
konsumtion.

Delmål Ansvar

2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära flöden i 
slutna resurssnåla och giftfria kretslopp.

Kommunstyrelsen
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Kraftringen AB

2.2 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar av varor, 
produkter och tjänster ska det finnas hållbarhetskrav 
lägst enligt upphandlingsmyndighetens baskriterier eller 
motsvarande (se definition). Andelen upphandlingar där 
krav ställs, utöver basnivån, ska kontinuerligt öka.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser
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2.3 Varor, produkter och tjänster som upphandlas och 
köps av kommunen ska innehålla, eller ge upphov till, 
så lite som möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen (se 
definition), exempelvis mikroplaster.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

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

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

2.5 År 2020 ska 100 procent av inköpskostnaden för 
livsmedel gälla ekologisk mat.

Servicenämnden
Alla nämnder och styrelser

2.6 Lunds kommun ska kontinuerligt öka andelen 
upphandlade och inköpta produkter som är 
etiskt/rättvisemärkta.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

2.7 År 2020 har den totala mängden avfall (se 
definition) minskat genom årlig minskning med 2 
procent sedan 2013.

Renhållningsstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet (se 
definition) ska öka till 65 procent 2020.

Renhållningsstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

Relaterade dokument
 Lunds kommuns riktlinjer för upphandling, kommunstyrelsen 2012-10-03 § 289
 Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
 Renhållningsordning innehållande avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Lunds 

kommun, kommunfullmäktige, 2016-06-15
 Kostpolicy för Lunds kommun, kommunfullmäktige, 2014-08-28

Definitioner

Upphandlingsmyndigheten är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. 
Upphandlingsmyndigheten utvecklar, informerar om och erbjuder kriterier för hållbarhetskrav 
anpassade för användning i offentlig upphandling. Kraven finns i olika nivåer (basnivå, avancerad 
nivå, eller spjutspetsnivå). Se mer på http://www.upphandlingsmyndigheten.se/.

Med Upphandlingsmyndighetens baskriterier eller motsvarande menas att man antingen kan 
ställa krav enligt upphandlingsmyndighetens kriterier, eller forma egna miljökrav eller sociala krav 
för något område som Upphandlingsmyndigheten inte har några hållbarhetskriterier inom. Till hjälp 
kan man till exempel använda miljömärkning eller andra verktyg till exempel BASTA (verktyg för 
hållbart byggande), Byggvarubedömningen (verktyg för hållbart byggande), Sundahus (verktyg för 
hållbart byggande), Svanen (officiellt miljömärke i Norden), Bra miljöval (Naturskyddsföreningens 
miljömärkning), Eu Ecolable eller Eu-blomman, TCO-Certified (internationell hållbarhetscertifiering 

325



13

för IT-produkter) eller motsvarande.

Med miljö- och hälsofarliga ämnen menas i detta program: utfasningsämnen, prioriterade 
riskminskningsämnen, SVHC-ämnen och ämnen som finns uppförda på SIN-listan som 
hormonstörande. Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen utifrån ämnenas egenskaper. Utfasningsämnen är ämnen med egenskaper som 
till exempel cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska. Prioriterade riskminskningsämnen har 
också allvarliga egenskaper, till exempel allergiframkallande.

SVHC (Substances of Very High Concern) är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som är del 
av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals).

SIN- (Substitute It Now) listan är en förteckning över särskilt farliga ämnen som är utvalda utifrån 
kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH. SIN-listan 
innehåller (2014) 47 hormonstörande ämnen. Bakom listan står det Internationella 
Kemikaliesekretariatet, ChemSec. Se mer på http://chemsec.org/.

Med Avfall menas det totala hushållsavfallet (enligt avfall Sveriges definition). Se mer på 
http://www.avfallsverige.se/

Restavfall är det som blir över vid källsortering. Ju bättre sortering desto mindre restavfall.
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Minskad kemikaliebelastning
Miljö- och hälsoskadliga ämnen finns i stort sett i allting i vardagen – i mat, kläder, möbler, 
byggmaterial, elektronik, hygienprodukter och leksaker. De kemiska ämnena har bidragit till 
en ökad välfärd men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. 
Osäkerheten är stor kring vad som händer när ämnena blandas i människors kroppar och 
vilken skada de kan ställa till med längre fram i livet.

De senaste 50 åren har kemikalieproduktionen i världen ökat kraftigt. I dag finns det runt 
145 000 kemikalier registrerade i världen. Allt mer forskning pekar på att kemikalier som 
tidigare ansetts riskfria kan ge långsiktiga hälsoeffekter och stora samhällsekonomiska 
kostnader. 

Ett problem som uppmärksammats mycket de senaste åren är mikroplaster. Mikroplasterna 
kommer bland annat genom väg- och däckslitage, från konstgräsplaner, men även från tvätt av 
syntetfiber och som ingrediens i olika hygienprodukter. Reningsverken kan inte ta hand om 
alla plastpartiklar och de hamnar till slut i vattendrag, sjöar och hav. Mikroplast innehåller 
olika kemikalier samt absorberar dessutom andra miljö- och hälsoskadliga ämnen och 
fungerar som en bärare av dessa. Med tiden bryts plasten också ner till ännu mindre partiklar 
– nanoplast.

Eftersom barn och ungdomars kroppar inte är färdigutvecklade är de extra känsliga för att 
utsättas för miljö- och hälsoskadliga ämnen. Små barn utsätts också för mer kemikalier. De 
utforskar världen med munnen, och eftersom de har tunnare och ömtåligare hud löper de 
större risk att ta upp skadliga kemikalier den vägen. Dessutom äter och dricker de mer i 
förhållande till sin vikt och får därmed i sig mer av till exempel bekämpningsmedelsrester. 
Genom arbete i förskolor och skolor, lokaler för fritidsaktiviteter, vid byggande, upphandling 
och inköp kan kommunen arbeta med åtgärder för att minska exponeringen för miljö- och 
hälsoskadliga ämnen. Detta arbete har inletts under 2015–2016, och ska konkretiseras i 
kommunens kemikalieplan LundaKem. Kemikalieplanen ska arbetas fram under 2017. 

Bygg och anläggning är ett områden där kommunen behöver fokusera sina insatser. 
Kommunen bygger och förvaltar förskolor, skolor, bostäder och lokaler samt bygger och 
förvaltar anläggningar så som parker, fotbollsplaner, och vägar. Därmed har kommunen stora 
möjligheter att påverka och minska Lundabornas exponering.

Mål

3. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för 
miljö- och hälsofarliga ämnen.  

Delmål Ansvar

3.1 Utsläpp såsom emissioner och urlakning av miljö- 
och hälsofarliga ämnen (se definition), inklusive 
mikroplaster, från byggnader och anläggningar i Lunds 

Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, 
Barn- och skolnämnden, 
Utbildningsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
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kommun ska minska. Servicenämnden, 
Kultur- och fritidsnämnden, 
Lunds Kommuns Fastighets AB

3.2 Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga 
ämnen (se definition) i Lunds kommuns verksamheter 
som rör barn och unga.

Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Lunds Kommuns Fastighets AB

3.3 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i 
Lunds kommun.

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden

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

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Ägarnämnd Lund i VA-Syd

Relaterade dokument
 Lunds kommuns kemikalieplan LundaKem (under framtagande)

Definitioner

Med miljö- och hälsofarliga ämnen menas i detta program: utfasningsämnen, prioriterade 
riskminskningsämnen, SVHC-ämnen och ämnen som finns uppförda på SIN-listan som 
hormonstörande.

Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen utifrån ämnenas egenskaper. Utfasningsämnen är ämnen med egenskaper som 
till exempel cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska. Prioriterade riskminskningsämnen har 
också allvarliga egenskaper, till exempel allergiframkallande.

SVHC (Substances of Very High Concern) är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som är del 
av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals).

SIN- (Substitute It Now) listan är en förteckning över särskilt farliga ämnen som är utvalda utifrån 
kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH. SIN-listan 
innehåller (2014) 47 hormonstörande ämnen. Bakom listan står det Internationella 
Kemikaliesekretariatet, ChemSec.

Mikroplast- och nanoplast är små plastpartiklar i miljön. Mikroplasterna är klassificerade i primära 
mikroplaster som tillverkas och används i material och produkter samt sekundära mikroplaster som är 
fragment av plast från större material och produkter. Med tiden blir fragmenten ännu mindre och blir 
nanoplaster.
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Minsta möjliga klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska enligt FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte leder till 
negativa konsekvenser. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras.

Lunds kommun arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser och har höga ambitioner 
för detta, vilket framgår av kommunens klimatmål. Klimatmålet omfattar utsläpp från bland 
annat trafik och energisektorn. I arbetet med att nå klimatmålet är bland annat arbetet inom 
ramen för programmet Strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun (LundaMaTs 
III) en framgångsfaktor, och programmet är väl känt även utanför kommunens gränser. Stora 
insatser har gjorts för att ersätta fossil naturgas och olja i fjärrvärmeproduktionen. Såväl 
kommuninvånare som kommuntjänstemän kan vända sig till kommunens energirådgivare och 
energistrateg för att få råd om hur energianvändningen och utsläppen kan minska.

Ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser kommer från konsumtion av varor och tjänster. 
Förutom att minska utsläppen från exempelvis trafiken och energisektorn, vilket följs upp 
inom ramen för klimatmålet, behöver därför även den negativa påverkan på klimatet från 
konsumtion minskas. Klimatpåverkan från konsumtion är svårare att följa upp än exempelvis 
utsläpp från trafiken, men det är ändå viktigt att Lunds kommun arbetar aktivt för att minska 
dessa utsläpp. 

Mål

4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 
2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.

Delmål Ansvar

4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska 
minska med minst 80 procent till 2030 jämfört med 
1990.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

4.2 Utsläppen av växthusgaser som uppstår vid 
produktion av varor och tjänster, som Lunds kommun 
köper, ska minska till 2020.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

4.3 Den kommunala organisationen ska vara 
fossilbränslefri senast 2020.

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Alla nämnder och styrelser 

4.4 Primärenergianvändningen (se definition) per 
kvadratmeter i Lunds kommuns lokaler och bostäder 
ska minska med 45 procent till 2020 jämfört med 2013.

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Lunds Kommuns Fastighets AB
Kraftringen AB
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4.5 Den lokala produktionen av el, värme och 
drivmedel från förnybara källor ska öka med 700 GWh 
till år 2020 jämfört med 2013.

Kommunstyrelsen
Kraftringen AB
Servicenämnden
Lunds Kommuns Fastighets AB
Lunds Kommuns Parkerings AB

4.6 Till 2020 ska biogasproduktionen i kommunen öka. Kommunstyrelsen
Kraftringen AB, 
VA SYD

4.7 Lunds kommun ska senast 2017 ha avvecklat sina 
investeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller vidareförädling av fossila 
energikällor.

Kommunstyrelsen

Relaterade dokument

 Beslut om klimatmål, kommunfullmäktige 2010-08-26 §173 
 Beslut om att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri 2020, 

kommunstyrelsen, 2010-01-13 § 19 
 Lunds strategi för Hållbart transportsystem (LundaMaTs III), Kommunfullmäktige 

2014-06
 Energiplanen 
 Översiktsplanen, ÖP 
 Energieffektiviseringsstrategin, kommunstyrelsen 2011-04-06 § 142 
 Fordonsriktlinjer, Kommunstyrelsen, 2016-04-06
 Handlingsplan för fossilbränslefrihet, Kommunstyrelsen, 2016-04-06 §135
 Cykelstrategi 2013-2017 

Definitioner

Primärenergi är den energimängd som totalt går åt för att producera en energienhet, från utvinning av 
energiråvara till levererad nyttighet.

Ett exempel: När man pratar om energiförbrukning idag så pratar man oftast om den energi som 
används inuti ett hus. Med detta perspektiv tar man inte hänsyn till vilken typ av energi som används i 
huset och vilken mängd energi som krävts för att producera och distribuera den energin, alltså vad som 
hände innan energin nådde huset. Genom att använda sig av primärenergibegreppet får man större 
möjligheter att utvärdera om en förändring i energianvändning verkligen leder till minskad miljö- och 
klimatpåverkan totalt sett.
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Klimatanpassning
Trots ett aktivt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser förändras klimatet redan nu 
och kommer att fortsätta att göra det under lång tid framöver. Klimatscenarier som tagits fram 
av Rossby Centre på SMHI pekar mot en ökning av årsmedeltemperaturen i Skåne med upp 
till fem grader till år 2100. Årsmedelnederbörden förväntas öka med ungefär 20 procent och 
antalet tillfällen med extrem nederbörd förväntas också öka. Scenarierna visar att Skåne 
kommer att få torrare somrar med tätare värmeböljor samt ökad nederbörd under höst, vinter 
och vår. Klimatanpassning är därför en självklar del i klimatarbetet och de beslut som tas i 
närtid kan påverka klimatrelaterade risker under lång tid framåt. Klimatanpassningsåtgärder 
bör integreras kontinuerligt i planering.  Detta kan öka ett områdes attraktivitet på fler sätt 
samt minska risker för framtida klimatrelaterade skador. Multifunktionell grönstruktur i 
bebyggelse kan till exempel mildra värmeeffekter, hantera dagvatten, skapa sociala 
mötesplatser och rekreationsmöjligheter, och bli en startpunkt for investeringar och 
uppgradering av eftersatta områden.

Lunds kommun har ett pågående arbete med vattenrelaterade frågor, Lunds vatten, med bland 
annat en plan om hur översvämningar vid skyfall ska hanteras. Inför arbetet med ny 
översiktsplan har ett antal kunskapsdokument tagits fram. Ett av dessa är PM 
Klimatanpassning, som belyser svårigheter, nödvändigheten och möjligheten att i den fysiska 
planeringen mildra och förebygga effekterna av ett förändrat klimat.

Mål

5. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl 
anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa 
konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas.

Delmål Ansvar

5.1 Lunds kommun ska ta fram en 
klimatanpassningsplan som hanterar 
förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor 
senast 2018.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

5.2 Klimatanpassning ska integreras i kommunens 
processer och planering i alla berörda verksamheter.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser
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Hållbar stadsutveckling
Lund är en expansiv kommun i en växande region och står inför en omfattande utveckling av 
nya verksamheter och ny bebyggelse. Detta är särskilt påtagligt inom kunskapsstråket från 
Lund C, genom universitetet och sjukhusområdet, Ideon-Pålsjöområdet upp till Brunnshög 
med bland annat forskningsanläggningarna Max IV och ESS. För att skapa hållbara stads- by- 
och tätortsmiljöer som upplevs som attraktiva av de människor som bor och verkar här 
behöver expansionen kombineras med en hållbar stadsutveckling. Det arbete som bedrivs 
inom Brunnshögsprojektet är ett gott exempel som bör tas tillvara som en idégenerator. 

Hållbar stadsutveckling är ett mångfacetterat begrepp och bygger på Brundtland-
kommissionens definition av hållbar utveckling. Hållbar stadsutveckling handlar om att 
planera, bygga, underhålla och hitta nya innovativa lösningar för by-, stads- och 
tätortsmiljöer, samtidigt som de livsuppehållande funktionerna bibehålls. I arbetet med hållbar 
stadsutveckling är det viktigt att stödja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden. 
Samhällsplanering är ett viktigt redskap i detta arbete. Genom en planering med människan i 
centrum skapas miljöer som genererar ett rikt socialt liv, exempelvis genom att skapa platser 
för lek, möten mellan människor, motion, stadsodling och andra aktiviteter. Parker och gröna 
inslag i stadsmiljön är viktiga för att bidra med ekosystemtjänster som rekreationsvärden, 
renare luft, fördröjning av dagvatten, bättre hälsa och ett mer behagligt lokalklimat. En av 
kommunens strategier sedan länge är att bibehålla en kompakt stad med ett levande centrum. 
Det gör det lättare att gå, cykla och använda kollektivtrafik, vilket minskar biltrafiken. Lunds 
kommun har länge arbetat framgångsrikt för ett hållbart transportsystem inom ramen för 
programmet Strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun (LundaMaTs III). 

I kommunens översiktsplan och detaljplanering prövas markens lämplighet för bebyggelse 
och annan markanvändning. Lunds kommuns översiktsplan har, liksom LundaEko II, sin 
utgångspunkt i Bruntlandkommissionens definition av hållbar utveckling.

Mål

6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer 
med människan i centrum, genom att:

- skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt 
socialt liv

- skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och 
tätortsmiljöer

- skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik med minskad yta för biltransporter. 

- skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursanvändning och 
hållbar hantering av avfall och återvinning

- skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till sociala aspekter
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Delmål Ansvar

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

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Lunds Kommuns Fastighets AB
Servicenämnden
Renhållningsstyrelsen
Kraftringen AB

6.2 Lunds kommun ska främja positiva ekonomiska, 
sociala och miljömässiga kopplingar mellan 
stadsområden, stadsnära områden och 
landsbygdsområden.

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

6.3 Lunds kommun ska vara restriktiv mot annan 
markanvändning på brukningsvärd jordbruksmark än 
för jordbruksändamål. Den bästa åkermarken, klass 8-
10, undantas så långt möjligt från exploatering. Lunds 
kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och 
främst utgå från att växa genom förtätning av befintligt 
bebyggd mark eller befintliga hårdgjorda ytor.

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

6.4 Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att 
minska antalet kommuninvånare som utsätts för 
hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och 
rekreationsmiljöer.

Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

6.5 Lunds kommun ska sträva efter att begränsa 
exponeringen för skadlig strålning så att människors 
hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas 
negativt. För att minska exponeringen för UV strålning 
ska åtgärder vidtas vid utformning, underhåll och 
renovering av allmänna platser, lekplatser, skol- och 
förskolegårdar.
För information om risker och oönskade effekter förknippade med 
strålning se www.miljomal.se och www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Lunds Kommuns Fastighets AB
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden

6.6 Den fysiska planeringen ska möjliggöra och 
uppmuntra en klimatsmart livsstil, vardag och vistelse 
för medborgare, besökare och verksamma i Lunds 
kommun.

Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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Relaterade dokument

 Lunds strategi för Hållbart transportsystem (LundaMaTs III), Kommunfullmäktige 
2014-06

 Energiplanen 
 Utbyggnads- och boendestrategi 2025
 Åtgärdsprogram mot buller
 Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006), kommunfullmäktige 

2006-03-30. Kommer ersättas med Lunds grönprogram när det är antaget.
 Översiktsplanen, ÖP 
 Strategi för hållbart byggande 2016-03
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Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
En livskraftig, rik natur med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster 
utgör förutsättningen för en långsiktigt hållbar utveckling. Ekosystemtjänster är de olika 
nyttor som naturen förser oss människor med, som exempelvis vattenrening, pollinering och 
möjlighet till rekreation. Både sådant som vi människor får nyttan av direkt, som exempelvis 
när växter producerar syre, eller indirekt genomen olika insats, som exempelvis när vi 
bedriver jordbruk som ger livsmedel. 

Den biologiska mångfalden och naturens nyttor som ekosystemtjänsterna ger behöver 
skyddas, bevaras och utvecklas i Lunds kommun. Detta gäller såväl i tätorter som på 
landsbygden. Det är också viktigt med en väl fungerande grön infrastruktur för att skapa 
sammanhang i landskapet.

Lunds kommun arbetar aktivt med att bevara och utveckla de gröna värdena. Detta sker 
framförallt inom arbetet med Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram5. 
Programmet utgör underlag för det operativa grönstruktur- och naturvårdsarbetet i 
kommunen. 

Mål

7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.

Delmål Ansvar

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

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Servicenämnden

7.2 Lunds kommun ska skydda, sköta och utveckla 
ekosystemtjänster i tätortsmiljö och på landsbygden.

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

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

Tekniska nämnden

7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla 
grön infrastruktur och spridning av olika arter i syfte att 
stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på 
landsbygd. Lunds kommun ska motverka spridning av 
invasiva arter.

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

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

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Relaterade dokument
 Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006) KF 2006-03-30 § 46 

(Kommer ersättas med Lunds grönprogram när det är antaget)
 Översiktsplanen, ÖP 2010

Definitioner

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och 
vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för 
hotade djur eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns två former av 
biotopskyddsområden. Den ena utgörs av biotoper som är generellt skyddade som 
biotopskyddsområden i hela landet, och den andra av biotoper som länsstyrelsen, kommunen eller 
Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde. Lagstiftning kring 
biotopskyddsområden finns i miljöbalken.
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Friskt vatten och frisk luft
Målet enligt EU:s ramdirektiv för vatten är att samtliga ytvatten och grundvatten inom 
unionen till ett angivet målår (nuvarande 2027) ska ha uppnått god kemisk, ekologisk och 
kvantitativ status.

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) uppnår inga av de sju sjöar och vattendrag 
som anges i Lunds kommun god ekologisk eller kemisk status. För samtliga 14 
grundvattenförekomster i Lunds kommun anges i VISS att den kemiska och kvantitativa 
statusen bedöms vara god, men mycket få faktiska mätningar har gjorts.

Lunds kommun har del i ansvaret för att kommunens yt- och grundvatten uppnår målen enligt 
EU:s vattendirektiv. Arbetet med detta behöver koordineras och förstärkas, och många 
åtgärder behöver tas fram och genomföras för att uppnå delmålen i LundaEko II. För att 
underlätta detta har kommunen tillsammans med VA SYD (kommunalförbund som är 
huvudman för dricksvattendistributionen) inlett arbetet kring fem gemensamma planer som 
getts samlingsnamnet Lunds Vatten. De fem planerna är följande: VA-utbyggnadsplan, 
Dagvattenplan, Vattenförsörjningsplan, Översvämningsplan och Sjö- och vattendragsplan. 

Luftkvaliteten i Lunds kommun är idag i jämförelse med många andra städer relativt god, det 
har dock inte alltid varit så. En gång i tiden hade Lund exempelvis problem med höga 
blyhalter längs vissa gator. Lunds kommun har för avsikt att nå de regionala målen för halter 
av särskilt utpekade luftföroreningar där målen är satta så att halterna inte ska överskrida 
lågrisknivåerna för cancer eller riktvärden för skydd mot olika sjukdomar. Dessa riktvärden 
gäller också påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.

Mål

8. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till 
luft och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg 
dricksvattenförsörjning.

Delmål Ansvar 

8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god 
ekologisk status/potential (se definitioner) och god 
kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och 
tidpunkter6.

Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
VA SYD
Sydvatten

8.2 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk 
och kvantitativ status enligt beslutade 
miljökvalitetsnormer och tidpunkter 7.

Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

6 Miljökvalitetsnormer fastställda i föreskrift 08FS 2016:15, Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i 
Södra Östersjöns vattendistrikt).
7 Miljökvalitetsnormer fastställda i föreskrift 08FS 2016:15, Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i 
Södra Östersjöns vattendistrikt).
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VA SYD

8.3 Senast år 2020 ska Lunds kommuns yt- och 
grundvattenförekomster, med betydelse för nuvarande 
och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt 
skydd och översyn av befintliga skyddsområden ska 
göras8.

Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
VA SYD
Sydvatten 

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

Miljönämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Servicenämnden
Lunds Kommuns Fastighets AB
Kraftringen AB

Relaterade dokument
 Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006), 

Kommunfullmäktige, 2006-03-30 § 46. (Kommer att ersättas med Lunds grönprogram 
när det är antaget)

 Översiktsplanen, ÖP 
 Lunds vatten bestående av VA-utbyggnadsplan, Dagvattenplan, 

Vattenförsörjningsplan, Översvämningsplan och Sjö- och vattendragsplan.

Definitioner

Med ytvattenförekomster menas de sjöar och vattendrag som pekats ut som vattenförekomster i 
arbetet med Vattendirektivet samt andra ytvatten (t ex sjöar, vattendrag och stenbrott) i kommunen 
som inte är formella vattenförekomster enligt Vattendirektivet men som ändå har betydande natur- och 
rekreationsvärden t ex Hobybäcken, Häckebergasjön, Björkesåkrasjön, Billebjers och 
Dalby/Knivsåsens stenbrott Veberödsbäcken, Glomsjön och Skogsmöllebäcken.

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Om 
ytvattenförekomsten är naturlig används begreppet ”status” och om den är konstgjord eller kraftigt 
modifierad används begreppet ”potential”. Läs mer på https://viss.lansstyrelsen.se/.

Regionala mål för halterna av partiklar:

- Bensen: 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.

- Partiklar (PM2,5) 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

- Partiklar (PM10) 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

- Marknära ozon 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmarmedelvärde eller 80 
mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett timmedelvärde.

8 Åtgärdsprogram södra östersjöns vattendistrikt 2016-2021. Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns 
vattendistrikt.
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1. Inledning och bakgrund

I LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av delmålen 2016. 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade i december 2016 att remittera aktualiserad 
LundaEko II till samtliga nämnder och styrelser. Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från de 
beslut som kommunfullmäktige fattade i samband med utvärderingen av programmet. Styrelser och 
nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter på: 

 Innehåll och formulering av delmål som har ändrats 
 Ansvarsfördelning för delmål 
 Ekonomiska konsekvenser

Nämndernas och förvaltningarnas synpunkter har bearbetats och förslag på ändringar finns i detta 
dokument.   

För att få bäst läsförståelse rekommenderas att läsa detta dokument parallellt med förslaget till 
aktualiserat LundaEko II.

De remissinstanser som lämnat synpunkter är:
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2. Övergripande synpunkter samt synpunkter om 
ansvarsfördelning och ekonomiska konsekvenser

Många övergripande synpunkter har inkommit om programmet. Synpunkterna är indelade enligt 
följande rubriker:

 Ansvarsfördelning för delmål
 Ekonomiska konsekvenser
 Kommunens ledningsprocess
 Miljöledningssystemets roll
 LundaEkoprocessen – stödprocesser och delprocesser
 Detaljerade mål
 Samordning miljöövervakning
 Samordning av kommunikation

2.1 Ansvarsfördelningen för delmål
Det förtydligande som gjorts i den aktualiserade versionen av LundaEko II, av vad som innebär 
huvudansvar och delansvar, anges i de flesta fall som bra. Några nämnder anger dock att det finns en 
otydlighet kring ansvaret för huvudmålen och dess koppling till ansvaret för delmålet. De ställer sig 
frågande till om huvudmålet bara är en uppföljningsprocedur eller om det handlar om verkställande. 

Kommunkontorets kommentar 

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet, främja 
långsiktig hållbarhet samt följa upp mål och beslut. Detta innebär att kommunstyrelsen är ansvarig för 
att leda, samordna och utveckla LundaEko II och därmed de åtta huvudmålen.  

Inom de prioriterade områden där det inte finns specifika delmål som riktar sig till en viss nämnd, 
finns det möjlighet att ta fram egna mål och åtgärder inom ramen för förvaltningarnas 
miljöledningssystem. Nämnder och styrelser ska beakta LundaEko IIs mål och delmål i sina respektive 
verksamhetsplaner. Därmed handlar de övergripande målen också om verkställande.

Kommunkontorets förslag

Kommunkontoret föreslår att det görs en förändring av beskrivningen för vad huvudansvaret innebär, 
då en enskild nämnd inte kan leda och driva arbetet i en annan nämnd.

Remissversionen anger: 

Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse har ett övergripande samordningsansvar för 
att leda, driva och utveckla arbetet med delmålet. I de fall där flera nämnder och styrelser är 
huvudansvariga har de ett gemensamt ansvar att samordna arbetet med delmålet. 

Nytt förslag:

Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse har ett övergripande samordningsansvar för 
delmålet. I de fall där flera nämnder och styrelser är huvudansvariga har de ett gemensamt ansvar att 
samordna arbetet med delmålet. 
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2.2 Ekonomiska konsekvenser
Majoriteten av nämnderna anger att aktualiseringen inte innebär några förändrade ekonomiska 
konsekvenser. Barn- och skolnämnd Lund Öster vill ha ett förtydligande om vilken instans som ska 
pröva genomförandet av målen när en ekonomisk beräkning föreligger. Samt om de nämnder som får 
ta kostnaden för andra nämnders uppdrag ska få en förfrågan innan beslut tas om att genomföra ett 
mål. Barn- och skolnämnd Lunds stad anger att de kan få kännbara ekonomiska konsekvenser men 
uppskattar inte kostnadernas storlek.  

Kommunkontorets kommentar

De ekonomiska konsekvenserna hanteras i samband med framtagande av åtgärder inom 
förvaltningarnas miljöledningssystem och i de gemensamma handlingsplanerna (LundaKem, 
avfallsplan, klimatanpassningsplan, etc.). Det är först på åtgärdsnivå som de ekonomiska 
konsekvenserna kan beräknas. I samband med detta bör det beslutas om det finns ekonomiska 
förutsättningar för att genomföra åtgärderna inom ramen för verksamhet och internbudget. Varje 
enskild nämnd har ansvar för verksamhet, åtgärder och ekonomi.  

2.3 Kommunens ledningsprocess
Nämnderna tar i sina yttranden upp att det under de senaste åren har skett förändringar i kommunens 
ledningsprocess där kommunfullmäktige beslutar om fokusområden och nämnder beslutar om 
utvecklingsmål för respektive fokusområde. Syftet har varit att få färre mål och att rollfördelningen 
mellan de politiska nivåerna skulle bli tydligare. Nämnderna menar att målen i LundaEko II skapar en 
obalans i kommunens ledningsprocess och föreslår att LundaEko II samordnas med övriga delar i 
ledningsprocessen.

Kommunkontorets kommentar 

LundaEko II har antagits av kommunfullmäktige före den nya modellen för målstyrningen. 
Fullmäktiges uppdrag omfattar inte en omarbetning av programmet utan är en aktualisering med 
utgångspunkt från de resultat som framkom i utvärderingen av programmet samt de beslut som 
kommunfullmäktige har fattat. 

Ekologisk hållbarhet är ett brett område som täcker in allt ifrån giftfri miljö, ett rikt djur- och växtliv 
till begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Det kommer alltid att föreligga en konflikt 
mellan önskan att ha få mål och behovet av att täcka in många aspekter av miljöområdet. När 
LundaEko II antogs valdes åtta prioriterade områden, detta är i sig en prioritering om man jämför med 
de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

Delmålen har i viss utsträckning omformulerats för att vara mer resultatinriktade än förut. Nämderna 
har redan idag möjlighet att anta egna mål som kan likställas med de utvecklingsmål som antas inom 
övriga fokusområden. 

Ett nytt miljöprogram ska tas fram från 2020, det kommer att anpassas efter gällande styrmodell och 
ledningsprocess.
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2.4 Miljöledningssystemets roll
Vård- och omsorgsnämnden anger att ansvarsfördelningen i LundaEko II och kraven på 
miljöledningssystem i Lunds kommun inte stämmer överens. Enligt kraven på miljöledningssystem 
ska miljömålen för respektive förvaltning gå att härleda från de betydande miljöaspekterna. Antingen 
styr LundaEko II vilka mål förvaltningarna ska arbeta med eller förvaltningarnas miljöutredningar 
enligt miljöledningssystemet.

Kommunkontorets kommentar 

Synpunkt framfördes i utvärderingen av LundaEko II. Som ett resultat gav kommunfullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag:

- Att säkerställa att miljöledningssystemet nyttjas fullt ut som planeringsverktyg av nämnder 
och styrelser.

Kommunens miljöledningssystem är enligt kommunfullmäktiges uppdrag under utveckling, för att 
säkerställa att miljöledningssystemet nyttjas fullt ut som planeringsverktyg av nämnder och styrelser. 

2.5 LundaEkoprocessen - stödprocesser och delprocesser
Några nämnder pekar på vikten av att beskriva huvudprocessen för Ekologisk hållbarhet där ett flertal 
handlingsplaner är integrerade i processen. De anser att det är bra att det finns med i den aktualiserade 
versionen av LundaEko II och att det finns behov att utveckla denna beskrivning än mer. 

Kommunkontorets kommentar 

Processkartläggningen av LundaEko II bör fortsätta och processen bör beskrivas och utvecklas vidare 
utifrån kommunfullmäktiges uppdrag i samband utvärderingen av LundaEko II. 

2.6 Detaljerade tydliga mål 
Några, nämnder och bolag anger att de önskar än mer konkreta, mätbara mål med tydliga 
ambitionsnivåer. 

Kommunkontorets kommentar 

Att sätta tydliga kvantitativa målvärden (andel, procent, ett antal, en mängd) på samtliga mål är 
mycket svårt att uppnå.  Inom vissa områden, som t.ex. klimat, är indikatorerna kvantitativa, det vill 
säga ger beräkningar på mängden koldioxidutsläpp i ton. Beräkningarna är relativt lätta att genomföra 
och man vet ursprungssituationen, vilket medför att man i målutformningen kan sätta tydliga 
målvärden. ”Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska minst 50 procent (målvärdet) till 
2020 jämfört med 1990”.  När det gäller andra områden som till exempel biologisk mångfald, 
engagemang eller dialog är det betydligt svårare att sätta tydliga målvärden. Problemet ligger bland 
annat i att man inte vet den ursprungliga situationen och/eller har resurser att göra en uppföljning som 
ger exakta mått på till exempel en ökning av dialogmöten med 40 procent. I stället ger de givna 
indikatorerna riktningen och genom att följa indikatorernas utveckling får vi en uppfattning om i 
vilken riktning målet utvecklas. Dessa mål formuleras ofta som ”ska öka”, ”ska minska eller ”ska 
minimeras”.

Kommunkontoret anser att delmålen utifrån de förslag på indikatorer som har inkommit är mätbara, 
utvärderingsbara och tidssatta samt att fler detaljerade delmål inte krävs. 
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2.7 Samordnad kommunikation
Flera nämnder har påpekat att kommunikationsfrågorna kring LundaEko II kan samordnas bättre. De 
anser att en kommunövergripande samverkan med en gemensam plan behövs.

Kommunkontorets kommentar 

Samordningen av kommunikation är en viktig fråga och en stödprocess för att nå målen i LundaEko II. 
En process kring detta har påbörjats b.la. genom facebooksidan ”Hållbara Lund” där kommunen 
kommunicerar aktiviteter som genomförs i kommunens samtliga nämnder och bolag. Under 2015 togs 
en kommunikationsplan för LundaEko II fram, med grund i kommunkontorets uppdrag. I samband 
med revidering av denna kommunikationsplan år 2017 ska kommunens nämnder och bolag involveras, 
och en gemensam plan ska tas fram.  
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3. Nämndernas synpunkter på formulering av delmål samt kommunkontorets förslag på slutgiltigt 
delmål

Nedan följer i tabellform, per prioriterat område och per delmål, remissinstansernas synpunkter på de aktualiserade delmålen i remissutgåvan av LundaEko II, 
kommunkontorets kommentarer samt kommunkontorets förslag på slutgiltigt delmål. 

3.1 Engagera flera 

3.1.1 Synpunkter, kommunkontorets kommentarer och förslag

Delmål 1.1 

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

1.1 Lunds kommun ska, 
utifrån samtliga 
prioriterade områden i 
LundaEko II, bidra med 
kunskap, information, 
goda exempel och 
verktyg för att göra det 
enkelt att välja hållbara 
alternativ.

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser

Renhållningsverket 
Delmålen 1.1, 1.2 och 1.3 under 
prioriterat område ”Engagera flera” 
kan flyttas till ”Hållbar konsumtion”. 
”Engagera flera” ses som en 
stödprocess och berör alla prioriterade 
områden men målet ”Hållbar 
konsumtion” är riktat till alla som bor 
och verkar i Lunds kommun varför 
delmålen passar bättre där.

Miljönämnden
1.1, 1.2 och 1.3 under prioriterat 
område ”Engagera flera” kan flyttas till 
”Hållbar konsumtion”. ”Engagera 
flera” ses som en stödprocess och berör 
alla prioriterade områden men målet 

Området engagera flera är en stödprocess för 
samtliga prioriterade områden i LundaEko II och vi 
behöver kommunicera, föra dialog och öka 
kunskapen inom alla områden.  Därav passar det inte 
att sortera in området under det prioriterade området 
hållbar konsumtion. 

Det finns ingen motsättning mellan skollagstiftning 
och LundaEko II och de samverkar för 
måluppfyllelser. 

Mål som handlar om kommunikation, kunskap och 
beteendeförändring är svåra att mäta och värdera. Det 
är svårt att avgöra hur mycket organisationen får 
tillbaka per satsad krona.  Det är vanligt att mäta 
kommunikationsinsatser genom att till exempel räkna 
åtgärder, utbildningar pressmeddelanden och 

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

1.1 Lunds kommun ska, 
utifrån samtliga 
prioriterade områden i 
LundaEko II, bidra med 
kunskap, information, 
goda exempel och verktyg 
för att göra det enkelt att 
välja hållbara alternativ.

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser
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”Hållbar konsumtion” är riktat till alla 
som bor och verkar i Lunds kommun 
varför delmålen passar bättre där.

Utbildningsnämnden
För delmål 1.1 och 1.2 utgår 
utbildningsnämnden från att det här 
åligger nämnden att se till att 
skollagstiftningen följs. Om annat 
avses måste indikatorerna förtydligas 
och uppdrag formuleras tydligare.

Barn- och skolnämnd Lund öster
framföra att flera mål och indikatorer 
är otydliga och svåra att mäta
som mål 1.1,1.2.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
För delmål 1.1 och 1.2 utgår Barn- och 
skolnämnd Lund stad från att det här 
åligger nämnden att se till att 
skollagstiftningen följs. Om annat 
avses måste indikatorerna förtydligas 
och uppdrag formuleras tydligare.

publicerade artiklar om organisationen. Idag bedrivs 
forskning för att få fram bättre mätmetoder. 

Inget förslag till förändring av delmålets formulering.
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Delmål 1.2

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag på 
slutgiltigt delmål

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

1.2 Lunds kommun ska, 
utifrån samtliga 
prioriterade områden i 
LundaEko II, öka 
kunskapen samt utveckla 
samarbetet och dialogen 
kring hållbar utveckling 
inom organisationen 
samt med företag, 
universitet, 
organisationer och 
medborgare.

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser

Renhållningsverket 
Delmålen 1.1, 1.2 och 1.3 under 
prioriterat område ”Engagera flera” 
kan flyttas till ”Hållbar konsumtion”. 
”Engagera flera” ses som en 
stödprocess och berör alla prioriterade 
områden men målet ”Hållbar 
konsumtion” är riktat till alla som bor 
och verkar i Lunds kommun varför 
delmålen passar bättre där.

Miljönämnden
1.1, 1.2 och 1.3 under prioriterat 
område ”Engagera flera” kan flyttas till 
”Hållbar konsumtion”. ”Engagera 
flera” ses som en stödprocess och berör 
alla prioriterade områden men målet 
”Hållbar konsumtion” är riktat till alla 
som bor och verkar i Lunds kommun 
varför delmålen passar bättre där.

Utbildningsnämnden
För delmål 1.1 och 1.2 utgår 
utbildningsnämnden från att det här 
åligger nämnden att se till att 
skollagstiftningen följs. Om annat 
avses måste indikatorerna förtydligas 
och uppdrag formuleras tydligare.

Barn- och skolnämnd Lund öster
framföra att flera mål och indikatorer 
är otydliga och svåra att mäta
som mål 1.1,1.2.

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Området engagera flera är en stödprocess för 
samtliga prioriterade områden i LundaEko II och vi 
behöver kommunicera, föra dialog och öka 
kunskapen inom alla områden.  Därav passar det inte 
att sortera in området under det prioriterade området 
hållbar konsumtion. 

Det finns ingen motsättning mellan skollagstiftning 
och LundaEko II och de samverkar för 
måluppfyllelser. 

Mål som handlar om kommunikation, dialog och 
samverkan är svårt att mäta och värdera. Det är svårt 
att avgöra hur mycket organisationen får tillbaka per 
satsad krona.  Det är vanligt att mäta 
kommunikationsinsatser genom att till exempel räkna 
åtgärder, utbildningar pressmeddelanden och 
publicerade artiklar om organisationen. Idag bedrivs 
forskning för att få fram bättre mätmetoder. 
Inget förslag till förändring av delmålets formulering.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

1.2 Lunds kommun ska, 
utifrån samtliga prioriterade 
områden i LundaEko II, öka 
kunskapen samt utveckla 
samarbetet och dialogen kring 
hållbar utveckling inom 
organisationen samt med 
företag, universitet, 
organisationer och 
medborgare.

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser 
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För delmål 1.1 och 1.2 utgår Barn- och 
skolnämnd Lund stad från att det här 
åligger nämnden att se till att 
skollagstiftningen följs. Om annat 
avses måste indikatorerna förtydligas 
och uppdrag formuleras tydligare.

Delmål 1.3

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

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

Ansvar 
Barn- och 
skolnämnderna

 Barn- och skolnämnd Lunds stad
Arbetar aktivt med målet och 
instämmer i det.

Inget förslag till förändring av delmålets formulering. De målformuleringar som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

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

Ansvar 
Barn- och skolnämnderna 
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3.2 Hållbar konsumtion

3.2.1 Synpunkter, kommunkontorets kommentarer och förslag

Delmål 2.1

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

2.1 Lunds kommun ska 
verka för cirkulära flöden 
i slutna resurssnåla och 
giftfria kretslopp.

Ansvar 
Kommunstyrelsen
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Teknisk nämnden

Kraftringen
Kraftringen står inte med som 
delansvarig, men har möjlighet att 
bidra till delmålet, b.la genom 
återvinning av industriell spillvärme 
och användning av restprodukter i 
fjärrvärmeproduktionen.

Miljönämnden
Hur ska det följas upp? Indikatorer på 
mål 3 och 3.1 borde finnas här under 
2.1.

Tekniska nämnden 
Målet upplevs som otydligt, kanske för 
att begreppet ”cirkulära flöden” 
används istället för vedertagna begrepp 
som kretslopp, återanvändning och 
återvinning. Viktigt att det finns 
tydlighet kring hur målet följs upp 
genom indikatorer

Liksom miljönämnden påpekar så bör indikatorer 
knutna till mål 3 och 3.1 även mäta delmål 2.1. 
Indikatorer beslutas inte i själva programmet. Vid 
behov kan indikatorer för uppföljning av målet tas 
fram.

Kraftringen anges som delansvarig. 

2.1 Lunds kommun ska verka 
för cirkulära flöden i slutna 
resurssnåla och giftfria 
kretslopp.

Ansvar 
Kommunstyrelsen
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Teknisk nämnden
Kraftringen AB
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Delmål 2.2

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

2.2 Vid alla Lunds 
kommuns upphandlingar 
av varor, produkter och 
tjänster ska det finnas 
upphandlingskrav lägst 
enligt 
upphandlingsmyndighetens 
kriterier eller motsvarande 
(se definition).

Ansvar
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser

Tekniska nämnden 
Målet blir otydligare då exempel på 
certifieringar inte finns omnämnda i 
målformuleringen, därför bra om 
faktaruta följer med i slutversionen av 
dokumentet.” Upphandlingskrav” bör 
omformuleras till ”hållbarhetskrav”.
Miljönämnden
Samtliga indikatorer förutom första rör 
inköp och hör därför till 2.3.

Utbildningsnämnden 
Anges som delansvarig för delmål där 
den egna verksamheten svårligen kan 
göra någon insats och/eller det finns 
svårigheter att mäta de mål och 
indikatorer som ställts upp.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Delmål 2.2-2.5 om inköp och 
upphandling är svåra att mäta. 
Uppföljning av köptrohet faller inom 
ramen för intern kontroll och något 
annat sätt att mäta målen är svårt att 
se.

Byggnadsnämnden
Kontoret har svårt att följa upp eller 

Som delansvarig innebär det att angiven nämnd eller 
styrelse är ansvarig för att ta fram och genomföra 
åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det 
kommungemensamma arbetet, samt att årligen 
rapportera sitt genomförda arbete i kommunens IT-
ledningsstöd. 

Skolnämnderna och utbildningsnämnden kan bidra 
genom att delta på kommunövergripande 
upphandlingar samt ställa ”hållbarhetskrav” när de 
upphandlar tjänster. Detta gäller också 
byggnadsnämnden. Inköpare i kommunen har också 
ett ansvar att utifrån sin verksamhet välja ett mer 
miljövänligt alternativ. 

Att mäta måluppfyllnad, samt om kraven vi har 
ställt i upphandlingen följs, är något som vi behöver 
arbeta för att förbättra. 

Delmålet formuleras om och upphandlingskrav 
ändras till hållbarhetskrav. 

KSMHU (kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott) 
Enlig behandling i KSMHU i juni ska delmålet 
förtydligas och ambitionsnivån öka. 

 2.2 Vid alla Lunds kommuns 
upphandlingar av varor, 
produkter och tjänster ska det 
finnas hållbarhetskrav lägst 
enligt 
upphandlingsmyndighetens 
baskriterier eller motsvarande 
(se definition). Andelen 
upphandlingar där krav ställs, 
utöver basnivån, ska 
kontinuerligt öka.

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser
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Delmål 2.3

påverka alla delmål i avsnitt 2 som 
handlar om hållbar konsumtion, 
eftersom kontoret inte längre själva 
handlar upp dessa varor som beskrivs, 
eller kan påverka kommuninvånarnas 
avfallsmängder och utsorterat avfall.

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

2.3 Varor, produkter och 
tjänster som upphandlas 
och köps ska innehålla, 
eller ge upphov till, så lite 
som möjligt av miljö- och 
hälsofarliga ämnen och 
mikroplaster.

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser

Miljönämnden
Att i LundaEko II remissversionen 
punkt 2.3 för aktualiserat delmål (s 14) 
ändras meningen om mikroplaster så 
att den lyder enligt följande: ”Varor, 
produkter och tjänster som upphandlas 
och köps ska innehålla, eller ge upp-
hov till, så lite som möjligt av miljö- 
och hälsofarliga ämnen, exempelvis 
mikroplaster”. Indikatorn här rör 
kravställningen och hör således till 2.2.

Tekniska nämnden
Innebär detta mål ett ställningstagande 
angående konstgräsplaner och 
granulat? (jämför med delmål 3.4 
ställningstagande mot spridning av 
avloppsslam) Här bör ett politiskt 
ställningstagande göras för ökad 
tydlighet.

Exempelvis mikroplaster läggs till i delmålet.

Konstgräsplaner måste, precis som andra 
utsläppskällor, beaktas för att nå måluppfyllnad.

Som delansvarig innebär det att angiven nämnd eller 
styrelse är ansvarig för att ta fram och genomföra 
åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det 
kommungemensamma arbetet, samt att årligen 
rapportera sitt genomförda arbete i kommunens IT-
ledningsstöd. Förvaltningen/bolaget kan t.ex. bidra 
genom att delta på kommunövergripande 
upphandlingar samt ställa ”hållbarhetskrav” när de 
upphandlar tjänster. Inköpare i kommunen har också 
ett ansvar att utifrån sin verksamhet välja ett mer 
miljövänligt alternativ.

2.3 Varor, produkter och 
tjänster som upphandlas och 
köps av kommunen ska 
innehålla, eller ge upphov till, 
så lite som möjligt av miljö- 
och hälsofarliga ämnen, 
exempelvis mikroplaster.

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser
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Utbildningsnämnden 
Anges som delansvarig för delmål där 
den egna verksamheten svårligen kan 
göra någon insats och/eller det finns 
svårigheter att mäta de mål och 
indikatorer som ställts upp.

VA Syd
Vad avser 2.3 Varor, produkter och 
tjänster som upphandlas och köps ska 
innehålla, eller ge upphov till, så lite 
som möjligt av miljö- och hälsofarliga 
ämnen och mikroplaster samt 3.1 
Utsläpp, emissioner och urlakning av 
miljö-och hälsofarliga ämnen inklusive 
mikroplaster från byggnader och 
anläggningar i Lunds kommun ska 
minska så ser VA SYD mycket 
positivt på att mikroplaster tagits med. 
Detta ligger helt i linje med det arbete 
som VA SYD bedriver på uppströms-
området. När det gäller mikroplaster 
från däckslitage och konstgräsplaner 
så passerar dessa normalt inte genom 
reningsverket utan direkt till recipient 
via dagvatten-ledningen. Detta gör att i 
stort sett all mikroplaster från dessa 
källor förs ut till vattenmiljön. När det 
gäller mikroplaster från 
hygienprodukter eller textiltvätt så 
sker däremot en, inte obetydlig, 
frånskiljning i reningsverket.
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Delmål 2.4

Delmål 2.5

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

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

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser

Inga synpunkter. Inga kommentarer. Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

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

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser 

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

2.4 2016 ska minst 70 
procent av 
inköpskostnaden för 
livsmedel gälla 
ekologisk mat. År 2020 

2.5 År 2020 ska 100 
procent av 
inköpskostanden för 
livsmedel gälla ekologisk 
mat.

Servicenämnden
(År 2020 ska 100 % av 
inköpskostnaden för livsmedel gälla 
ekologisk mat) ändras till ”Öka 
andelen ekologiska livsmedel av 

Som servicenämnden anger i sitt yttrande kan det 
vara svårt att nå ”exakt” 100 procent ekologiska 
livsmedel. Inom vissa produktkategorier, eller under 
år då väderförhållanden gör det svårt att få tag på 
ekologiska livsmedel finns det risk att vi inte når 

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.
2.5 År 2020 ska 100 procent 
av inköpskostanden för 
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Delmål 2.6

ska andelen vara 100 
procent.

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

2013 var 48,7 procent 
av alla livsmedelsinköp 
ekologiska

Ansvar 
Servicenämnden, Alla 
nämnder och styrelser

inköpskostnaden.” detta mål. 

Kommunkontoret anser att målet om 100 procent 
ekologiska livsmedel ger en tydlig viljeinriktning 
och att drivkraften gentemot måluppfyllnad är stor. 
Kommunkontoret föreslår att målet bibehålls i sin 
nuvarande formulering. 

livsmedel gälla ekologisk mat.

Ansvar 
Servicenämnden, Alla 
nämnder och styrelser

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

2.6 Lunds kommun ska 
kontinuerligt öka andelen 
upphandlade och inköpta 
produkter som är 
etiskt/rättvisemärkta.

Ansvar 

Inga synpunkter. Inga kommentarer. Den målformuleringar som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

2.6 Lunds kommun ska 
kontinuerligt öka andelen 
upphandlade och inköpta 
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Delmål 2.7

rättvisemärkta.

2013 var inköpen av 
rättvist handlade varor:
Kaffe 89 procent
Te 55 procent
Bananer 52 procent
Kakao 64 procent
Svartpeppar 60 procent
Vitpeppar 79 procent
Fotbollar 7 procent

Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser

produkter som är 
etiskt/rättvisemärkta.

Ansvar 
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser 

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

2013 var den totala 
mängden hushållsavfall 
24457 ton.

2.7 År 2020 har den totala 
mängden avfall (se 
definition) minskat genom 
årlig minskning med 2 
procent sedan 2013.

Ansvar
Renhållningsstyrelsen, 
Alla nämnder och styrelser

Miljönämnden
Bör ha kvar benämningen 
hushållsavfall för att minska 
förvirringen. Varför ha mål om målet 
redan finns i avfallsplanen.

Målet kommer ursprungligen från LundaEko II och 
avfallsplanen lade in det som grund till sitt arbete, 
därav bör målet finnas kvar här. 

Enligt miljöbalken:
2 § Med hushållsavfall avses avfall som kommer 
från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet.

Som framgår av definitionen delas begreppet 
hushållsavfall upp i två led. Dels ”avfall som 
kommer från hushåll” och dels ”därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet”. Den korrekta 
benämningen är därav avfall. Delmålet bör därmed 
bibehålls i sin nuvarande formulering.

De målformuleringar som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

2.7 År 2020 har den totala 
mängden avfall (se definition) 
minskat genom årlig 
minskning med 2 procent 
sedan 2013.

Ansvar
Renhållningsstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser
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Delmål 2.8

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

2013 var andelen 
utsorterat avfall 48 
procent.

2.8 Andelen utsorterat 
avfall ur restavfallet (se 
faktaruta) ska öka till 65 
procent 2020

Ansvar
Renhållningsstyrelsen, 
Alla nämnder och styrelser

Miljönämnden
Målet har en inbyggd motsättning 
eftersom restavfallet är det som är kvar 
efter sorteringen, rör inte målet att 
minst 65 % av hushållsavfallet skall 
utsorteras?

Syftet med målet är att man kontinuerligt ska öka 
andelen som är utsorteras ur restavfallet d.v.s. som 
sorterats till plast, glas, papper, mat, metall.  Ingen 
förändring av delmålet föreslås.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

2.8 Andelen utsorterat avfall 
ur restavfallet (se definition) 
ska öka till 65 procent 2020

Ansvar
Renhållningsstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser
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3.3 Minskad kemikaliebelastning

3.3.1 Synpunkter, kommunkontorets kommentarer och förslag

Delmål 3.1

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

Nytt delmål 3.1 Utsläpp, emissioner 
och urlakning av miljö - 
och hälsofarliga ämnen (se 
faktaruta) inklusive 
mikroplaster från 
byggnader och 
anläggningar i Lunds 
kommun ska minska. 

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, Barn- och 
skolnämnderna, 
Utbildningsnämnden, 
Servicenämnden, Kultur- 
och fritidsnämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets AB

Servicenämnden  
Målet mäts genom uppföljning av 
förvaltningars åtgärder vilka delvis 
kommer vara samma som för delmål 
3.2. (Det ska inte förekomma miljö- 
och hälsofarliga ämnen i Lunds 
kommunsverksamheter som rör barn 
och unga). Serviceförvaltningen har 
inte ansvar för offentliga lekplatser 
vilka också kan vara en källa till att 
mikroplaster sprids.

Miljönämnden
Utsläpp, emissioner och urlakning!
- har inte begreppen samma innebörd? 
Förslag på ändring av lydelsen:
”Utsläpp, så som emissioner och 
urlakning, av miljö- och hälso-farliga 
ämnen (se faktaruta), inklusive 
mikroplaster, från och byggnader och 
anläggningar”. Även 
byggnadsnämnden bör vara en av de 
ansvariga nämnderna. Indikatorerna 
har låg bärighet på delmålet. Att mäta 
metaller/ämnen i slam blir ett väldigt 

Miljönämndens förslag på omformulering av 
delmålet är bra och delmålet föreslås ändras enligt 
förslag.

Byggnadsnämnden anses inte ha stor rådighet att 
påverka måluppfyllnad och bör därmed ej anges 
som delansvariga. 

Tekniska nämnden bör anges som ansvarig för mål 
3.1 och 3.2. 

Mer vägledning, och konkretisering av delmålet i 
åtgärder kommer att tas fram i samband med 
framtagande av LundaKem.

KSMHU (kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott)
Barn och skolnämnderna och utbildningsnämnden 
ska enlig behandling i KSMHU i juni,  stå kvar som 
ansvariga, då de är beställare och således har 
möjlighet att påverka. 

3.1 Utsläpp så som emissioner 
och urlakning av miljö - och 
hälsofarliga ämnen (se 
definition), inklusive 
mikroplaster, från byggnader 
och anläggningar i Lunds 
kommun ska minska.

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden,  Barn- och 
skolnämnderna, 
Utbildningsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Servicenämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets AB 
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trubbigt instrument som indikator då 
det är många andra parametrar som 
påverkar slammets innehåll. Förslag på 
indikator: Uppföljning av 
nybyggnation med ”giftfria” material?

Barn- och skolnämnd Lunds stad 
Anser att det inte är möjligt för en 
förvaltning som vare sig har 
byggnader eller anläggningar att 
ansvara för och följa upp detta.

Utbildningsnämnden
Hur ska en verksamhet som vare sig 
har byggnader eller anläggningar ta
ansvar för och följa upp detta?

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för vägar, 
lekplatser, parker, grönområden och 
idrottsanläggningar (ex vissa utegym) 
på allmän mark – men finns inte med 
som en av de ansvariga nämnderna i 
delmål 3.1 eller 3.2. I mål 3.1 är 
formuleringen att utsläpp, emissioner 
och urlakning av miljö- och 
hälsofarliga ämnen ska minska, medan 
i mål 3.2 får miljö och hälsofarliga 
ämnen inte förekomma över huvud 
taget. Mål 3.1 är vagt formulerat 
medan 3.2 är mycket skarpt. Båda kan 
bli svåra att mäta och följa upp. Här 
behövs vägledning för hur målen ska 
tolkas och vilka miljökrav som ska 
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ställas. Eventuella skillnader mellan 
mål för allmänna lekplatser respektive 
skolors- och förskolors utemiljöer bör 
specificeras.

VA syd 
Vad avser 2.3 Varor, produkter och 
tjänster som upphandlas och köps ska 
innehålla, eller ge upphov till, så lite 
som möjligt av miljö- och hälsofarliga 
ämnen och mikroplaster samt 3.1 
Utsläpp, emissioner och urlakning av 
miljö – och hälsofarliga ämnen 
inklusive mikroplaster från byggnader 
och anläggningar i Lunds kommun ska 
minska så ser VA SYD mycket 
positivt på att mikroplaster tagits med. 
Detta ligger helt i linje med det arbete 
som VA SYD bedriver på 
uppströmsområdet. När det gäller 
mikroplaster från däckslitage och 
konstgräsplaner så passerar dessa 
normalt inte genom reningsverket utan 
direkt till recipient via 
dagvattenledningen. Detta gör att i 
stort sett all mikroplaster från dessa 
källor förs ut till vattenmiljön. När det 
gäller mikroplaster från 
hygienprodukter eller textiltvätt så 
sker däremot en, inte obetydlig, 
frånskiljning i reningsverket.

Barn- och skolnämnd Lund öster
Framför att flera mål och indikatorer 
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Delmål 3.2

är otydliga och svåra att mäta
som mål, 3.0, 3.1, 3.2.

LKF 
Ställer alltid krav i 
nyproduktion/ombyggnadsprojekt på 
SundaHus A eller B-klassning inom 
följande 5 produktområden: färger och 
lacker, lim, träskyddsmedel, 
avjämningsmassor och fogmassor.

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

3.5 Samtliga förskolor 
och skolor i Lunds 
kommun ska senast 
2015 ha inventerats 
med avseende på 
produkters och 
materials innehåll av 
miljö- och hälsofarliga 
ämnen.

Ett åtgärdsprogram 
baserat på 
inventeringen ska vara 
framtaget 2016.

3.2 Det ska inte 
förekomma miljö- och 
hälsofarliga ämnen (se 
faktaruta) i Lunds 
kommuns verksamheter 
som rör barn och unga. 

Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, Barn- och 
Skolnämnderna, 
Utbildningsnämnden, 
Servicenämnden, Kultur- 
och fritidsnämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets AB

Miljönämnden
Kopplingen till LundaKem bör 
förtydligas. Skolnämnderna och 
Kultur- och fritidsnämnden bör ha 
delat huvudansvar för delmålet. 
Indikatorerna bör utformas i likhet 
med 2.2 och 2.3, d.v.s. andel av 
upphandling och inköp.
LKF
Genomförde mha konsult, hösten 2016 
en inventering avseende miljö- och 
hälsofarliga ämnen i fastigheter med 
förskoleverksamhet (7 lokaler inom 
LKF bestånd). Inventeringen visade 
inte på behov av åtgärd.

Kopplingen till LundaKem har angetts i den 
inledande texten och kommunkontoret anser, liksom 
miljönämnden, att detta är mycket viktigt. 

Eftersom miljönämnden är ansvarig för 
samordningen av LundaKem och kommunstyrelsen  
är ansvarig för målen i LundaEko II bör dessa två 
nämnder inneha ett delat huvudansvar, d.v.s. att 
samordna arbetet med delmålet. Skolnämnderna, 
kultur och fritidsnämnden är liksom 
utbildningsnämnden, servicenämnden och LKF de 
som utför åtgärder och är så kallade delansvariga 
d.v.s. ansvariga för att ta fram och genomföra 
åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det 
kommungemensamma arbetet, samt att årligen 
rapportera sitt genomförda arbete i kommunens IT-
ledningsstöd.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

3.2 Det ska inte förekomma 
miljö- och hälsofarliga ämnen 
(se definition) i Lunds 
kommuns verksamheter som 
rör barn och unga. 

Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, Barn- och 
Skolnämnderna, 
Utbildningsnämnden, 
Servicenämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets AB 
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Delmål 3.3

Delmål 3.4

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

3.4 Öka andelen 
ekologiskt odlad 
jordbruksmark i Lunds 
kommun.

3.3. Öka andelen 
ekologiskt odlad 
jordbruksmark i Lunds 
kommun.

Ansvar
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden
När det gäller befintliga arrenden 
finns det rättsfall som visar att det 
inte är möjligt att införa krav om 
ekologisk produktion. Däremot vid 
nytecknande kan det avtalas om 
ekologisk produktion. Det är dock så 
att jordbruksmark som kommunen 
äger på sikt ska användas till 
kommunens utbyggnad. Detta 
innebär att den inte kan låsas upp på 
5 åriga arrenden som erfordras för att 
säkerställa ekologisk produktion. När 
det gäller privat jordbruksmark är 
uppfattningen att det inte ligger i 
tekniska nämndens uppdrag att arbeta 
informativt med dessa frågor.

För att öka den ekologiska produktionen på 
kommunens egen åkermark krävs nya metoder och 
smarta lösningar. Detta är något som vi behöver 
undersöka och det finns bland annat möjlighet att se 
hur andra kommuner har löst problemet. 

KSMHU (kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott)
Enlig behandling i KSMHU i juni ska Tekniska 
nämnden anges som delansvariga då de framförallt 
ansvarar för kommunens egen mark. 

3.3. Öka andelen ekologiskt 
odlad jordbruksmark i Lunds 
kommun.

Ansvar
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden, 

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

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

Miljönämnden
Tekniska nämnden och VA-syd är de 
viktigaste aktörerna med stor rådighet 
över de egna resurserna. 
Kommunstyrelsen som representeras 
av ägarnämnden i VA SYD bör ha 
huvudansvaret. Miljönämnden bör inte 

Kommunstyrelsen anges som huvudansvarig och 
miljönämnden stryks som delansvarig för delmålet. 

3.4 Avloppsslam från 
reningsverk ska inte spridas på 
kommunens egna åkermarker 
och kommunen ska verka för 
att avloppsreningsslam inte 
sprids på åkermark i 
kommunen.
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i kommunen.
Ansvar
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, Ägarnämnd 
Lund i VA-Syd

vara ansvarig för detta delmål. 
Indikatorn ”Ansökningar om tillstånd 
att sprida avloppsslam” bör tas bort då 
det varken är anmälnings- eller 
tillståndspliktigt att sprida slam. 
Förslag på tillägg av indikator ”Andel 
av kommunens mark som är 
utarrenderad med villkor i arrendeavtal 
om att inte sprida slam”.

Tekniska nämnden
Detta mål kan vara motsägelsefullt 
gentemot mål 2.1. När det gäller 
möjligheter att påverka arrendeavtal se 
föregående kommentar för 3.3

Ansvar
Kommunstyrelsen, Tekniska 
nämnden, Ägarnämnd Lund i 
VA-Syd
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3.4 Minsta möjliga klimatpåverkan 

3.4.1 Synpunkter, kommunkontorets kommentarer och förslag

Delmål 4.1

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

Nytt mål 4.1 Utsläppen av 
växthusgaser i Lunds 
kommun ska minska med 
minst 80 procent till 2030 
jämfört med 1990.

Ansvar
Kommunstyrelsen, alla 
nämnder och styrelser

Kraftringen
Kraftringen ställer sig bakom det 
ambitiösa målet. Inga andra 
synpunkter på innehåll och 
ansvarsfördelning. Målet ryms inom 
verksamhetsbudgeten. Se även 
kommentar i delmål 4.3.

Servicenämnden 
Delmålet är ett etappmål för att 
uppfylla mål 4. (Utsläppen av 
växthusgaser i Lunds kommun ska 
minska med minst 50 procent till 2020 
jämfört med 1990 och vara nära noll 
2050) och förvaltningen föreslår därför 
att målet stryks och att ett tillägg i 
målformuleringen av mål 4 görs 
istället.

LKF 
Ursprunget på de utsläpp av 
växthusgaser som LKF:s verksamhet 
ger upphov till är främst 
energianvändning för uppvärmning 
och fastighetsel samt transporter (egna 
fordon samt tjänsteresor). LKF har 
målsättningen att blir fossilbränslefria 

Det finns en tydlig viljeinriktning från politiken att 
inte ändra målen, bara delmålen. Även om 
servicenämnden har en poäng föreslår 
kommunkontoret ingen ändring av förslaget.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

4.1 Utsläppen av växthusgaser 
i Lunds kommun ska minska 
med minst 80 procent till 2030 
jämfört med 1990.

Ansvar
Kommunstyrelsen, alla 
nämnder och styrelser
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Delmål 4.2

inom ovan nämnda områden till år 
2020 vilket inte innebär noll utsläpp av 
växthusgaser men nära noll. 
Målsättningen om 80 % minskning av 
utsläppen av växthusgaser till år 2030 
jämfört med år 1990 bedöms därmed 
kunna uppnås av LKF. För 
jämförelseåret 1990 saknas dock data 
vilket innebär att data från senare 
basår kommer att användas.

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

Nytt mål 4.2 Utsläppen av 
växthusgaser som uppstår 
vid produktion av varor 
och tjänster, som Lunds 
kommun köper, ska 
minska till 2020.

Ansvar
Kommunstyrelsen, alla 
nämnder och styrelser

Kraftringen
Kraftringen tycker att det är viktigt att 
öka kunskapen om utsläpp från 
produktion av de varor och tjänster vi 
använder i syfte att också kunna 
minska utsläppen. Att beräkna 
klimatpåverkan från hela ”scope 3” är 
ett mycket omfattande arbete. 
Kraftringen rekommenderar därför att 
de produkter eller tjänster med en 
särskilt stor klimatpåverkan och andra 
strategiskt viktiga sådana prioriteras 
såväl i beräkningar som i åtgärder. 
Kraftringen för gärna en dialog om hur 
kommunen har valt/väljer att hantera 
delmålet och om ett gemensamt 
angreppssätt.

Servicenämnden liksom LKF påpekar att 
kunskapsläget inom ett antal områden idag är 
bristfälligt. Arbetet för att nå målet bör därför 
inledas med att kommunen och bolagen gemensamt 
prioriterar bland produkter och tjänster enligt 
Kraftringens förslag och utvecklar mätmetoder och 
angreppsätt. Kommunkontoret anser att 
formuleringen av målet bör behållas.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

4.2 Utsläppen av växthusgaser 
som uppstår vid produktion av 
varor och tjänster, som Lunds 
kommun köper, ska minska 
till 2020.

Ansvar
Kommunstyrelsen, alla 
nämnder och styrelser
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Servicenämnden 
Delmålet stödjer det arbete som redan 
görs för att minska livsmedlens 
klimatpåverkan och det finns 
fungerande mätmetoder. Men för 
övriga inköp är det svårare att mäta 
och det krävs att ekonomisk hänsyn tas 
till livscykelkostnaden då det i vissa 
fall kan få en kostnadsökning i det 
korta perspektivet.

LKF 
Det är ett omfattande arbete att 
beräkna växthusgasutsläppen från 
produktion av t.ex. byggmaterial. 
Tillförlitligt underlag för detta är svårt 
att få tag i. LKF anser att målet i detta 
läge bör omformuleras så att 
målsättningen är att få fram metoder 
för hur detta ska kunna beräknas, 
vilken data som ska användas och hur 
kravställan vid inköp kan utformas.

Byggnadsnämnden
Centralt ansvar och befarar att förslag 
till delmål 4.2 som lyder: ”Utsläppen 
av växthusgaser som uppstår vid 
produktion av varor och tjänster, som 
Lunds kommun köper, ska minska till 
2020” - är en god intention men hur 
ska målarbetet utföras i praktiken. 
Risken är att det blir mycket svårt för 
alla nämnder och styrelser att 
kontrollera och följa upp. Hur är 
kunskapsnivån om varor och tjänsters 
klimatpåverkan bland alla 
förvaltningar och styrelsers 
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Delmål 4.3

upphandlare? Behöver beräkningar av 
varor och tjänsters klimatutsläpp göras 
vid upphandlingar?

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

4.1 Den kommunala 
organisationen ska vara 
fossilbränslefri senast 
2020.

4.3 Den kommunala 
organisationen ska vara 
fossilbränslefri senast 2020.

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden, alla 
nämnder och styrelser

Kraftringen
Kraftringen har ambitionen att vara 
fossilbränslefri i sin energiproduktion 
senast 2020. Däremot kommer sannolikt 
en del av transporterna att ske med fossil 
diesel, även efter 2020. Detta p g a att 
fordonstyper i rimlig prisklass saknas 
och/eller förnybart drivmedel inte finns 
på samtliga verksamhetsorter.

Servicenämnden 
Kommentar: Servicenämnden får i 
förslaget huvudansvar för delmålet, 
vilket är rimligt med tanke på nämndens 
uppdrag att samordna kommunens 
fordon och lokaler. Ansvaret kan dock 
bara gälla i förhållandet till det mandat 
nämnden har. Exempelvis så kan 
servicenämnden inte ta ansvar för övriga 
nämnders längre resor med tåg och flyg, 
köpta transporttjänster och vissa lokaler 
som förvaltningarna hyr själva.

Kraftringens ansvar för delmålet sträcker sig till 
att skapa förutsättningar för de kommunala 
nämnderna att blir fossilbränslefria till 2020. 
Inget förslag till förändring av delmålets 
formulering.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

4.3 Den kommunala 
organisationen ska vara 
fossilbränslefri senast 2020.

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden, alla 
nämnder och styrelser
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Delmål 4.4

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

4.4Primärenergianvändningen 
per kvadratmeter i Lunds 
kommuns lokaler och 
bostäder ska minska med 45 
procent till 2020 jämfört med 
2013

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets AB, 
Kraftringen AB

Kraftringen
Inga synpunkter på innehåll och 
ansvarsfördelning. Målet ryms inom 
verksamhetsbudgeten. Kraftringen kan 
b.la. bidra genom att minska 
fjärrvärmens primärenergifaktor. 
(Denna har i Lund minskat från 0,55 
år 2013 till 0,29 år 2016).

LKF 
Från år 2017 till år 2020 planeras för 
åtgärder som beräknas minska 
primärenergianvändningen per 
kvadratmeter ytterligare.
- Gaspannor i Dalby samt Östra Torn 
planeras att ersättas med fjärrvärme
- LKF kommer att bygga ca 1000 nya 
energisnåla lägenheter under denna 
tidsperiod
- Fortsatt energieffektiviseringsarbete 
avseende både el och värme i 
befintliga bestånd
Den uppskattade minskningen i 
primärenergianvändning per 
kvadratmeter till år 2020 förutsätter 
oförändrade beräkningsgrunder av 
primärenergifaktorer för fjärrvärme, el 
och biogas. Det aktualiserade delmålet 
4.4 om 45 % minskning som innefattar 

Inget förslag till förändring av delmålets 
formulering finns.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

4.4 
Primärenergianvändningen 
per kvadratmeter i Lunds 
kommuns lokaler och 
bostäder ska minska med 45 
procent till 2020 jämfört med 
2013

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets AB, 
Kraftringen AB
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Delmål 4.5

ett delat ansvar, dvs minskningen i 
primärenergianvändning per 
kvadratmeter i LKF:s bostäder och 
lokaler ska vägas samman med övriga 
lokaler inom kommunen. LKF har 
uppnått en minskning av 
primärenergianvändningen på 49 % 
2016 jämfört med 2013. Vi bedömer 
därför att vi väl kommer att bidra till 
detta mål med vår andel av 
fastigheterna.

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

2013 var den lokala 
produktionen av el, värme 
och drivmedel i Lunds 
kommun 672 GWh.

4.5 Den lokala produktionen 
av el, värme och drivmedel 
från förnybara källor ska öka 
med 700 GWh till år 2020 
jämfört med 2013

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Kraftringen AB, 
Servicenämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets AB, 
Kommunstyrelsen, Lunds 
Kommuns Parkerings AB

Kraftringen
Inga synpunkter på innehåll och 
ansvarsfördelning. Kraftringen har 
ambitionen att vara fossilbränslefria i 
sin produktion senast 2020, vilket 
bidrar till målet. I samverkan med 
kommunala förvaltningar och bolag 
har även elproduktionen från solceller 
ökat inom kommunen.

Miljönämnden
Vad räknas in här? Örtoftaverket 
ligger inte i vår kommun, 
infrastrukturen är ett hopbyggt system 
med flera andra kommuner.

VA SYD
Vad avser 4.5 Den lokala 
produktionen av el, värme och 

Den lokala produktionen räknas utifrån ett 
rådighetsperspektiv. Det innebär att 
Örtoftaverket räknas in eftersom 
Kraftringen, där Lunds kommun är 
majoritetsägare, ytterst har haft 
genomförandet i sin hand. Vad 
energibolagen i Landskrona och 
Helsingborg gör räknas dock inte in, 
eftersom Lunds kommun inte har rådighet 
över deras verksamhet även om 
fjärrvärmenätet sträcker sig in i dessa 
kommuner. Inget förslag till förändring av 
delmålets formulering finns.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

4.5 Den lokala produktionen 
av el, värme och drivmedel 
från förnybara källor ska öka 
med 700 GWh till år 2020 
jämfört med 2013

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Kraftringen AB, 
Servicenämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets AB, 
Kommunstyrelsen, Lunds 
Kommuns Parkerings AB
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Delmål 4.6

drivmedel från förnybara källor ska 
öka med 700 GWh till år 2020 jämfört 
med 2013 så vill VA SYD påminna 
om den gasproduktion som sker vid 
Källby reningsverk. Gasen säljs till 
Kraftringen som förädlar den till 
fordonsgas.

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

Målet var struket i 
remissversionen men efter 
behandling i KSMHU 
(kommunstyrelsens miljö- 
och hälsoutskott) i juni 
återförs delmålet  i en 
omformulerad version. 

Inga synpunkter har inkommit. Inga kommentarer. 4.6 Biogasproduktionen  i 
kommunen ska öka till 2020 
jämfört  med 2016.

Ansvarig
Kommunstyrelsen
Kraftringen AB, 
VA SYD
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Delmål 4.7

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

4.7 Lunds kommun ska 
senast 2017 ha avvecklat sina 
investeringar i företag som 
ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller 
vidareförädling av fossila 
energikällor.

Ansvarig
Kommunstyrelsen

Inga synpunkter har inkommit. Inga kommentarer. Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

4.7 Lunds kommun ska senast 
2017 ha avvecklat sina 
investeringar i företag som 
ägnar sig åt prospektering, 
exploatering, utvinning eller 
vidareförädling av fossila 
energikällor.
Ansvarig
Kommunstyrelsen
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3.5 Klimatanpassning

3.5.1 Synpunkter, kommunkontorets kommentarer och förslag 

Delmål 5.1

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

5.1 Lunds kommun ska ta 
fram en 
klimatanpassningsplan som 
hanterar 
förvaltningsövergripande 
klimatanpassningsfrågor 
senast 2017.

Ansvarig
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser

Miljönämnden  
Begreppet Klimatanpassningsplan bör 
definieras tydligare och hantera hela 
kommunens klimatarbete. För 
kommunens nämnder och styrelser 
kan ett förändrat klimat medföra olika 
konsekvenser. Vad ger indikatorerna 
”Årsmedeltemperatur” respektive 
”Årsmedelnederbörd” för information 
i förhållande till målet? Indikatorn 
”Ekonomisk kostnad för 
klimatrelaterade händelser”, vad 
innebär detta – hur mäts detta? I sista 
indikatorn står det genomsläpplig för 
regn, där det borde stå ogenomsläpplig 
för regn. Kort tid eftersom det redan är 
2017. Delmålet bör kanske förtydligas 
åtgärder som krävs beroende på vilken 
verksamhet som styrelser och nämnder 
bedriver. Exempelvis kanske Vård- 
och omsorgsnämnden behöver vidta 
åtgärder som garanterar att äldre 
personer klarar längre värmeböljor. 

Klimatanpassningsplanen ska innehålla 
åtgärder för att anpassa Lund till ett 
föränderligt klimat och bygga på de mål 
och delmål som finns i LundaEkoII samt på 
de planer som redan finns framtagna.   Det 
är angeläget att engagera alla verksamheter 
i kommunen. Kommunkontoret föreslår att 
den ursprungliga målformuleringen 
kvarstår men att man ändrar åtalet till 2018:  

5.1 Lunds kommun ska ta 
fram en 
klimatanpassningsplan som 
hanterar 
förvaltningsövergripande 
klimatanpassningsfrågor 
senast 2018.

Ansvarig
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser
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LKF 
Delmålet i linje med detaljerat 
miljömål för LKF ”utreda 
omfattningen av klimatanpassning för 
beståndet” samt åtgärder i 
miljöhandlingsplan kopplat till detta.

Byggnadsnämnden
Det gällande delmålet 5.1 säger att det 
ska tas fram en klimatanpassningsplan 
som behandlar 
förvaltningsövergripande 
klimatanpassningsfrågor. Det målet är 
svårt att förstå vad det ska bidra med 
som inte finns i andra nyframtagna 
och kommande planer - 
dagvattenplanen, 
översvämningsplanen, 
grönprogrammet och den kommande 
översiktsplanen. Vad menas 
egentligen med förvaltnings-
övergripande 
klimatanpassningsfrågor?
Åtgärder kan vara: att genomföra det 
som föreslås enligt 
klimatanpassningsplan, 
översvämningsplanen, 
dagvattenplanen
Möjlig indikator: t.ex. antalet 
stadsdelar/tätorter där områden säkrats 
från skyfallsrisker, antalet genomförda 
dagvattenåtgärder på kommunal mark, 
antalet återupprättade, restaurerade 
eller nytillkomna våtmarker, 
miljödammar mm.
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Delmål 5.2

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

Nytt delmål 5.2 Klimatanpassning ska 
integreras i kommunens 
processer och planering i alla 
berörda verksamheter.

Ansvarig
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser

Byggnadsnämnden
Vårt förslag till aktualiserat delmål 5.1 
eller som nytt delmål:
Klimatanpassning ska integreras i den 
fysiska planeringen och den fysiska 
utvecklingen av kommunen i syfte att 
särskilt skydda samhällsviktiga 
funktioner, människors hälsa och 
bebyggelse från extrema 
väderhändelser och förväntade 
klimatförändringar.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden.
Ekonomiska konsekvenser: bedöms 
behövas extra resurser för utbildning 
av personal, och resurser med extra 
personal till att genomföra all 
planering som kommer att behövas 
utifrån översvämningsplanen och 
dagvattenplanen.

Delmålet måste rikta sig till samtliga 
verksamheter i kommunen, inte bara inom 
den fysiska planeringen. Därför föreslår 
kommunkontoret att den ursprungliga 
målformuleringen kvarstår.  

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

5.2 Klimatanpassning ska 
integreras i kommunens 
processer och planering i alla 
berörda verksamheter.

Ansvarig
Kommunstyrelsen, Alla 
nämnder och styrelser
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3.6 Hållbar stadsutveckling

3.6.1 Synpunkter, kommunkontorets kommentarer och förslag

Delmål 6.1

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

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

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen, LKF, 
Servicenämnden, 
Renhållningsstyrelsen, 
Kraftringen AB

Byggnadsnämnden
Vårt förslag till aktualiserat delmål 6.1 
Lunds kommun ska i 
utvecklingsområdena Öresundsvägen 
och Lunds SV bedriva någon form av 
spjutspets inom hållbar 
stadsutveckling och inom all 
stadsutveckling ta tillvara på 
erfarenheter från 
Brunnshögsprojektet.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden 
Ekonomiska konsekvenser: det krävs 
extra resurser för att bedriva och driva 
på spjutspets. 
Vår motivering: kommunkontorets 
förlag till delmål är något oprecist 
formulerat. Uppföljning blir då 
subjektiv. Vårt förslag innebär en 
konkretisering av kommunkontorets 
förslag och blir därmed lättare att följa 
upp. Vårt förslag uppmanar också till 
en ständig förbättring i 
stadsutvecklingsprocessen. 

Lunds kommun bör  testa nya metoder och 
genomföra spjutspetsprojekt även inom 
anda områden än Öresundsvägen och 
Lunds SV. Inom ramen för 
stadsbyggnadskontorets miljöledning och 
verksamhetsplanering kan de bryta ner 
delmålet till mer specifika mål och åtgärder 
för sin förvaltning varav Öresundsvägen 
och Lunds SV kan vara deras 
fokusområden.  Att ta till vara på 
erfarenheter från Brunnshögsprojektet är 
viktigt och har lagts in under den 
övergripande texten för det prioriterade 
området. Kommunkonoret föreslår därför 
att delmålsformuleringen kvarstår med sin 
ursprungliga formulering. 

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

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

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen, LKF, 
Servicenämnden, 
Renhållningsstyrelsen, 
Kraftringen AB 
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Delmål 6.2

Åtgärder till målet kan vara t.ex: 
• Utföra CityLab Action på 
Öresundsvägen 
• Att erfarenhetsåterföringsträffar 
inrättas några stycken per år. 
Möjlig indikator: antal 
spjutspetsprojekt (alltid minst ett 
aktivt igång), antalet utbildningar, 
eller antalet 
erfarenhetsåterföringstillfällen.

Kraftringen AB 
Kraftringen anser att detta delmål 
skulle kunna formuleras mer specifikt 
och få en tydligare ambitionsnivå. 
Målet skulle exempelvis kunna brytas 
ned i mätbara delområden, t ex 
hållbart energisystem. Som målet är 
formulerat skulle man kunna hävda att 
det redan är uppnått, då ett flertal 
projekt, såsom Cityfied och Future by 
Lund, pågår.

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

Nytt delmål 6.2 Lunds kommun ska 
främja positiva ekonomiska, 
sociala och miljömässiga 
kopplingar mellan 
stadsområden, stadsnära 
områden och 

Byggnadsnämnden
Kommunkontorets förslag till 
aktualiserat delmål 6.2 föreslår vi 
flyttas till paraply-målet och skrivs 
om. Vårt förslag till aktualiserat mål 6. 
Nuvarande mål: 

Det finns en tydlig viljeinriktning från 
politiken att inte ändra målen, bara 
delmålen. Kommunkonoret föreslår därför 
att delmålsformuleringen kvarstår med sin 
ursprungliga formulering.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

6.2 Lunds kommun ska främja 
positiva ekonomiska, sociala 
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landsbygdsområden.

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen, 

Lunds kommun ska utveckla och 
underhålla hållbara stads- och 
tätortsmiljöer med människan i 
centrum, genom att:
• skapa stads- och tätortsmiljöer med 
blandade funktioner som genererar ett 
rikt socialt liv
• skapa förutsättningar för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster i 
stads- och tätortsmiljöer
• skapa ett transportsystem med ett 
tillgängligt och attraktivt nätverk för 
gång-, cykel och kollektivtrafik med 
minskad yta för biltransporter.
• skapa förutsättningar för hållbara 
energisystem, hållbar resursan-
vändning och hållbar hantering av 
avfall och återvinning
• skapa energi- och resurseffektiva 
byggnader med hänsyn till sociala 
aspekter. Vårt förslag är ett tillägg 
med en punkt i målformuleringen:
• Främja att stad och land har ett 
ömsesidigt beroende av varandra och 
att dessa ska samverka i symbios. 
Vår motivering: Essensen i kommun-
kontorets förslag till nytt delmål. 6.2 - 
att symbiosen mellan stad och land 
erkänns och hörsammas är viktig. 
Dock föreslår vi denna något för-
ändrade formulering för att kon-
kretisera vad som menas samt flytta 
upp det till det övergripande målet där 
vi anser det hör bättre hemma, 
eftersom det är svårt att följa upp.                 

och miljömässiga kopplingar 
mellan stadsområden, 
stadsnära områden och 
landsbygdsområden.

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen,
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Delmål 6.3

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

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

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden, Tekniska 
nämnden

Byggnadsnämnden
Aktualisering av delmål 6.5. Det 
gällande delmålet handlar om att spara 
den bästa åkermarken och inte 
bebygga den. Vi föreslår istället ett 
nytt mål som vidgas till att anpassa sig 
till hållbar stadsutveckling och som 
förtydligar fler aspekter och 
anledningar till varför det inte är bra 
att breda ut bebyggelse på ny mark. 
Vårt förslag till aktualiserat delmål 
6:5.
Lunds ska i framtida 
bebyggelseplanering först och främst 
utgå från att växa genom förtätning av 
befintligt bebyggd mark eller 
befintliga hård-gjorda ytor. 
Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden. 
Ekonomiska konsekvenser: Bedöms i 
nuläget kunna klaras inom bud-get. 
Vår motivering: För stadens och 
tätorternas egen vinning och dess 
möjligheter till hållbar utveckling är 
det bättre att förtäta bebyggelsen inåt. 
En mer kompakt och sammanhållen 
bebyggelsestruktur gynnar flera av de 
punkter som beskrivs i huvudmålet 6. 
Genom att formulera målet så att 
redan ianspråktagna ytor först och 
främst bebyggs och förtätas inom stad 

Byggnadsnämndens förslag till formulering 
bör beaktas och ett tillägg till delmålet 
föreslås.

6.3 Lunds kommun ska vara 
restriktiv mot annan 
markanvändning på 
brukningsvärd jordbruksmark 
än för jordbruksändamål. Den 
bästa åkermarken, klass 8-10, 
undantas så långt möjligt från 
exploatering. Lunds kommun 
ska i framtida 
bebyggelseplanering först och 
främst utgå från att växa 
genom förtätning av befintligt 
bebyggd mark eller befintliga 
hårdgjorda ytor.

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden, Tekniska 
nämnden
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Delmål 6.4

och tätorter motverkar vi också 
eventuella problem som kan uppstå 
vid förtätning - att grönytor tas i 
anspråk och att ekosystemtjänster 
hotas - men samtidigt motverkar vi 
också att åkermark tas i anspråk. 
Vidare kan det gamla målet passa 
bättre som indikator, något omskrivet. 
Förslag till åtgärd: bygga enligt 
Utbyggnads- och boende strategin och 
ta fram en ny översiktsplan med målet 
som tydlig inriktning och strategi. 
Möjliga indikatorer: Antalet påbörjade 
bostäder/ eller nybebyggd mark (ha) i 
förtätningsområden på hårdgjord mark 
jämfört med antalet ha ianspråktagen 
grönyta för ny bebyggelse (med 
riktvärde 0 ha), och jämfört med 
antalet ha bebyggelseutbredning 
utanför stads- eller tätortsgränser 
(riktvärde 0 ha), eller ianspråktagen 
antal ha åkermark klass 8-10 (rikt-
värde 0 ha).    

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

6.6 Lunds kommun ska sträva 
efter att inte överskrida 
riksdagens riktvärden för 
trafikbuller (se faktaruta 
nedan).

6.4 Lunds kommun ska 
arbeta förebyggande för att 
minska antalet lundabor som 
utsätts för hälsoskadligt 
buller vid bostadsbyggande, 
boende- och 
rekreationsmiljöer.

Miljönämnden
Att under punkt 6.4 i förvaltningens 
tjänsteskrivelse stryks ”trafik” i ordet 
”trafikbuller” så att det blir en mer 
generell skrivning och meningen då 
lyder ”Lunds kommun ska arbeta 
förebyggande för att minska antalet 

Miljönämnden har tittat på det ”gamla” 
delmålet i LundaEko där lydelsen var 
”trafikbuller”. Det aktualiseradedelmålet 
använder formuleringen ”buller”. 
Kommunkontoret anser att miljönämndens 
formulering är bra och föreslår därmed en 
ändring.

6.4  Lunds kommun ska 
arbeta förebyggande för att 
minska antalet 
kommuninvånare som utsätts 
för hälsoskadligt buller vid 
boende, förskolor, skol- och 
rekreationsmiljöer
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Ansvar
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, 
Byggnadsnämnden

kommuninvånare som utsätts för 
hälsoskadligt buller vid boende, 
förskolor, skol- och 
rekreationsmiljöer”
Målet bör inkludera förskole- och 
skolmiljöer. Det bör även förtydligas 
om det är trafikbuller man refererar 
till, eller om det är all typ av buller. 
Indikatorerna syftar på trafikbuller. 
Vad menas med buller vid 
bostadsbyggande, menar man då 
byggbuller under byggtiden? Är det 
trafikbuller vid bostäder som avses så 
står det ju redan och det blir en 
upprepning. Ansvar: 
Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet 
med omgivningsbuller enligt 
förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller, ansvar bör därför 
ligga på dem. 
Det bör finnas en huvudansvarig för 
trafikbuller i kommunen som arbetar 
för att samordna trafikbullerfrågorna 
hos Byggnadsnämnden, Tekniska 
nämnden och Miljönämnden.      Antal 
beviljade bullerbidrag - Där står 
miljönämnden som ansvarig för 
redovisning, vilket är fel. Det är 
Tekniska nämnden som äger frågan, 
då nämnden beviljar bidragen. 
Indikatorn har heller ingen direkt 
koppling till delmålet eftersom det inte 
är att arbeta förebyggande. Ska målet 
vara att arbeta förebyggande bör man 
hitta indikatorer som är kopplade till 
just det. Alternativt att man ändrar 
målet eller har fler mål om 
trafikbuller, där ett mål kan vara att 
kommunen ska arbeta för att minska 

Kommunstyrelsen med ett övergripande 
ansvar för omgivningsbuller läggs till som 
huvudansvarig. Resterande nämnder anges 
som delansvariga.

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, 
Byggnadsnämnden, Tekniska 
nämnden
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antalet kommuninvånare som utsätts 
för hälsoskadligt trafikbuller i 
befintliga boende-miljöer. Antal 
invånare som utsätts för buller över 
riktvärdet (vid fasad) – Ingen bra 
indikation som det ser ut idag. En 
kartläggning görs vart 5:e år enligt 
förordningen om omgivningsbuller. Ju 
mer vi förtätar ju fler kommer att bo i 
bullerutsatta lägen och den siffran 
kommer därför att bli högre för varje 
kartläggning. Kartläggningen tar inte 
hänsyn till att nya bostäder som byggs 
ställs högre krav på om de ligger i 
bullerutsatta lägen så att riktvärdet 
inomhus ska klaras. För att få en bättre 
uppfattning över antal 
trafikbullerutsatta i kommunen får 
man i så fall ta bort de som fått bidrag 
för bullerskyddsåtgärder (Tekniska 
nämnden) och de som bor i nya 
byggnader där riktvärdet inomhus 
klaras (Byggnadsnämnden). Man ska 
dock ha med sig att man då bara tar 
bort de som antas ha en ok ljudnivå 
inomhus och att de fortfarande har 
höga trafikljud-nivåer vid fasaden, 
vilket också är vad kartläggningen 
visar. Ska indikatorn vara kvar bör det 
förtydligas att det är trafikbuller man 
menar. Det är Tekniska nämnden som 
har gjort kartläggningen av 
omgivningsbuller och de borde stå 
som ansvariga för indikatorn om den 
ska vara med.             
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Delmål 6.5

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

6.5 Lunds kommun ska sträva 
efter att begränsa 
exponeringen för skadlig 
strålning så att människors 
hälsa och den biologiska 
mångfalden inte påverkas 
negativt.

Ansvar
Kommunstyrelsen
Servicenämnden, Tekniska 
nämnden, Lunds Kommuns 
Fastighets AB, Barn- och 
Skolnämnderna, 
Utbildningsnämnden, 
Byggnadsnämnden
Miljönämnden

Barn- och skolnämnd Lund öster
Delmål 6.7 behöver förtydligas 
avseende radiovågsexponering från 
mobiltelefoner.  I Faktarutan tas upp 
förutom UV, radioaktiva utsläpp, 
transporter av radioaktivt material, 
radon i byggnader och 
elektromagnetiska fält samt 
radiovågsexponering från 
mobiltelefoni och med hänvisning till 
www.miljomalen.se.  När 
förvaltningen sökt på miljomalen.se 
om mobiltelefoni (rätt adress ska vara 
www.miljomal.se) så finns det endast i 
bisatser i strålskyddsmyndighetens 
dokument. Om kommunen anser att 
det ska finnas särskilda krav kring 
radiovågsexponering från 
mobiltelefoni för anställda och brukare 
av tjänster utöver de krav som 
myndigheter ställer så bör detta 
uttryckas tydligt. 
De framför dessutom att flera mål och 
indikatorer är otydliga och svåra att 
mäta
som mål 1.1,1.2, 3.0, 3.1, 3.2, 5.0, 6.5

Miljönämnden 
Hur påverkas den biologiska 

Lunds kommun ställer inga särskilda krav 
utöver de krav som ställs från myndigheter 
när det gäller radiovågsexponering.

Miljönämndens kommentar gäller framför 
allt indikator för uppföljning. Indikatorer 
beslutas inte i själva programmet. Vid 
behov kan indikatorer för uppföljning av 
målet tas fram. 

KSMHU (kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott)
I samband med behandling i KSMHU i juni 
framförs att det ursprungliga delmålet läggs 
till det nya för att förtydliga hur man ska 
arbeta med UV strålning. 

6.5 Lunds kommun ska sträva 
efter att begränsa 
exponeringen för skadlig 
strålning så att människors 
hälsa och den biologiska 
mångfalden inte påverkas 
negativt. För att minska 
exponeringen för UV 
strålning ska åtgärder vidtas 
vid utformning, underhåll och 
renovering av allmänna 
platser, lekplatser, skol- och 
förskolegårdar.

Ansvar
Kommunstyrelsen
Servicenämnden, Tekniska 
nämnden, Lunds Kommuns 
Fastighets AB, Barn- och 
Skolnämnderna, 
Utbildningsnämnden, 
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
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mångfalden av strålning? Hur ska 
detta följas upp?

Utbildningsnämnden 
Delmål 6.5 ”Lunds kommun ska 
sträva efter att begränsa exponeringen 
ör skadlig strålning (se faktaruta) så att 
människors hälsa och den biologiska 
mångfalden inte påverkas 
negativt.”(av faktarutan framgår att 
förutom UV gäller det strålning från, 
radioaktiva utsläpp, transporter av 
radioaktivt material, radon i 
byggnader och elektromagnetiska fält 
samt radiovågsexponering från 
mobiltelefoni). Hur skall 
utbildningsnämnden följa upp sitt 
delansvar inom detta område? Om 
kommunen anser att det ska finnas 
särskilda krav kring 
radiovågsexponering från 
mobiltelefoni för anställda utöver de 
krav som ställs från myndigheter bör 
detta uttryckas tydligt.

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolförvaltning Lunds stad 
anser inte att det är möjligt att följa 
upp sitt delansvar inom detta område. 
Om kommunen anser att det ska finnas 
särskilda krav kring radio-
vågsexponering från mobiltelefoni för 
anställda utöver de krav som ställs 
från myndigheter bör detta uttryckas 
tydligt.

LKF
Revidering av målet innebär för LKF:s 
del att, förutom åtgärder kopplat till 
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Delmål 6.6

minskad exponering för UV-strålning, 
ingår även åtgärder kopplat till 
förekomst av radon. LKF genomför 
radonmätningar i enlighet med 
rekommendationer från 
Strålsäkerhetsmyndigheten och 
genomför åtgärder vid överskridande 
av riktvärde.

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

Nytt delmål Fanns ej i remissversionen 
utan kom som ett förslag. 

Byggnadsnämnden
Vårt förslag till nytt delmål 4.7 eller 
som nytt delmål under avsnitt 6.  
All stadsutveckling ska särskilt 
fokusera på att mål 4.1 ska kunna 
uppnås. 
Därmed verkar stadsutvecklingen 
påtagligt i en riktning som möjliggör 
och uppmuntrar till en klimatsmart* 
livsstil, vardag och vistelse för 
kommunens invånare, besökare och 
verksamma. (*Med klimatsmart menas 
minsta möjliga klimatpåverkan)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden och tekniska 
Nämnden ekonomiska konsekvenser: 
Bedöms i nuläget kunna klaras inom 
budget. Men kan kräva extra resurser 
om nya utredningar krävs. 

Byggnadsnämndens förslag är bra och ett 
förslag till nytt mål föreslås.

6.6 Den fysiska planeringen 
ska möjliggöra och uppmuntra 
en klimatsamart livsstil, 
vardag och vistelser för 
medborgare, besökare och 
verksamma i Lunds kommun. 

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen
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Motivering till vårt förslag: Det 
finns inget mål i LundaEko eller i 
övriga program som pekar ut just att 
formandet av den fysiska strukturen 
har en särskild roll för att bidra till 
måluppfyllandet av 4.1. eller till målet 
om nollutsläpp. Detta är möjligen den 
största utmaningen och något som 
städer både är orsaken till och som 
stadsutvecklingen är en mycket stor 
del av lösningen till och därför borde 
detta mål få ta plats.
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3.7 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

3.7.1 Synpunkter, kommunkontorets kommentarer och förslag 

Delmål 7.1

Delmål 7.2

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

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

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Servicenämnden

Inga synpunkter har inkommit. Inga kommentarer. Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

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

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Servicenämnden

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

7.6 Lunds kommun ska göra 
en inventering av 
ekosystemtjänster i stadsmiljö 
och landsbygdsmiljö senast 

7.2 Lunds kommun ska 
skydda, sköta och utveckla 
ekosystemtjänster i 
tätortsmiljö och på 

Tekniska nämnden
Bra omformulering, dock viktigt att 
det finns en tanke kring hur målet ska 
följas upp då det fortfarande är väldigt 

Inget förslag till förändring av delmålets 
formulering.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.
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Delmål 7.3

2016 vilken ska utgöra 
underlag för åtgärder för hur 
ekosystemtjänster ska 
skyddas och utvecklas i 
kommunen. Åtgärder ska 
finnas framtagna senast 2018.

landsbygden.

Ansvar
Kommunstyrelsen, Tekniska 
nämnden, Byggnadsnämnden

komplext. 7.2 Lunds kommun ska 
skydda, sköta och utveckla 
ekosystemtjänster i 
tätortsmiljö och på 
landsbygden.

Ansvar
Kommunstyrelsen, Tekniska 
nämnden, Byggnadsnämnden 

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

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

Ansvar
Tekniska nämnden

Inga synpunkter Inget förslag till förändring av delmålets 
formulering.

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

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

Ansvar
Tekniska nämnden 
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Delmål 7.4

Delmål 7.5

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

7.4 Lunds kommun ska 
skydda, bevara och utveckla 
grön infrastruktur och 
spridning av olika arter i syfte 
att stärka den biologiska 
mångfalden i stadsmiljö och 
på landsbygd. Lunds 
kommun ska motverka 
spridning av invasiva arter.

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen

Inga synpunkter har inkommit. Inga kommentarer Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

7.4 Lunds kommun ska 
skydda, bevara och utveckla 
grön infrastruktur och 
spridning av olika arter i syfte 
att stärka den biologiska 
mångfalden i stadsmiljö och 
på landsbygd. Lunds kommun 
ska motverka spridning av 
invasiva arter.

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

7.4 Lunds kommun ska verka 
för att täktverksamhet inte 
etableras eller utvidgas inom 
kommunen om det hotar de 

7.5 Lunds kommun ska verka 
för att täktverksamhet inte 
etableras eller utvidgas inom 
kommunen om det hotar de 
områden som utpekats som 

Miljönämnden
Antal ansökningar? Indikatorn har 
ingen direkt koppling till delmålet.

Mål 7.5 avser täktverksamhet och här är 
antalet ansökningar en relevant indikator. 
Möjligtvis har miljönämnden blandat ihop 
detta mål med det som nu har beteckningen 
7.4 men innan hette 7.5. Inget förslag till 

Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

7.5 Lunds kommun ska verka 
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områden som utpekats som 
värdefull natur i Lunds 
kommuns grönstruktur- och 
naturvårdsprogram eller i 
Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram.

värdefull natur i Lunds 
kommuns grönstruktur- och 
naturvårdsprogram  eller i 
Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram.

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Miljönämnden

förändring av delmålets formulering. 
Indikatorer beslutas inte i själva 
programmet. Vid behov kan indikatorer för 
uppföljning av målet tas fram.

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

Ansvar
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Miljönämnden
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3.8 Friskt vatten och frisk luft

3.8.1 Synpunkter, kommunkontorets kommentarer och förslag

Delmål 8.1

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

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

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, 
Byggnadsnämnden, VA 
SYD, Sydvatten

Miljönämnden
Indikatorerna bör samordnas med 
”åtgärdspaketen” i planerna för Lunds 
Vatten. Exempelvis kan en indikator 
vara ”Antalet utförda dagvatten-
åtgärder (fördröjningsdammar etc.)”. I 
bilagan till LundaEKo II på sidan 23 i 
fotnoten hänvisas det till 
vattenmyndighetens beslut 2009, det 
finns ett senare beslut från 2016.

Sydvatten
I tabellen under ”Aktualiserade 
delmål” 8.1 (s32) anges att 
ytvattenförekomsterna ska ha god 
ekologisk status. Det bör läggas till att 
vissa utpekade ytvattenförekomster 
istället för god ekologisk status ska 
uppnå god ekologisk potential. Under 
”Ansvar” för aktualiserat delmål 8.1 (s 
32): Sydvatten bör strykas från listan 
över ansvarig aktörer för att 
miljökvalitetsmålet om god kemisk 
och ekologisk status ska uppfyllas. 
Enskilda verksamheter, utan 
myndighetsfunktion, kan inte anses 
vara ansvariga för att ett 
miljökvalitetsmål ska uppfyllas. 

Ett tillägg i delmålet görs med potential och 
i definitionen under det prioriterade 
området anges vad ekologisk 
status/potential innebär. 

KSMHU (kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott) 
Enlig behandling i KSMHU i juni
ska Sydvatten stå kvar som delansvariga. 

8.1 Ytvattenförekomster i 
Lunds kommun ska ha god 
ekologisk status/potential (se 
definition) och god kemisk 
status enligt beslutade 
miljökvalitetsnormer och 
tidpunkter 

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, Byggnadsnämnden, 
VA SYD, Sydvatten
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Delmål 8.2

Däremot ligger det i Sydvattens 
intresse at engagera sig i frågan för de 
vattenförekomster som Sydvatten är 
beroende av. Under ”Ansvar för 
aktualiserat delmål 8.2 (s 33): Även 
här bör Sydvatten strykas från listan 
över ansvariga aktörer för att uppnå 
målet.

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

8.2 Grundvatten i Lunds 
kommun ska ha god kemisk 
och kvantitativ status enligt 
beslutade 
miljökvalitetsnormer och 
tidpunkter.
Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, 
Byggnadsnämnden, VA 
SYD, Sydvatten

Sydvatten
I tabellen under ”Aktualiserade 
delmål” 8.1 (s32) anges att 
ytvattenförekomsterna ska ha god 
ekologisk status. Det bör läggas till att 
vissa utpekade ytvattenförekomster 
istället för god ekologisk status ska 
uppnå god ekologisk potential. Under 
”Ansvar” för aktualiserat delmål 8.1 (s 
32): Sydvatten bör strykas från listan 
över ansvarig aktörer för att 
miljökvalitetsmålet om god kemisk 
och ekologisk status ska uppfyllas. 
Enskilda verksamheter, utan 
myndighetsfunktion, kan inte anses 
vara ansvariga för att ett 
miljökvalitetsmål ska uppfyllas. 
Däremot ligger det i Sydvattens 
intresse at engagera sig i frågan för de 
vattenförekomster som Sydvatten är 
beroende av. Under ”Ansvar för 
aktualiserat delmål 8.2 (s 33): Även 

Kommunkontoret instämmer att Sydvatten 
ska strykas som en av de delansvariga. 
Inget förslag till förändring av delmålets 
formulering.

8.2 Grundvatten i Lunds 
kommun ska ha god kemisk 
och kvantitativ status enligt 
beslutade 
miljökvalitetsnormer och 
tidpunkter.
Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, Byggnadsnämnden, 
VA SYD
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Delmål 8.3

här bör Sydvatten strykas från listan 
över ansvariga aktörer för att uppnå 
målet.

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

8.3 Senast år 2018 ska yt- 
och grundvattenförekomster i 
Lunds kommun med 
betydelse för nuvarande och 
framtida 
drickvattenförsörjning ha ett 
långsiktigt skydd och 
översyn av befintliga 
skyddsområden ska göras.

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, 
Byggnadsnämnden, 
VA SYD, Sydvatten

Miljönämnden
Det är en omfattande process att 
inrätta vattenskyddsområden. Målet 
kan troligen inte nås 2018.

Kommunkontoret instämmer med 
miljönämndens synpunkt . Delmålets slutår 
anges till 2020. 

8.3  Senast år 2020 ska yt- 
och grundvattenförekomster i 
Lunds kommun med 
betydelse för nuvarande och 
framtida 
drickvattenförsörjning ha ett 
långsiktigt skydd och översyn 
av befintliga skyddsområden 
ska göras .

Ansvar
Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, Byggnadsnämnden, 
VA SYD, Sydvatten 
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Delmål 8.4

Ursprungligt delmål Aktualiserat delmål i 
remissversion

Synpunkter remissinstanser Kommunkontorets kommentar Kommunkontorets förslag 
på slutgiltigt delmål

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

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

Ansvar
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, Byggnadsnämnden, 
Servicenämnden, Lunds 
kommunala fastighets AB, 
Kraftringen AB

Inga synpunkter. Inga kommentarer. Den målformulering som 
föreslagits i remissutgåvan 
antas utan ändringar.

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

Ansvar
Miljönämnden, Tekniska 
nämnden, Byggnadsnämnden, 
Servicenämnden, Lunds 
kommunala fastighets AB, 
Kraftringen AB
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Samtliga remissvar på aktualiseringen av Lundaeko våren 2017 

• Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 mars 2017
• Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 april 2017, § 47
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2017
• Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 57
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017
• Tekniska nämndens beslut den 22 mars 2017, § 37
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2017
• Utbildningsnämndens beslut 22 mars 2017, § 31
• Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 1 mars 2017
• Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 22 mars 2017, § 48
• Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017
• Kultur och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 56
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2017
• Socialnämndens beslut den 15 mars 2017, § 53
• Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2017
• Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 mars 2017, § 19
• Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2017
• Miljönämndens beslut den 9 mars 2017, § 19
• Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2017
• Servicenämndens beslut den 8 mars 2017, § 26
• Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017
• Renhållningsstyrelsens beslut den 7 mars 2017, § 15
• LKF:s yttrande den 27 mars 2017
• Kraftringens yttrande den 23 mars 2017
• VA Syds yttrande den 16 mars 2017
• Sydvattens yttrande 16 mars 2017
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (5)
Skolkontoret Diarienummer

2017-02-17 BSL 2017/0020

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Yttrande över: Aktualisering av LundaEko II

Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko 
II. En förändring av LundaEko II behövs för att bättre följa nuvarande 
ledningsprocess och målstruktur i Lunds kommun. 

Barn- och skolnämnd Lunds stad har dessutom ett tydligt miljöuppdrag 
inskrivet i skollag och läroplan. I läroplanen för skolan är 
miljöperspektivet ett av de övergripande perspektiven för grundskolan. 
Det betyder att undervisningen i olika ämnen ska planeras utifrån ett 
miljöperspektiv. Efter avslutad grundskola är målet att samtliga elever 
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön, 
hälsan och samhället.

Att årligen följa ett antal miljöindikatorer som sedan kan ligga till grund 
för nämndernas utvecklingsmål kan vara ett bättre sätt att följa 
kommunens övriga ledningsprocess och minska antalet mål.

För Barn- och skolnämnd Lunds stad kan aktualiseringen av LundaEko II 
innebära kännbara ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Yttrande över ”Aktualisering av 
LundaEko II” den 5 april 2017 dnr BSL 2017/0020.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december 
2016, § 45 dnr KS 2016/0488.
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Barnets bästa
Ärendet berör barn genom att LundaEko II har som utgångspunkt att 
lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen 
är lösta. 
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Diarienummer

2017-02-17 BSL 2017/0020

Ärendet
Aktualiseringen av LundaEko II har inneburit att ansvarsfördelningen 
tydliggjorts och att målstrukturen setts över. Omfattningen är 8 
prioriterade områden och antalet delmål har minskat från 42 till 37. 
Styrelser och nämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på följande:

 Innehåll och formulering av delmål som har ändrats

 Ansvarsfördelning för delmål

 Ekonomiska konsekvenser 

Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till 
yttrande:
Barn- och skolnämnd Lunds stad ansvarar för verksamheter som styrs av 
skollag och läroplan. I både skollag och läroplan finns det redan ett 
tydligt miljöuppdrag inskrivet som alla förskolor och skolor måste arbeta 
efter. I läroplanen för grundskolan är miljöperspektivet ett av de 
övergripande perspektiven. Det betyder att undervisningen i olika ämnen 
ska planeras utifrån ett miljöperspektiv. Miljöarbetet är tydligt formulerat 
i läroplanen i syfte att våra barn och unga ska utveckla ansvarstagande 
för den miljö de själva direkt kan påverka och få ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska även belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Efter 
avslutad grundskola är målet att samtliga elever har fått kunskaper om 
förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön, hälsan och 
samhället.

Exempel på hur miljöperspektivet arbetas in i ämnena är:

 Ekologisk mat beaktas kontinuerligt i undervisningen på alla 
enheter. 

 Information ges om ekomatssatsningen i syfte att öka elevernas 
valkompetens i samband med livsmedel. 

 Förskolor och skolorna arbetar även på olika sätt med att öka barn 
och elevers medvetenhet om matens inverkan på miljön. 

 Skolorna arbetar t.ex. med miljömärkning, närproducerad mat, 
metoder att minska matsvinnet, transporter av livsmedel och djur 
samt livsmedelsproduktionens negativa betydelse för övergödning 
av sjöar och hav. 

Under de senaste åren har förändringar skett i kommunens 
ledningsprocess och målstrultur. KF har tagit beslut om fokusområden 
och nämnder beslutar om utvecklingsmål. Syftet har varit att få färre mål 
och att rollfördelningen mellan de politiska nivåerna ska bli tydligare. De 
många målen i LundaEko II skapar en obalans i kommunens 
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Tjänsteskrivelse 3 (5)
Diarienummer

2017-02-17 BSL 2017/0020

ledningsprocess. Det vore bättre om LundaEko II samordnas med 
ledningsprocessen. Istället för dagens styrning med många detaljerade 
mål borde nämnderna få besluta om utvecklingsmål för miljöarbetet i 
samma ordning som för övriga utvecklingsmål. Däremot är det viktigt att 
årligen följa ett antal miljöindikatorer för hela kommunen. Denna 
uppföljning bör sedan ligga till grund för hur nämndernas utvecklingsmål 
kan formuleras.

I nya LundaEko II finns en huvudansvarig för varje delmål med ett 
samordningsansvar men det innebär inte att det är den huvudansvarige 
som ska betala för åtgärden. Resterande nämnder och styrelser som anges 
för respektive delmål är delansvariga. För 15 delmål har alla nämnder 
och styrelser ett gemensamt ansvar.

Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse skall leda, driva, 
och utveckla arbetet med delmålet. I de fall där flera nämnder eller 
styrelser är huvudansvariga har de ett gemensamt ansvar att samordna 
arbetet med delmålet. Delansvaret innebär att angiven nämnd eller 
styrelse är ansvarig för att ta fram och genomföra åtgärder inom ramen 
för sin verksamhet, delta i det kommungemensamma arbetet, samt att 
årligen rapportera sitt genomförda arbete i kommunens IT-ledningsstöd.

För delmål 1.1 och 1.2 utgår Barn- och skolnämnd Lund stad från att det 
här åligger nämnden att se till att skollagstiftningen följs. Om annat avses 
måste indikatorerna förtydligas och uppdrag formuleras tydligare.

Delmål 1.3 andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser för 
lärande och hållbar utveckling ska öka till 100 % 2020.
Barn- och skolnämnderna anges som huvudansvariga för delmålet. Barn- 
och skolnämnd Lunds stad arbetar aktivt med målet och instämmer i det.  

Delmål 3.2 Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i 
Lunds kommuns verksamheter som rör unga.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har tidigare framfört den alltför 
snäva tidsramen för mål 3.2 dvs inventering av förskolor och skolor 
avseende produkters och materials innehåll av miljö-och hälsofarliga 
ämnen (slutdatum 2015) och åtgärdsplanen 2016. Skolförvaltningarna 
Lund Öster och Lunds stad har gemensamt tagit fram förslag till 
åtgärdsplan som var beräknad att gå upp i nämnden i februari/mars 2017, 
men i denna remissversion har målet strukits och lagts in under 
LundaKem. Detta anser Barn- och skolnämnd Lunds stad vara helt rätt då 
man först måste veta vad som ska prioriteras i kommunen för att därefter 
ta fram ett åtgärdsprogram. 

Delmål 2.2-2.5 om inköp och upphandling är svåra att mäta. 
Uppföljning av köptrohet faller inom ramen för intern kontroll och något 
annat sätt att mäta målen är svårt att se. 
Barn- och skolnämnd Lunds stad anges som delansvarig för delmål där 
den egna verksamheten svårligen kan göra någon insats och/eller det 
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Diarienummer

2017-02-17 BSL 2017/0020

finns svårigheter att mäta de mål och indikatorer som ställts upp. Ett par 
exempel: 

Delmål 3.1 utsläpp, emissioner och urlakning från byggnader och 
anläggningar, inklusive mikroplaster från byggnader och anläggningar i 
Lunds kommun ska minska. 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att det inte är möjligt för en 
förvaltning som vare sig har byggnader eller anläggningar att ansvara för 
och följa upp detta.

Delmål 6.5 ”Lunds kommun ska sträva efter att begränsa exponeringen 
för skadlig strålning (se faktaruta) så att människors hälsa och den 
biologiska mångfalden inte påverkas negativt.”(av faktarutan framgår 
att förutom UV gäller det strålning från, radioaktiva utsläpp, transporter 
av radioaktivt material, radon i byggnader och elektromagnetiska fält 
samt radiovågsexponering från mobiltelefoni). 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser inte att det är möjligt att följa 
upp sitt delansvar inom detta område. Om kommunen anser att det ska 
finnas särskilda krav kring radio-vågsexponering från mobiltelefoni för 
anställda utöver de krav som ställs från myndigheter bör detta uttryckas 
tydligt.

Ekonomiska konsekvenser
Aktualiseringen av LundaEko II kan även få kännbara ekonomiska 
konsekvenser för barn- och skolnämnd Lunds stad. I LundaEko II 
föreslås bl.a. att år 2020 ska 100 % av inköpskostnaden för livsmedel 
avse ekologisk mat. Vidare ska det enligt delmålet 3.2 inte förekomma 
miljö- och hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns verksamheter som rör 
barn- och unga, t.ex. i byggnadsmaterial så som plastmattor.  Detta är 
positivt men kan i förlängningen bli kostsamt för barn- och skolnämnd 
Lunds stad. Flera delmål är inriktade mot att vid upphandling välja 
hållbara alternativ. Valet av leverantör görs dock i mycket liten 
utsträckning av den egna verksamheten. Vad gäller lokaler och 
elevmåltider är förvaltningen hänvisad till kommun-interna leverantörer 
och valet av externa leverantörer styrs i stor utsträckning av 
kommungemensamma upphandlingsavtal.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att avge yttrande till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i 

enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande över: 
Aktualisering av LundaEko II”, 2017-02-17.
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2017-02-17 BSL 2017/0020

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
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Sammanträdesdatum

2017-04-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 47 Yttrande över remiss: Aktualisering av
LundaEko II

Dnr BSL 2017/0020

Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko 
II. En förändring av LundaEko II behövs för att bättre följa nuvarande
ledningsprocess och målstruktur i Lunds kommun.

Barn- och skolnämnd Lunds stad har dessutom ett tydligt miljöuppdrag 
inskrivet i skollag och läroplan. I läroplanen för skolan är 
miljöperspektivet ett av de övergripande perspektiven för grundskolan. 
Det betyder att undervisningen i olika ämnen ska planeras utifrån ett 
miljöperspektiv. Efter avslutad grundskola är målet att samtliga elever 
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön, 
hälsan och samhället.

Att årligen följa ett antal miljöindikatorer som sedan kan ligga till grund 
för nämndernas utvecklingsmål kan vara ett bättre sätt att följa 
kommunens övriga ledningsprocess och minska antalet mål. 

För Barn- och skolnämnd Lunds stad kan aktualiseringen av LundaEko II 
innebära kännbara ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Yttrande över ”Aktualisering av 
LundaEko II” den 5 april 2017 dnr BSL 2017/0020.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december 
2016, § 45 dnr KS 2016/0488.
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar

att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med följande 
tillägg:

Nämnden anser att LundaEko är ett bra kommunövergripande 
styrdokument som ger en god grund för ett angeläget miljöarbete inom 
många områden i hela kommunen.

Vi har förståelse för att förvaltningen ser svårigheter att nå vissa mål då 
dessas genomförande innebär aktiva åtgärder även från andra 
förvaltningar men det får inte innebära att BSN Stads engagemang i 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-04-19

Justerare Utdragsbestyrkande

måluppfyllelserna falnar utan snarare leder till ökade åtgärder från vår 
sida.

De mål som nämnden har för sin egen verksamhet har fokus på barns och 
elevers utveckling och likvärdighet men det innebär inte att miljöarbetet 
inte fullt ut är lika viktigt och vi vill aktivt verka för att förbättra våra 
insatser på ett märkbart sätt både övergripande och i våra verksamheter.   

Per-Arne Lundgren (S) instämmer i Yanira Difonis (MP) yrkande.

Mattias Horrdin (C) yrkar

att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Gösta Eklund (V) och Ursula Savonius (L) instämmer i Mattias Horrdins 
yrkande.

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med Yanira Difonis (MP) m fl.

Votering begärs och ska genomföras.

Nämnden enas om följande beslutsordning:

Ja för Yanira Difonis (MP) m fl yrkande

Nej för Mattias Horrdins (C) m fl yrkande 

Omröstningen utfaller med fem röster för Yanira Difonis (MP) m fl 
yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Per-Arne Lundgren 
(S), Pär-Ola Nilsson (S) och Monica Molin (S).  

Omröstningen utfaller med åtta röster för Mattias Horrdins (C) m fl 
yrkande: Gösta Eklund (V), Ursula Savonius (L),Vera Johnsson (M), 
Håkan Friberg (L), Ann-Charlotte Ewerhard (M), MAttias Horrdin (C), 
Victor Landing (KD) och Dragan Brankvic (SD).

Nämnden beslutar därmed i enlighet med Mattias Horrdins (C) m fl 
yrkande. 

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i 

enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande över: 
Aktualisering av LundaEko II”, 2017-02-17.
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Sammanträdesdatum

2017-04-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Per-Arne Lundgren (S), Pär-
Ola Nilsson (S) och Monica Molin (S) reserverar sig mot beslutet och 
lämnar följande anteckning till protokollet:

”Nämnden anser att LundaEko är ett bra kommunövergripande 
styrdokument som ger en god grund för ett angeläget miljöarbete inom 
många områden i hela kommunen.

Vi har förståelse för att förvaltningen ser svårigheter att nå vissa mål då 
dessas genomförande innebär aktiva åtgärder även från andra 
förvaltningar men det får inte innebära att BSN Stads engagemang i 
måluppfyllelserna falnar utan snarare leder till ökade åtgärder från vår 
sida.

De mål som nämnden har för sin egen verksamhet har fokus på barns och 
elevers utveckling och likvärdighet men det innebär inte att miljöarbetet 
inte fullt ut är lika viktigt och vi vill aktivt verka för att förbättra våra 
insatser på ett märkbart sätt både övergripande och i våra 
verksamheter.”  

 

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-19 BSL 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-04-19 
klockan 18.00–22.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)
Victor Landing (KD)

Tjänstgörande ersättare Pär-Ola Nilsson (S), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) 
fr o m § 45
Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Rita Borg (S)
Eva Ohlsson (S), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) 
t o m § 44
Sofia Lindbom (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M) t o m § 44
Håkan Friberg (L), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M) fr o m § 45
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Lars Hansson (L)
Eli Blondin (FI), t o m § 44

Ersättare Victor Zetterman (L)
Bengt Svensson (SD)
Max Eskilsson (C)

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Anita Bengtsson, HR-chef, BSNLS
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSNLS
Anders Isaksson, Ekonom, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSNLS
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSFLS
Cecilia Fehrlund, Utvecklingsledare, BSFLS
Bengt Andersson, Facklig företrädare, Lärarförbundet
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund

Justerare Ursula Savonius (L)

Paragrafer § 37-51
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-19 BSL 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering BSF Lunds stad St Södergatan 47 onsdagen den 26 april kl 15:00

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ursula Savonius (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2017-04-19

Paragrafer § 37-51

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-28 Datum då anslaget tas ned 2017-05-19

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Underskrift

Eva-Lotta Kittel
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Stadsbyggnadskontoret 
Strukturavdelningen 

Tjänsteskrivelse 
2017-03-09 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 www.lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se 
221 00 LUND 

Helen Wiklund 

046-355331

Helen.wiklund@lund.se 
Byggnadsnämnden 
Motpartens adress 
Motpartens postnummer och -ort 

Remiss aktualisering av LundaEkoII 
BN 2016/0614 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har remitterat förslag till 
aktualisering av LundaEkoII till samtliga nämnder och styrelser, med 
senast svarsdag den 31 mars 2017. En aktualisering innebär att syn-
punkter kan lämnas på innehåll och formuleringar av de delmål som har 
ändrats, ansvarsfördelning och ekonomiska konsekvenser.  
    Stadsbyggnadskontoret föreslår att vissa av delmålen omformuleras för 
att konkretisera målen och göra de mer uppföljningsbara. De ska vara 
relevanta för vår verksamhet och visa på vad som bör prioriteras här och 
nu i hållbarhetsarbetet. All stadsutveckling inom Lunds kommun syftar 
till att sträva i en hållbar riktning. Men det finns fortfarande stora utma-
ningar som vi behöver fokusera på. Det rör sig om ekosystemtjänster, 
klimatanpassning och att begränsa klimatpåverkan och då bör 
LundaEkomålen avspegla dessa stora utmaningar. 

Beslutsunderlag 
KSMHU Följebrev, daterad 2016-12-21 
Aktualiserad LundaEkoII, daterad 2016-12-27 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslut §45, 2016-12-13 
KSMHU tjänsteskrivelse 2016-12-07 
Indikatorer för uppföljning av LundaEkoII, 2016-12-06 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut, denna skrivelse 

Barnens bästa 
I detta ärende har inte stadsbyggnadskontoret särskilt tillfrågat barn. Att 
stadsutveckling verkar i en hållbar riktning och som tar sig an de stora 
framtidsutmaningarna med klimat och hälsa i fokus görs med barns bästa 
i första rummet. Vi ska lösa dessa utmaningar åt våra barn och vi ska 
göra det på ett sätt som gör att våra och framtidens barn mår bra och trivs 
i Lunds kommun. Det är vad LundaEko handlar om. Med våra förslag till 
ändringar kommer stadsutvecklingen få mer tydliga mål som verkar i den 
riktningen.  

Ärendet 

Bakgrund 
Det är dags att aktualisera LundaEkoII 2014-2020. Många mål har upp-
nåtts och tidsfristen har löpt ut. Det blir då aktuellt att stryka vissa mål  
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och ersätta dem med nya som verkar ett steg längre.  
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har därför skickat ut ett för-
slag till aktualisering av LundaEkoII på remiss till samtliga kommunala 
nämnder och styrelser. Synpunkter kan lämnas på innehåll och formule-
ringar av de delmål som har ändrats, ansvarsfördelningen och ekono-
miska konsekvenser och med det menat om extra resurser krävs för att 
förvaltningarna ska kunna genomföra målen.  
    Nedan följer våra förslag till ändringar. De måljusteringar vi föreslår 
stämmer också väl överens med Byggnadsnämndens mål.  
 
Synpunkter 
Föreslagna målformuleringar i kursiv stil. 
 
Vårt förslag till nytt delmål 4.7 eller som nytt delmål under avsnitt 6 
All stadsutveckling ska särskilt fokusera på att mål 4.1 ska kunna uppnås. 
Därmed verkar stadsutvecklingen påtagligt i en riktning som möjliggör 
och uppmuntrar till en klimatsmart* livsstil, vardag och vistelse för 
kommunens invånare, besökare och verksamma. 
(*Med klimatsmart menas minsta möjliga klimatpåverkan) 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden 
Ekonomiska konsekvenser: Bedöms i nuläget kunna klaras inom bud-
get. Men kan kräva extra resurser om nya utredningar krävs.  
Motivering till vårt förslag: Det finns inget mål i LundaEko eller i 
övriga program som pekar ut just att formandet av den fysiska strukturen 
har en särskild roll för att bidra till måluppfyllandet av 4.1. eller till målet 
om nollutsläpp. Detta är möjligen den största utmaningen och något som 
städer både är orsaken till och som stadsutvecklingen är en mycket stor 
del av lösningen till och därför borde detta mål få ta plats.  
Åtgärder kan t.ex vara:  

• Framtagande av ny ÖP, med en tydlig strategi mot nollutsläpp 
som vägledande strategisk inriktning för all fysisk planering. 

• Samverkan med kranskommuner och regionen kring resvanor och 
beteendepåverkan 

Möjlig indikator och riktvärden: transportsektorns utsläpp har börjat 
minska till år 2020, och energisektorns utsläpp fortsätter att minska. 
(Mätdata hämtas från kommunkontorets årliga statistik över klimatpåver-
kande utsläpp inom Lunds kommuns gränser.) 
 
Vårt förslag till aktualiserat delmål 5.1 eller som nytt delmål 
Klimatanpassning ska integreras i den fysiska planeringen och den 
fysiska utvecklingen av kommunen i syfte att särskilt skydda samhälls-
viktiga funktioner, människors hälsa och bebyggelse från extrema väder-
händelser och förväntade klimatförändringar. 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden. 
Ekonomiska konsekvenser: bedöms behövas extra resurser för utbild-
ning av personal, och resurser med extra personal till att genomföra all 
planering som kommer att behövas utifrån översvämningsplanen och 
dagvattenplanen. 
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Motivering till vårt förslag: Vårt förslag är att gällande delmål 5.2 
(Lunds kommun ska ta fram en översvämningskartering senast 2015) får 
en uppföljare som särskilt riktar sig till fysisk planering och stadsut-
veckling, eftersom karteringen visar att Lunds kommun har en stor utma-
ning framför sig med att bygga om. Dags att bli mer konkret och gå till 
handling med klimatanpassningen. Det gällande delmålet 5.1 säger att det 
ska tas fram en klimatanpassningsplan som behandlar förvaltningsöver-
gripande klimatanpassningsfrågor. Det målet är svårt att förstå vad det 
ska bidra med som inte finns i andra nyframtagna och kommande planer 
- dagvattenplanen, översvämningsplanen, grönprogrammet och den 
kommande översiktsplanen. Vad menas egentligen med förvaltnings-
övergripande klimatanpassningsfrågor?  
Åtgärder kan vara: att genomföra det som föreslås enligt klimatanpass-
ningsplan, översvämningsplanen, dagvattenplanen  
Möjlig indikator: t.ex. antalet stadsdelar/tätorter där områden säkrats 
från skyfallsrisker, antalet genomförda dagvattenåtgärder på kommunal 
mark, antalet återupprättade, restaurerade eller nytillkomna våtmarker, 
miljödammar mm.  
 
Vårt förslag till aktualiserat mål 6  
Nuvarande mål: 
Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätorts-
miljöer med människan i centrum, genom att: 

• skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som 
genererar ett rikt socialt liv 

• skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster i stads- och tätortsmiljöer 

• skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nät-
verk för gång-, cykel och kollektivtrafik med minskad yta för bil-
transporter. 

• skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursan-
vändning och hållbar hantering av avfall och återvinning 

• skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till 
sociala aspekter 

Vårt förslag är ett tillägg med en punkt i målformuleringen: 
• Främja att stad och land har ett ömsesidigt beroende av varandra 

och att dessa ska samverka i symbios. 
Vår motivering: Essensen i kommunkontorets förslag till nytt delmål 
6.2 - att symbiosen mellan stad och land erkänns och hörsammas är vik-
tig. Dock föreslår vi denna något förändrade formulering för att konkreti-
sera vad som menas samt flytta upp det till det övergripande målet där vi 
anser det hör bättre hemma, eftersom det är svårt att följa upp. 
 
Vårt förslag till aktualiserat delmål 6.1 
Lunds kommun ska i utvecklingsområdena Öresundsvägen och Lunds SV 
bedriva någon form av spjutspets inom hållbar stadsutveckling och inom 
all stadsutveckling ta tillvara på erfarenheter från Brunnshögsprojektet. 
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Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden 
Ekonomiska konsekvenser: det krävs extra resurser för att bedriva och 
driva på spjutspets. 
Vår motivering: kommunkontorets förlag till delmål är något oprecist 
formulerat. Uppföljning blir då subjektiv. Vårt förslag innebär en kon-
kretisering av kommunkontorets förslag och blir därmed lättare att följa 
upp. Vårt förslag uppmanar också till en ständig förbättring i stadsut-
vecklingsprocessen.   
Åtgärder till målet kan vara t.ex:  

• Utföra CityLab Action på Öresundsvägen
• Att erfarenhetsåterföringsträffar inrättas några stycken per år.

Möjlig indikator: antal spjutspetsprojekt (alltid minst ett aktivt igång), 
antalet utbildningar, eller antalet erfarenhetsåterföringstillfällen. 

Kommunkontorets förslag till aktualiserat delmål 6.2 
Kommunkontorets förslag till delmål 6.2 föreslår vi flyttas till paraply-
målet och skrivs om, se vårt förslag till mål 6. 

Aktualisering av delmål 6.5  
Det gällande delmålet handlar om att spara den bästa åkermarken och 
inte bebygga den. Vi föreslår istället ett nytt mål som vidgas till att 
anpassa sig till hållbar stadsutveckling och som förtydligar fler aspekter 
och anledningar till varför det inte är bra att breda ut bebyggelse på ny 
mark. 
Vårt förslag till aktualiserat delmål 6:5 
Lunds ska i framtida bebyggelseplanering först och främst utgå från att 
växa genom förtätning av befintligt bebyggd mark eller befintliga hård-
gjorda ytor. 
Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden. 
Ekonomiska konsekvenser: Bedöms i nuläget kunna klaras inom bud-
get. 
Vår motivering: För stadens och tätorternas egen vinning och dess möj-
ligheter till hållbar utveckling är det bättre att förtäta bebyggelsen inåt. 
En mer kompakt och sammanhållen bebyggelsestruktur gynnar flera av 
de punkter som beskrivs i huvudmålet 6. Genom att formulera målet så 
att redan ianspråktagna ytor först och främst bebyggs och förtätas inom 
stad och tätorter motverkar vi också eventuella problem som kan uppstå 
vid förtätning - att grönytor tas i anspråk och att ekosystemtjänster hotas 
- men samtidigt motverkar vi också att åkermark tas i anspråk. Vidare
kan det gamla målet passa bättre som indikator, något omskrivet.
Förslag till åtgärd: bygga enligt Utbyggnads- och boende strategin och
ta fram en ny översiktsplan med målet som tydlig inriktning och strategi.
Möjliga indikatorer: Antalet påbörjade bostäder/ eller nybebyggd mark
(ha) i förtätningsområden på hårdgjord mark jämfört med antalet ha ian-
språktagen grönyta för ny bebyggelse (med riktvärde 0 ha), och jämfört
med antalet ha bebyggelseutbredning utanför stads- eller tätortsgränser
(riktvärde 0 ha), eller ianspråktagen antal ha åkermark klass 8-10 (rikt-
värde 0 ha)
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Tjänsteskrivelse 
2017-03-09 

5(5) 

Övriga kommentarer 
Kontoret har också svårt att följa upp eller påverka alla delmål i avsnitt 2 
som handlar om hållbar konsumtion, eftersom kontoret inte längre själva 
handlar upp dessa varor som beskrivs, eller kan påverka kommunin-
vånarnas avfallsmängder och utsorterat avfall. Centralt ansvar och befa-
rar att förslag till delmål 4.2 som lyder: ”Utsläppen av växthusgaser som 
uppstår vid produktion av varor och tjänster, som Lunds kommun köper, 
ska minska till 2020” - är en god intention men hur ska målarbetet utföras 
i praktiken. Risken är att det blir mycket svårt för alla nämnder och sty-
relser att kontrollera och följa upp. Hur är kunskapsnivån om varor och 
tjänsters klimatpåverkan bland alla förvaltningar och styrelsers upp-
handlare? Behöver beräkningar av varor och tjänsters klimatutsläpp göras 
vid upphandlingar? 
       I övrigt har kontoret inga fler synpunkter. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
att  till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott lämna kontorets 
skrivelse som yttrande. 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Helen Wiklund Marcus Horning 
Miljöbyggstrateg Stadsbyggnadsdirektör 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 
Akten 
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 57 Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskotts Remiss Aktualisering av 
LundaEko II

Dnr BN 2016/0614

Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har remitterat förslag till 
aktualisering av LundaEkoII till samtliga nämnder och styrelser, med 
senast svarsdag den 31 mars 2017. En aktualisering innebär att 
synpunkter kan lämnas på innehåll och formuleringar av de delmål som 
har ändrats, ansvarsfördelning och ekonomiska konsekvenser.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att vissa av delmålen omformuleras för 
att konkretisera målen och göra de mer uppföljningsbara. De ska vara 
relevanta för vår verksamhet och visa på vad som bör prioriteras här och 
nu i hållbarhetsarbetet. All stadsutveckling inom Lunds kommun syftar 
till att sträva i en hållbar riktning. Men det finns fortfarande stora 
utmaningar som vi behöver fokusera på. Det rör sig om ekosystem-
tjänster, klimatanpassning och att begränsa klimatpåverkan och då bör 
LundaEkomålen avspegla dessa stora utmaningar.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteyttrande 2017-03-09
KSMHU Följebrev, daterad 2016-12-21
Aktualiserad LundaEkoII, daterad 2016-12-27
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslut § 45, 2016-12-13
KSMHU tjänsteskrivelse 2016-12-07
Indikatorer för uppföljning av LundaEkoII, 2016-12-06

Yrkanden
Johan Helgeson (MP) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till 
beslut.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att  till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott lämna 

stadsbyggnadskontorets skrivelse som yttrande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Akten
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-23 BN 2016/0474

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-03-23 klockan 
18.00–21.30

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Johan Helgeson (MP), ersättare för Anna Hagerberg (MP)

Ersättare Fredrik Fexner (S)
Christoffer Karlsson (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Carolina Lundberg, översiktsplanarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef

Justerare Helmut Moser (V)

Paragrafer § 39-65

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 27 mars 2017 
klockan 11.00
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-23 BN 2016/0474

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Helmut Moser (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-23

Paragrafer § 39-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-28 Datum då anslaget tas ned 2017-04-19

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli,  Stadsbyggnadskontoret, plan 5, 
Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4) 
Diarienummer 

2017-02-28 TN 2015/0438 

H Lockby 

P Eneroth               Tekniska nämnden
K-O Seth

A Wallin

R Kalén

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
 Box 41, 221 00 Lund Brotorget 1 046-35 50 00 tekniska.forvaltningen@lund.se www.lund.se 

Remiss - Aktualisering av LundaEko II 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade vid sitt 
sammanträde den 13 december 2016 att remittera aktualiserad LundaEko 
II till samtliga nämnder och styrelser. Denna tjänsteskrivelse utgör 
tekniska förvaltningens svar. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 2017 
KSMHU Tjänsteskrivelse, aktualisering av LundaEko den 2 december 
2016  
Aktualiserad LundaEko II – remissversion den 27 december 2016 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 §154, bifogas ej 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-22 §95, bifogas ej 

Barnets bästa 
Ärendet berör barn genom att LundaEko II, precis som de nationella 
miljömålen, har som utgångspunkt att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta. LundaEko II utgår från 
Lunds kommuns vision 2025 och Brundtlandkommissionens (1987) 
definition av hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Ärendet 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade december 2016 att 
remittera aktualiserad LundaEko II till samtliga nämnder och styrelser. I 
LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av 
delmålen 2016. Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från de 
beslut som kommunfullmäktige fattade i samband med utvärderingen av 
programmet. Styrelser och nämnder ges nu möjlighet att lämna 
synpunkter på följande: 

• Innehåll och formulering av delmål som har ändrats
• Ansvarsfördelning för delmål
• Ekonomiska konsekvenser
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Förvaltningens allmänna synpunkter 
LundaEko II är ett viktigt styrdokument för att uppnå en hållbar 
utveckling. LundaEko II anger vad som ska prioriteras i miljöarbetet och 
fokuserar på den ekologiska dimensionen av begreppet hållbar utveckling 
samtidigt som det beaktar sociala och ekonomiska aspekter.  

Under de senaste åren har förändringar skett i kommunens 
ledningsprocess. Kommunfullmäktige har tagit beslut om fokusområden 
och nämnder beslutar om utvecklingsmål. Syftet har varit att få färre mål 
och att rollfördelningen mellan de politiska nivåerna skulle bli tydligare. 

I remissen av ärendet ingår inte att ha synpunkter på antal mål utan 
endast innehåll och formulering av delmål som har ändrats samt 
ansvarsfördelning. Förvaltningen vill dock uppmärksamma att de många 
målen i LundaEko II riskerar att skapa en viss obalans i kommunens 
ledningsprocess. Det finns också mål som enligt lagstiftning skall 
beslutas av KF. Avfallsplanens mål är ett exempel på detta. 

Kommunikationsfrågorna kring LundaEko kan samordnas bättre. En 
kommunövergripande samverkan med en gemensam plan behövs i 
framtiden. 

I LundaEko II beskrivs en huvudprocess mot Ekologisk hållbarhet där ett 
flertal handlingsplaner är integrerade i processen. Det är bra att detta 
beskrivs och det finns behov att utveckla denna beskrivning än mer. Inte 
minst för att i det dagliga arbetet engagera medarbetare i den kommunala 
organisationen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen anser inte att de förändringar som aktualiseringen av 
LundaEko innebär väsentligt påverkar ekonomin för verksamheterna. 

Ansvarsfördelning för delmål 
Tekniska nämnden ansvarar för vägar, lekplatser, parker, grönområden 
och idrottsanläggningar (ex vissa utegym) på allmän mark – men finns 
inte med som en av de ansvariga nämnderna i delmål 3.1 eller 3.2 

Synpunkter per delmål 
Nedan kommenteras de mål och delmål som förvaltningen har 
synpunkter på. 
 
Delmål/nummer 
(OBS! enligt ny 
numrering) 

Kommentera innehåll och formulering av 
delmål som har ändrats/ 
Ansvarsfördelning/ekonomiska konsekvenser 

2.1 tidigare 3.1 Målet upplevs som otydligt, kanske för att 
begreppet ”cirkulära flöden” används istället för 
vedertagna begrepp som kretslopp, återanvändning 
och återvinning. Viktigt att det finns tydlighet 
kring hur målet följs upp genom indikatorer 

2.2 Målet blir otydligare då exempel på certifieringar 
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inte finns omnämnda i målformuleringen, därför 
bra om faktaruta följer med i slutversionen av 
dokumentet.” Upphandlingskrav” bör 
omformuleras till ”hållbarhetskrav”. 

2.3 Innebär detta mål ett ställningstagande angående 
konstgräsplaner och granulat? (jämför med delmål 
3.4 ställningstagande mot spridning av 
avloppsslam) Här bör ett politiskt 
ställningstagande göras för ökad tydlighet. 

3.1 & 3.2 I mål 3.1 är formuleringen att utsläpp, emissioner 
och urlakning av miljö- och hälsofarliga ämnen ska 
minska, medan i mål 3.2 får miljö och hälsofarliga 
ämnen inte förekomma över huvud taget. Mål 3.1 
är vagt formulerat medan 3.2 är mycket skarpt. 
Båda kan bli svåra att mäta och följa upp. Här 
behövs vägledning för hur målen ska tolkas och 
vilka miljökrav som ska ställas. Eventuella 
skillnader mellan mål för allmänna lekplatser 
respektive skolors- och förskolors utemiljöer bör 
specificeras.  

3.3 tidigare 3.4 När det gäller befintliga arrenden finns det rättsfall 
som visar att det inte är möjligt att införa krav om 
ekologisk produktion. Däremot vid nytecknande 
kan det avtalas om ekologisk produktion. Det är 
dock så att jordbruksmark som kommunen äger på 
sikt ska användas till kommunens utbyggnad. 
Detta innebär att den inte kan låsas upp på 5 åriga 
arrenden som erfordras för att säkerställa ekologisk 
produktion. När det gäller privat jordbruksmark är 
uppfattningen att det inte ligger i tekniska 
nämndens uppdrag att arbeta informativt med 
dessa frågor. 

3.4 tidigare 3.3 Detta mål kan vara motsägelsefullt gentemot mål 
2.1. När det gäller möjligheter att påverka 
arrendeavtal se föregående kommentar för 3.3 

Mål 6, punkt tre ”skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och 
attraktivt nätverk för gång, cykel och 
kollektivtrafik med minskad yta för biltrafik” – Det 
är mycket svårt att åstadkomma en minskning av 
ytan för biltrafik, totalt sett, eftersom 
stadsutveckling & exploatering innebär att nya 
gator behöver byggas. Det viktiga är att de 
utformas väl, för att vara trygga, säkra och 
attraktiva. Utrymmet för biltrafiken planeras yt-
snålt.   

6.3 tidigare 6.5 Målet kan med fördel konkretiseras så att det 
framgår att vid detaljplaneläggning ska kommunen 
vara restriktiv med annan markanvändning på 
brukningsvärd jordbruksmark. Indikatorerna idag 
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bör också ändras eftersom de mäter exploaterad 
jordbruksmark och inte detaljplanelagd 
jordbruksmark. Exploateringen kan bero på 
genomförandet av gamla detaljplaner som togs 
fram innan mål angående utbyggnad på 
jordbruksmark fanns. 

7.2 Bra omformulering, dock viktigt att det finns en 
tanke kring hur målet ska följas upp då det 
fortfarande är väldigt komplext.  

 

Indikatorer i LundaEko II 
Indikatorerna i LundaEko II beslutas inte av kommunfullmäktige och 
ingår inte i aktualiseringen. Tekniska förvaltningen gör dock en översyn 
av LundaEkos indikatorer under våren 2017 tillsammans med 
kommunkontorets miljöstrategiska enhet.  
 
En del av denna översyn är att se i vilken mån indikatorerna i LundaEko 
II återkommer i miljövervakningsprogrammet. KSMHUs tjänsteskrivelse 
- Aktualisering av LundaEko – beskriver inte kopplingen mellan 
LundaEko II och miljöövervakningsprogrammet. Tekniska förvaltningen 
önskar tydligare samverkan mellan dessa båda uppföljningsprogram, 
inklusive rapportering i samma system, för att undvika dubbelarbete, men 
också för att öka förståelsen för uppföljningen av vårt miljöarbete. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Tekniska nämnden föreslås besluta 
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande avseende 

aktualiserad LundaEko II 
att översända remissvaret till kommunstyrelsens miljö- och 

hälsoutskott 
 
 
 
Håkan Lockby 
Teknisk direktör 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott 
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 37 Remiss - Aktualisering av LundaEko II
Dnr TN 2015/0438

Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade vid sitt 
sammanträde i december 2016 att remittera aktualiserad LundaEko II till 
samtliga nämnder och styrelser. Aktualiseringen har gjorts med 
utgångspunkt från de beslut som kommunfullmäktige fattade i samband 
med utvärderingen av programmet. Styrelser och nämnder ges nu 
möjlighet att lämna synpunkter.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 2017
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts tjänsteskrivelse, daterad 2 
december 2016
Aktualiserad LundaEko II – remissversion 27 december 2016
Kommunfullmäktiges beslut 25 augusti 2016 § 154
Kommunfullmäktiges beslut 22 maj 2014 § 95

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.

Anne Dederichs (V) yrkar 
- att till förvaltningens kommentar med hänvisning till 2.2. skall 
begreppet ”upphandlingen” står kvar och ”krav på miljövänlighet av 
produktion” läggs till,
- att följande stycken läggs till under:
2.4 att skolmaten ställs om till vegetarisk mat
2.6 ”två procent minskning med hänvisning till antal medborgare i Lund”
2.7 att stärka kommunal satsning på reparationer av produkter
- att förvaltningen kommentar på mål 6, punkt 3 tas bort
samt tilläggen:
- att samtliga mål bör vara mätbara och ha en tidsram i de punkter där 
detta är praktiskt genomförbart
- att målet för minskade utsläpp från inköp av livsmedel utvecklas genom 
hänsynstagande till livsmedlens relativa klimatpåverkan
- att målet om minskad yta för biltrafik sätts i relativa tal gentemot övrig 
trafik, inte absoluta samt
- att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.

Ajournering 18.55-  19.20
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-22

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande mot Anne Dederichs (V) yrkande och finner sitt eget med 
fleras yrkande vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande avseende 

aktualiserad LundaEko II samt
 
att översända remissvaret till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer i Anne Dederichs (V) yrkande.

Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ hade velat se ett mål om anpassade inköp av livsmedel baserat 
på relativ klimatpåverkan, vilket sannolikt skulle innebära minskade 
inköp av animaliska produkter.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-22 TN 2017/0246

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-03-22 klockan 17.30–
21.45

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), 17.30-21.30 §§ 28-51
Cecilia Barnes (L)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Teresa Hankala-Janiec (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S) 
§§ 52-56
Felix Solberg (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)
Anne Dederichs (V), 18.25-21.45 tjänstgör för Anders Jarfjord (V) 
§§ 34-56
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Jens Gynnerstedt (MP)
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars-Göran Hansson (C)
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Anders Jarfjord (V) §§ 28-33

Ersättare Jean Niyongabo (MP), 18.25-21.45
Camilla Neptune (L)

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 Lund C-ESS

Justerare Cecilia Barnes (L)

Paragrafer § 28-56

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 4 april 2017 kl. 16.30

Underskrifter
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-22 TN 2017/0246

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Cecilia Barnes (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-22

Paragrafer § 28-56

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle
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Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (5)
Utbildningskansliet Diarienummer

2017-03-03 UN 2017/0107

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00 bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magnus Sternudd

046-3594477

magnus.sternudd@lund.se

Utbildningsnämnden

Yttrande över remiss: Aktualisering av 
LundaEko II 2016-12-27

Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko 
II, som är Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 
2014-2020. En förändring av LundaEko II behövs för att bättre följa 
nuvarande ledningsprocess och målstruktur i Lunds kommun.  

Den aktualiserade versionen har sänts på remiss till samtliga styrelser och 
nämnder, för svar senast den 31 mars 2017. 

Utbildningsnämnden har ett tydligt miljöuppdrag inskrivet i skollag och 
läroplan. I läroplanen för gymnasieskolan är miljöperspektivet ett av de 
övergripande perspektiven. Det betyder att undervisningen i olika ämnen 
ska planeras utifrån ett miljöperspektiv. Efter avslutad gymnasieskola är 
målet att samtliga elever har fått kunskaper om förutsättningarna för en 
god miljö och en hållbar utveckling samt förståelse för den egna livs-
stilens betydelse för miljön, hälsan och samhället.  

De ekonomiska konsekvenserna för utbildningsnämnden är svåra att 
överblicka.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-03, Yttrande över 
”Aktualisering av LundaEko II 2016-12-27”, UN 2017/0107
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december 
2016, § 45 dnr KS 2016/0488
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Barnets bästa
Ärendet berör barn genom att LundaEko II har som utgångspunkt att 
lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen 
är lösta. 
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Ärendet
Aktualiseringen av LundaEko II har inneburit att ansvarsfördelningen 
tydliggjorts och att målstrukturen setts över. Omfattningen är 8 priori-
terade områden och antalet delmål har minskat från 42 till 37. Styrelser 
och nämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på följande:

 Innehåll och formulering av delmål som har ändrats

 Ansvarsfördelning för delmål

 Ekonomiska konsekvenser. 

Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande:

Utbildningsnämndens verksamhet är hårt reglerat av olika myndigheter. 
LundaEko syftar till att ge än fler åtgärder än de som Miljöbalken 
påbjuder för att minska påverkan på människors hälsa och miljö.

I förhållande till verksamhetens storlek har utbildningsförvaltningen liten 
direkt miljöpåverkan. Utbildningsverksamhet generar ringa mängd avfall, 
utsläpp eller transporter. Lokalförvaltning och tillagning av elevmåltider 
köps från serviceförvaltningen.

Utbildningsförvaltningens i särklass viktigaste miljöinsats är att stärka 
elevernas medvetande och engagemang i miljöfrågor. Våra 6000 
gymnasieelever har i medeltal närmare 70 år kvar att göra avtryck på 
jorden. Lyckas vi öka deras miljömedvetande får det en effekt som är 
avsevärt större än vad som kan påvisas i mätbara indikatorer. 

I läroplanen för gymnasieskolan är miljöperspektivet ett av de över-
gripande perspektiven för utbildningen. Miljöperspektivet i undervis-
ningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att 
hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållnings-
sätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling. Miljö och hållbarhetsfrågor är 
tydligt formulerade i läroplanen i syfte att våra elever ska utveckla 
ansvarstagande för den miljö de själva direkt kan påverka och få ett 
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska även belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Efter 
avslutad gymnasieskola är målet att samtliga elever har fått kunskaper 
om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön, hälsan och 
samhället.

Utöver de övergripande perspektiven anger läroplanen specifikt för varje 
program hur miljö och hållbarhetsfrågor skall beaktas i undervisning och 
examensmål. 
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Ett tydligt miljöuppdrag finns inskrivet i skollag och läroplan och det 
viktigaste miljöarbetet är svårt att mäta i kvantitativa mått. Bedömningen 
är att ett måldokument som LundaEko II har ringa värde för utbildnings-
förvaltningens verksamheter.

Innehåll och formulering av delmål som har ändrats

Under de senaste åren har förändringar skett i kommunens ledningspro-
cess och målstrultur. KF har tagit beslut om fokusområden och nämnder 
beslutar om utvecklingsmål. Syftet har varit att få färre mål och att roll-
fördelningen mellan de politiska nivåerna ska bli tydligare. De många 
målen i LundaEko II skapar en stor obalans i kommunens lednings-
process. Det vore bättre om LundaEko II samordnas med övriga delar i 
ledningsprocessen. Istället för dagens styrning med många detaljerade 
mål borde nämnderna få besluta om utvecklingsmål för miljöarbetet i 
samma ordning som för övriga utvecklingsmål.

Miljöledningssystemet  innebär att varje verksamhet skall identifiera sin 
mest betydande miljöpåverkan. Med detta som utgångspunkt bör styrel-
ser och nämnder kunna ta fram de mest verkningsfulla delmålen för den 
egna verksamheten. För att skapa engagemang för miljöarbetet bör upp-
satta mål vara relevanta i medarbetares vardag. Det viktigaste är att få 
effekt inom de områden som bedöms ge störst miljöpåverkan.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen har setts över. Nämnder med övergripande sam-
ordningsansvar har angetts vilket är ett förtydligande. 

För varje delmål finns angivet vilken eller vilka nämnder eller styrelser, 
som är huvudansvarig och har ett övergripande samordningsansvar. 
Resterande nämnder och styrelser som anges för respektive delmål är 
delansvariga. För 15 delmål har alla nämnder och styrelser ett gemensamt 
ansvar.

Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse skall leda, driva, 
och utveckla arbetet med delmålet. I de fall där flera nämnder eller 
styrelser är huvudansvariga har de ett gemensamt ansvar att samordna 
arbetet med delmålet.

Delansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse är ansvarig för att ta 
fram och genomföra åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det 
kommungemensamma arbetet, samt att årligen rapportera sitt genom-
förda arbete i kommunens IT-ledningsstöd.

Utbildningsnämnden är inte ensamt huvudansvarig för något delmål 
annat än i de fall huvudansvaret delas mellan samtliga nämnder och 
styrelser. 
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För delmål 1.1 och 1.2 utgår utbildningsförvaltningen från att det här 
åligger nämnden att se till att skollagstiftningen följs. Om annat avses 
måste indikatorerna förtydligas och uppdrag formuleras tydligare.

Delmål 2.1-2.3 om inköp och upphandling är svåra att mäta. Uppföljning 
av köptrohet faller inom ramen för intern kontroll och något annat sätt att 
mäta målen är svårt att se.

Utbildningsnämnden anges som delansvarig för delmål där den egna 
verksamheten svårligen kan göra någon insats och/eller det finns svårig-
heter att mäta de mål och indikatorer som ställts upp.
Ett par exempel: 

Delmål 3.1 utsläpp, emissioner och urlakning från byggnader och 
anlägg-ningar. inklusive mikroplaster från byggnader och anläggningar i 
Lunds kommun ska minska. 
Hur ska en verksamhet som vare sig har byggnader eller anläggningar ta 
ansvar för och följa upp detta?

Delmål 6.5 ”Lunds kommun ska sträva efter att begränsa exponeringen 
för skadlig strålning (se faktaruta) så att människors hälsa och den 
biologiska mångfalden inte påverkas negativt.”(av faktarutan framgår 
att förutom UV gäller det strålning från, radioaktiva utsläpp, transporter 
av radioaktivt material, radon i byggnader och elektromagnetiska fält 
samt radiovågsexponering från mobiltelefoni). 
Hur skall utbildningsnämnden följa upp sitt delansvar inom detta om-
råde? Om kommunen anser att det ska finnas särskilda krav kring radio-
vågsexponering från mobiltelefoni för anställda utöver de krav som ställs 
från myndigheter bör detta uttryckas tydligt.

Ekonomiska konsekvenser

Flera delmål är inriktade mot att vid upphandling välja hållbara 
alternativ. Valet av leverantör görs dock i mycket liten utsträckning av 
den egna verksamheten. Vad gäller lokaler och elevmåltider är förvalt-
ningen hänvisad till kommuninterna leverantörer och valet av externa 
leverantörer styrs i stor utsträckning av kommungemensamma upphand-
lingsavtal. 

Den ekonomiska konsekvensen är alltid en begränsande faktor. Att var 
förvaltning för sig skall beräkna kostnaden för krav på leverantörer är 
onödigt arbete eftersom all kunskap om volymer och prisskillnad finns 
samlad för kommunen totalt. Utbildningsförvaltningens verksamheter har 
i allmänhet inte kunskap om vilka fördyrningar som har uppstått eller 
kommer att uppstå på grund av miljömässiga hänsyn vid tecknande av  
upphandlingsavtal. Om valet av leverantör innebär fördyring beroende på 
miljömässiga hänsyn bör kostnaden synliggöras när beslutet tas och 
medel tillföras verksamhet som är slutbärare av kostnaden.  
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Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i 

enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-03, ”Yttrande 
över remiss: Aktualisering av LundaEko II 2016-12-27”. 

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Magnus Sternudd
Ekonom/miljösamordnare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 31 Yttrande över Remiss: Aktualisering
av LundaEko II

Dnr UN 2017/0107

Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko 
II, som är Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 
2014-2020. En förändring av LundaEko II behövs för att bättre följa 
nuvarande ledningsprocess och målstruktur i Lunds kommun.

Den aktualiserade versionen har sänts på remiss till samtliga styrelser och 
nämnder, för svar senast den 31 mars 2017.

Utbildningsnämnden har ett tydligt miljöuppdrag inskrivet i skollag och 
läroplan. I läroplanen för gymnasieskolan är miljöperspektivet ett av de 
övergripande perspektiven. Det betyder att undervisningen i olika ämnen 
ska planeras utifrån ett miljöperspektiv. Efter avslutad gymnasieskola är 
målet att samtliga elever har fått kunskaper om förutsättningarna för en 
god miljö och en hållbar utveckling samt förståelse för den egna livs-
stilens betydelse för miljön, hälsan och samhället.

De ekonomiska konsekvenserna för utbildningsnämnden är svåra att 
överblicka.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-03, Yttrande över 
”Aktualisering av LundaEko II 2016-12-27”, UN 2017/0107
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december 
2016, § 45 dnr KS 2016/0488
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i 

enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-03, ”Yttrande 
över remiss: Aktualisering av LundaEko II 2016-12-27”.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-22 UN 2017/0151

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån, 2017-03-22 klockan 
17.00–20.27

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Ludvig Hambraeus (KD)

Tjänstgörande ersättare Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Ulrika Wallin (L), tjänstgör för Elias Grabka (C) 
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)

Ersättare Helena Falk (V)
Nikolas Pieta Theofanous (C) kl. 18:30-20:27

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Anna Röjås, adm chef 
Ingela Arheden, antagningschef §§ 22-28
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare §§ 22-31
Yvonne Brogaard Nelson, utredare §§ 22-30
Ingalill Fritzon, rektor/åhörare
Torbjörn Hanö, rektor/åhörare
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
Sara Alfredsson, utvecklingsledare §§ 22-24

Justerare Stig Svensson (S)

Paragrafer § 22-37

Plats och tid för justering Utbildningskansliet fredagen den 24 mars 2017, kl. 15:30

Underskrifter
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-22 UN 2017/0151

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Stig Svensson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-22

Paragrafer § 22-37

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-27 Datum då anslaget tas ned 2017-04-18

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift

Stewe Löfberg
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Tjänsteskrivelse 1 (4) 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

Diarienummer 

2017-01-03 BSÖ 2017/0004 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Fritidsgatan2 046-35 50 00 bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 
24734 Södra Sandby 

Linda Hassel 

046-358215

linda.hassel@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Remiss: Aktualisering av målen i LundaEko II 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har tagit beslut om att 
remittera Aktualiseringen av delmål i LundaEko II med indikatorer. 
Förvaltningen redogör för synpunkter kring förslagen exempelvis att 
vissa mål inte är möjliga att följa upp av den egna förvaltningen. Vidare 
föreslår förvaltningen att LundaEko bör anpassas så att dokumentet följer 
kommunens lednings- och styrningssystem. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skol förvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 januari 
2017 dnr BSÖ2017/0004. 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 2 december 2016, 
dnr KS2016/0488. 

Barnets bästa 
LundaEko syftar till att ge än fler åtgärder än de som Miljöbalken 
påbjuder för att minska påverkan på människors hälsa och miljö. 
Skolnämndens verksamhet är hårt reglerat av olika myndigheter och det 
är endast pedagogisk omsorg som inte är anmälningspliktig verksamhet 
enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har tagit beslut om att 
remittera Aktualiseringen av delmål i LundaEko II med indikatorer. 
Aktualiseringen har gjorts i syfte att förtydliga ansvarsfördelningen så att 
respektive nämnd ska kunna räkna ut vad de uppgifter som ålagts 
nämnden i och med antagandet av LundaEko kommer att kosta. 
Kostnadsberäkningen ska alltså ske i efterhand.  Det finns osäkerheter 
kring om det finns begränsningar för om alla delar verkligen ska 
genomföras oavsett kostnader eller om det ska ske en ny prövning när 
ekonomin är utredd och att medel då tillförs nämnden för 
genomförandet? 

Sedan LundaEko II antogs har kommunfullmäktige beslutat om 6 
fokusområden och ett antal nya KF-mål kopplade direkt till 
fokusområdena. Hur står LundaEko i förhållande till kommunens 
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styrmodell? I vanliga styrmodell kan man räkna med att antalet mål per 
fokusområde blir fler ju längre ner i organisationen man kommer. 
Eftersom LundaEko redan idag är omfattande med ett femtiotal mål så 
innebär det att få förvaltningar har möjlighet att dela upp de större målen 
i delmål då arbetet blir alltför omfattande. Det finns också en tendens att 
intresset avtar när medarbetare ute i organisationen inte kan se att den 
enskilda insatsen inte syns lika väl i resultaten. 

De många målen i LundaEko II kan skapa viss obalans i kommunens 
ledningsprocess. I framtida arbete med LundaEko kan en bättre 
samordning ske så att alla mål kommer in i ledningsprocessen. Några få 
övergripande mål och en fullt utvecklat miljöledningssystem kan prövas 
istället för dagens styrning med många detaljerade mål. Nämnderna kan 
besluta om utvecklingsmål för miljöarbetet i samma ordning som för 
övriga utvecklingsmål. Miljöledningssystemet, som innebär att varje 
verksamhet skall identifiera sin mest betydande miljöpåverkan, borde 
leda till att de mest verkningsfulla delmålen för styrelser och nämnder tas 
fram. Det viktigaste är att nå verkställighet för åtgärder. 

I nya LundaEko finns en huvudansvarig med ett samordningsansvar men 
det innebär inte att det är den huvudansvarige som ska betala för 
åtgärden. Som exempel kan nämnas att Servicenämnden står som 
ansvarig för mål kring energi för fastigheter. Det innebär att 
Servicenämnden har möjlighet att testa, prova, experimentera men att 
kostnaden läggas i hyran som skolnämnden ska betala. Däremot kommer 
Servicenämnden, förhoppningsvis, få minskade kostnader för 
uppvärmning och el då denna kostnad ligger på servicenämnden i och 
med totalhyran. Självklart ska alla byggnader vara energieffektiva och 
hyresgästerna ska ta ansvar för sin del som att vädra effektivt och rätt, att 
släcka lampor m.m. Dock förekommer delar av energieffektiviseringen 
som innebär nackdelar för verksamheten och här bör kommunen fundera 
kring prioriteringar för vad som är viktigast för en byggnads funktion och 
för vilken instans som prövar kostnaderna i förhållande till effekt.  

Förvaltningen har i tidigare remisser över LundaEko framfört att det 
finns svårigheter att mäta en del av de mål och indikatorer som ställts 
upp. Ett par av målen har nu strukits vilket är bra men tyvärr är flera 
fortfarande otydliga.  Ett par exempel 
Delmål 3.1 utsläpp, emissioner och urlakning från byggnader och 
anläggningar. Hur ska en skolnämnd som varken har byggnader eller 
anläggningar mäta detta? 

Delmål om inköp och upphandling är även det svårt att mäta. 
Förvaltningen följer i intern kontroll upp köptrohet och något annat sätt 
att mäta målen är svårt att ta fram. 

Delmål 6.7 som gällde UV-strålning har nu ändrats till Delmål 6.5 
”Lunds kommun ska sträva efter att begränsa expoeringen för skadlig 
strålning (se faktaruta) så att människors hälsa och den biologiska 
mångfalden inte påverkas negativt.” I Faktarutan tas upp förutom UV, 
radioaktiva utsläpp, transporter av radioaktivt material, radon i 
byggnader och elektromagnetiska fält samt radiovågsexponering från 
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mobiltelefoni och med hänvisning till www.miljomalen.se.  När 
förvaltningen sökt på miljomalen.se om mobiltelefoni (rätt adress ska 
vara www.miljomal.se) så finns det endast i bisatser i 
strålskyddsmyndighetens dokument. Om kommunen anser att det ska 
finnas särskilda krav kring radiovågsexponering från mobiltelefoni för 
anställda och brukare av tjänster utöver de krav som myndigheter ställer 
så bör detta uttryckas tydligt. 

För indikatorer 1.1 och 1.2 utgår förvaltningen från att det här åligger 
skolnämnden att utföra det som står i skollagstiftningen dvs om 
utbildning och samverkan med närmiljön. Om annat avses måste 
indikatorerna förtydligas och att nytt uppdrag till skolnämnden 
formuleras. 

Förvaltningen har tidigare framfört den alltför snäva tidsramen för mål 
3.5 dvs inventering av förskolor och skolor avseende produkters och 
materials innehåll av miljö-och hälsofarliga ämnen (slutdatum 2015) och 
åtgärdsplanen 2016. Skolförvaltningen har tagit fram förslag till 
åtgärdsplan som var beräknad att gå upp i nämnden i februari/mars, men i 
denna remissversion har målet strukits och lagts in under LundaKem. 
Detta anser förvaltningen vara helt rätt då man först måste veta vad som 
ska prioriteras i kommunen för att därefter ta fram ett åtgärdsprogram.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att som svar på remissen framföra: 

att framföra att flera mål och indikatorer är otydliga och svåra 
att mäta som mål 1.1,1.2, 3.0, 3.1, 3.2, 5.0, 6.5, 

att delmål 6.7 behöver förtydligas avseende 
radiovågsexponering från mobiltelefoner, 

att förändringen av åtgärdsprogram för minskad 
kemikaliebelastning nu förs in som delmål för LundaKem 
är positivt,  

att få förtydligat om vilken instans som ska pröva 
genomförandet av målen när en ekonomisk beräkning 
föreligger. Samt om de nämnder som får ta kostnaden för 
andra nämnders uppdrag ska få en förfrågan innan beslut 
tas om att genomföra ett mål. 

 
 
 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Linda Hassel 
Planeringssekreterare 

 
Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 
Akten 
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Sammanträdesdatum

2017-03-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 48 Remiss: Aktualisering av målen i 
LundaEko II

Dnr BSÖ 2017/0004

Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har tagit beslut om att 
remittera Aktualiseringen av delmål i LundaEko II med indikatorer. 
Förvaltningen redogör för synpunkter kring förslagen exempelvis att 
vissa mål inte är möjliga att följa upp av den egna förvaltningen. Vidare 
föreslår förvaltningen att LundaEko bör anpassas så att dokumentet följer 
kommunens lednings- och styrningssystem.

Beslutsunderlag
Barn- och skol förvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 januari 
2017 dnr BSÖ2017/0004 Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts 
beslut den 2 december 2016, dnr KS2016/0488

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     som svar på remissen framföra:
att     framföra att flera mål och indikatorer är otydliga och svåra att mäta 

som mål 1.1,1.2, 3.0, 3.1, 3.2, 5.0, 6.5,
att     delmål 6.7 behöver förtydligas avseende radiovågsexponering från 

mobiltelefoner,
att     förändringen av åtgärdsprogram för minskad kemikaliebelastning 

nu förs in som delmål för LundaKem är positivt,
att     få förtydligat om vilken instans som ska pröva genomförandet av 

målen när en ekonomisk beräkning föreligger. Samt om de 
nämnder som får ta kostnaden för andra nämnders uppdrag ska få 
en förfrågan innan beslut tas om att genomföra ett mål.

 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-22 BSÖ 2017/0120

Justerare Utdragsbestyrkande

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
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-22 BSÖ 2017/0120

Justerare Utdragsbestyrkande

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 2017-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Stab Diarienummer

2017-03-06 KU 2016/1166

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00 kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Vera Lazarevic

046-35 9 43 20

vera.lazarevic@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över aktualisering av LundaEko II

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att 
senast den 31 mars 2017 svara på remiss avseende aktualisering av 
LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 
2014-2020. Nämnden har även fått i uppdrag att kostnadsberäkna 
åtgärderna utifrån de åtta prioriterade områdena och de 37 delmålen.

Aktualiseringen av LundaEko II har gjorts med utgångspunkt i de resultat 
som framkom i utvärderingen av programmet samt de beslut som 
kommunfullmäktige har fattat. Ansvarsfördelningen har tydliggjorts och 
målstrukturen har setts över för att möta de nya utmaningar inom 
miljöområdet som har uppkommit sedan LundaEko II antogs 2014. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan se att arbetet med LundaEko II 
behöver omarbetas för att lättare engagera fler medarbetare och förenklas 
för att bättre följa Lunds kommuns ledningsprocess och 
kommunfullmäktiges intention om färre kommungemensamma mål.

Förvaltningen anser också att delmålen och ändrade ambitionsnivåer kan 
ge upphov till ökade kostnader för genomförande av åtgärder samt för 
administration och uppföljning.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017 (denna 
skrivelse), Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 
december 2016, § 45, dnr KS 2016/0488, och Aktualiserad LundaEko II, 
remissversion, daterad den 27 december 2016. 

Barnets bästa
Ärendet har stor betydelse för barns miljö genom att LundaEko II, precis 
som de nationella miljömålen, har som utgångspunkt att lämna över ett 
hållbart organiserat samhälle till nästa generation där de stora 
miljöproblemen är lösta. LundaEko II utgår från Lunds kommuns vision 
2025 och det är viktigt att grundlägga attityder och beteende genom att 
hantera miljöfrågorna på ett pedagogiskt sätt och att beakta barns 
synpunkter i arbetet.
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Ärendet
Aktualiseringen av LundaEko II har gjorts med utgångspunkt i de resultat 
som framkom i utvärderingen av programmet samt av 
kommunfullmäktige fattade beslut. Ansvarsfördelningen har tydliggjorts 
och målstrukturen har setts över för att möta de nya utmaningar som har 
uppkommit inom miljöområdet alltsedan LundaEko II antogs 2014. 

Omfattningen är åtta prioriterade områden och antalet delmål har 
minskats från 42 till 37 där nämnderna ges möjlighet att lämna 
synpunkter på innehåll och formulering av delmål som har ändrats, 
ansvarsfördelning för delmål och ekonomiska konsekvenser.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att LundaEko II visar på ett gediget 
arbete som med en hög ambitionsnivå anger riktningen för Lunds 
kommuns arbete med att skapa en bättre miljö och en hållbar utveckling. 

Kopplingen till de nationella miljökvalitetsmålen återspeglar sig i de åtta 
prioriterade områdena:

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

Dock menar förvaltningen att arbetet med LundaEko II behöver 
omarbetas för att lättare engagera fler medarbetare, vilket skulle ge 
förutsättningar för bättre förståelse hos medarbetarna att arbeta med 
frågorna på ett sätt som lättare kan identifieras i varje verksamhet. 
Förvaltningen kan även se ett behov av att arbetet förenklas för att bättre 
följa Lunds kommuns nya ledningsprocess.

Kommunfullmäktige har sedan ett par år tillbaka haft intentionen att 
minska antalet kommungemensamma mål. LundaEko II innehåller 
många mål och förvaltningen menar att färre mål skulle ha varit mer i 
linje med kommunens avsikt att tydliggöra de politiska nivåerna och 
nämndernas ansvar. Idag beslutar kommunfullmäktige om fokusområden 
och nämnderna fattar därefter beslut om nämndens utvecklingsmål, till 
detta läggs verksamhetsmål. Ett möjligt alternativ skulle ha varit att ha 
färre delmål och att istället integrera dessa i någon av ovanstående tre 
nivåer. Detta skulle ha skapat en tydlighet som enligt förvaltningens 
bedömning skulle leda till ett enklare sätt att arbeta med frågorna.

De ekonomiska konsekvenserna kommer naturligtvis att variera beroende 
på vilket delmål som avses. Förvaltningen menar att delmålen och de 
ändrade ambitionsnivåerna kan ge upphov till ökade kostnader för 
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genomförande av åtgärder i samband med arbetet med delmålen. Det är 
också viktigt att nämna att arbetet kommer att medföra en ökad 
administration och uppföljning, som i sin tur kommer att resultera i 
ökade kostnader. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättat yttrande avseende aktualisering av LundaEko II 

samt översända yttrandet till kommunstyrelsen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Vera Lazarevic
administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 56 Yttrande över aktualisering av
LundaEko II
Dnr KU 2016/1166

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att 
senast den 31 mars 2017 svara på remiss avseende aktualisering av 
LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 
2014-2020. Nämnden har även fått i uppdrag att kostnadsberäkna 
åtgärderna utifrån de åtta prioriterade områdena och de 37 delmålen.

Aktualiseringen av LundaEko II har gjorts med utgångspunkt i de resultat 
som framkom i utvärderingen av programmet samt de beslut som 
kommunfullmäktige har fattat. Ansvarsfördelningen har tydliggjorts och 
målstrukturen har setts över för att möta de nya utmaningar inom 
miljöområdet, som har uppkommit alltsedan LundaEko II antogs 2014. 
Kultur- och fritidsförvaltningen kan se att arbetet med LundaEko II 
behöver omarbetas för att lättare engagera fler medarbetare och förenklas 
för att bättre följa Lunds kommuns ledningsprocess och 
kommunfullmäktiges intention om färre kommungemensamma mål. 
Förvaltningen anser också att delmålen och ändrade ambitionsnivåer kan 
ge upphov till ökade kostnader för genomförande av åtgärder samt för 
administration och uppföljning.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017 
Beslut från kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott den 13 december 
2016, § 45
Remissversion av Aktualiserad LundaEko II, daterad den 27 december 
2016

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande avseende aktualisering av LundaEko II 

samt översända yttrandet till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

439



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-16 KU 2017/0265

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Dalby bibliotek, Allégatan 1 A, Dalby, 2017-03-16, 
klockan 17.30–20.55

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S) §§ 41-43, 45-61
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Lars Westerberg (S) § 44, ersättare för Gabor Tilesch (S)

Ersättare Elsa Christersson (MP) §§ 44-61
Fabian Zäll (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (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
Anna Sigurgeirsdóttir, verksamhetsutvecklare

Justerare Birger Swahn (M)

Paragrafer §§ 41-61

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-03-22
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-16 KU 2017/0265

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Birger Swahn (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-16

Paragrafer §§ 41-61

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-23 Datum då anslaget tas ned 2017-04-18

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén
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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse
2017-02-15

1(4)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box 1255 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se socialforvaltningen@lund.se
221 05 LUND

 Sofie Sernekvist

sofie.sernekvist@lund.se

Remiss aktualisering av LundaEko II
Dnr SO 2016/0215

Sammanfattning
I LundaEko II står det att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av 
delmålen 2016. 2015 utvärderades LundaEko II och i samband med den 
gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att göra vissa 
förändringar. Ändringarna avser att tydliggöra ansvarsfördelning och 
målstruktur i programmet. En minskning av antalet delmål och en 
tydligare koppling mellan LundaEko II, miljöledningssystemet och 
kommunens ledningsprocess bör ske för att enklare integrera miljöarbetet 
i kommunens ledningsprocess. 

I den aktualiserade versionen av LundaEko II har antalet mål minskat 
från 42 till 37. Inaktuella delmål har tagits bort eller ändrats och några 
nya har tillkommit för att möta nya utmaningar som tillkommit sedan 
LundaEkoII antogs 2014. För 14 av delmålen har socialnämnden ett 
delansvar mot tidigare åtta huvudansvar och fyra delansvar. Att ha 
delansvar betyder att arbetet med miljöfrågor sker inom ramen för den 
befintliga verksamheten. Socialförvaltningen har inga egna processer att 
följa i jämförelse med andra förvaltningar såsom exempelvis 
avfallsplanen, fordonsriktlinjer eller LundaMats för att nämna några. 
Däremot använder och följer förvaltningen dessa planer så långt det går 
inom verksamheterna samt redovisar arbetet årligen i kommunens IT-
ledningsstöd. Därmed beskriver delansvar väl hur socialförvaltningen 
kan arbeta med LundaEko II. 

Aktualiseringen kommer inte innebära förändrade ekonomiska 
konsekvenser för Socialnämnden. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-15 (denna skrivelse)
LundaEko II – aktualiserad version 2016-12-27
Kommunkontorets Tjänsteskrivelse Aktualisering av delmål i LundaEko 
II 2016-12-02

Barnets bästa
Ärendet berör barn då LundaEko II, precis som de nationella miljömålen, 
har som utgångspunkt att lämna över ett samhälle till nästa generation där 
de stora miljöproblemen är lösta. LundaEko II utgår från Lunds 
kommuns vision 2025 och Brundtlandskommissionens (1987)  definition 
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av en hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillfredsställa sina behov. 

Ärendet
Bakgrund
LundaEko II är Lunds kommuns program för hållbar utveckling 2014-
2020. Programmet omfattar åtta prioriterade områden med delmål. 
Delmålen har i den aktualiserade versionen minskat från 42 till 37 
stycken. LundaEko II anger vad som ska prioriteras i miljöarbetet både 
för Lunds kommun som geografiskt område och som organisation. I 
programmet ingår två utvärderingar varav den första genomfördes 2015. 
I samband med utvärderingen fick kommunstyrelsen i uppdrag av 
kommunfullmäktige att göra vissa förändringar i LundaEko II för att 
förtydlig ansvarsområden och målformuleringar. Aktualiseringen av 
LundaEko II görs med utgångspunkt från utvärderingens resultat samt de 
beslut som kommunfullmäktige fattat. 

Aktualisering av LundaEko II
Mot denna bakgrund ska LundaEko II aktualiseras 2016. I den 
aktualiserade versionen har delmålen setts över och antingen tagits bort 
eller omformulerats för att möta dagens miljöutmaningar. Det har även 
tillkommit nya delmål. Ansvarfördelningen är tydligare och har för 
Socialnämnden inneburit att det nu är 14 delmål med delansvar mot 
tidigare åtta delmål med huvudansvar och fyra delansvar. De åtta 
prioriterade områdena i programmet är de samma som tidigare. 
Delansvar innebär att angiven nämnd eller styrelse är ansvarig för att ta 
fram och genomföra åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det 
kommungemensamma arbetet, samt att årligen rapportera sitt 
genomförda arbete i kommunens IT-ledningsstöd. Huvudansvar innebär 
att angiven nämnd eller styrelse har ett övergripande ansvar för att leda, 
driva och utveckla arbetet mot delmålet. I det fall där flera nämnder eller 
styrelser är huvudansvariga har de ett gemensamt ansvar att samordna 
arbetet mot delmålet.

Styrelser och nämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på följande:
 Innehåll och formulering av delmål som har ändrats. 
 Ansvarfördelning av delmål
 Ekonomiska konsekvenser

Mängden delmål är 37 stycken vilket anses som många i förhållande i till 
andra delmål och mål som socialnämnden arbetar med. Genom 
miljöledningssystemet har socialnämnden redan tagit fram sina 
betydande miljöaspekter och integrerat dessa i ledningsprocessen. För att 
få en helhet bör arbetet med LundaEko II och miljöledningssystemet 
bättre sammanbindas och på så vis bli en naturlig del i det befintliga 
ledningssystemet. Färre mål (och indikatorer som är förankrade i 
miljöledningssystemet) skulle förenkla en sådan uppföljning och styra 
arbetet mot en helhet istället för detaljer. 
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Ett exempel på detta är Prioriterade område två vars delmål 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 och 2.6 alla beskriver de kriterier som inköp ska uppfylla med 
avseende på miljö/hälso-påverkan, grundläggande arbetsvillkor och 
mänskliga rättigheter. Indikatorerna skulle fortfarande kunna redovisas i 
kommunens IT-ledningssystem fast samlade under färre delmål. 
Liknande sammanslagningar av delmål skulle kanske också vara möjliga 
i andra Prioriterade områden som Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. 

Innehåll och formulering av delmål:
Målformuleringarna har förtydligats. Mängden delmål bör minskas för att 
lättare integreras i ledningsprocessen.  

Ansvarsfördelning av delmål:
Ansvarsfördelningen har förtydligats. Delansvaret beskriver väl hur 
miljöarbetet i socialförvaltningen ser ut i dag. Socialförvaltningen har 
inga egna uppdrag kopplat till LundaEko II utan följer de 
handlingsplaner och program som är kommungemensamma.   

Ekonomiska konsekvenser
Då den aktualiserade versionen av LundaEko II väl stämmer med hur 
socialförvaltningen arbetar efter programmet idag får det inga förändrade 
konsekvenser. 

Avslutande synpunkter
Antalet delmål är totalt 37 stycken. Ett mindre antal mål och färre 
indikatorer skulle förenkla uppföljningen och i högre grad styra mot en 
helhet i frågan istället för i detaljer. LundaEkoII fokuserar på den 
ekologiska dimensionen av begreppet hållbar utveckling men har i 
beaktande de sociala och ekonomiska aspekterna. 
Socialnämnden har ett ansvarsområde som ofta rör social hållbarhet och 
det skulle bli tydligare om den ekologiska hållbarheten och sociala 
hållbarheten i hög grad integreras. Det finns i annat fall en risk att det blir 
för många olika mål som i grund och botten syftar till att mäta samma 
utveckling vilket kan leda till sämre styrning. En ytterligare aspekt är att 
det finns en risk att en stor mängd av mål leder till att mätning av 
indikatorer blir en viktigare aktivitet än att utveckla förhållningssätt och 
verksamhet i en riktning som bidrar till ett ekologiskt och socialt hållbart 
Lund.  

Inriktningen i förändringen av LundaEko II innebär dock att programmet 
integreras i kommunens ledningsprocess, vilket är positivt första steg.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar 

att översända remissvar enligt denna tjänsteskrivelse till 
Kommunstyrelsen miljö och hälsoutskott 
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SOCIALFÖRVALTINGEN

Annika Pettersson Johan Larsson Boström
Socialdirektör Enhetschef

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Sofie Sernekvist
Akten
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Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 53 Yttrande angående aktualisering av 
LundaEko II 

Dnr SO 2016/0215

Sammanfattning
I den aktualiserade versionen av LundaEko II har antalet mål minskat 
från 42 till 37. Inaktuella delmål har tagits bort eller ändrats och några 
nya har tillkommit för att möta nya utmaningar som tillkommit sedan 
LundaEkoII antogs 2014. För 14 av delmålen har socialnämnden ett 
delansvar mot tidigare åtta huvudansvar och fyra delansvar. Att ha 
delansvar betyder att arbetet med miljöfrågor sker inom ramen för den 
befintliga verksamheten. Socialförvaltningen har inga egna processer att 
följa i jämförelse med andra förvaltningar såsom exempelvis 
avfallsplanen, fordonsriktlinjer eller LundaMats för att nämna några. 
Däremot använder och följer förvaltningen dessa planer så långt det går 
inom verksamheterna samt redovisar arbetet årligen i kommunens IT-
ledningsstöd. Därmed beskriver delansvar väl hur socialförvaltningen 
kan arbeta med LundaEko II.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-15.
LundaEko II – aktualiserad version 2016-12-27.
Kommunkontorets Tjänsteskrivelse Aktualisering av delmål i LundaEko 
II 2016-12-02

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     översända tjänsteskrivelse den 15 februari 2017 som sitt remissvar 

 till Kommunstyrelsens miljö och hälsoutskott.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Sofie Sernekvist
Akten
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Socialnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-15 SO 2017/0041

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-03-15 klockan 16.30–19.00

Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Jenny Sjöö (MP)
Sven-Bertil Persson (V)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Erik Hammarström (MP)
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L), ersätter Sonja Lindlöf (L)
Martin Stensson (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V)

Ersättare Fredrik Persson (S)
Ann-Louise Levau (S)
Petra Douhane (M)
Layla Khairallah (MP)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Karin Säfström, t f verksamhetschef
Robert Ekholm, t f verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Annika Landfors, tillståndschef
Katharina Olsson, t f enhetschef
Egil Drakfelt, utvecklingssekreterare, med kandidater
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör

Justerare Agneta Lindskog (KD)

Paragrafer § 49-75

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1 den 20 mars kl 16:30
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Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-15 SO 2017/0041

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Agneta Lindskog (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-15

Paragrafer § 49-75

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-21 Datum då anslaget tas ned 2017-04-07

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson
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Tjänsteskrivelse 1 (3)
Diarienummer

2017-02-16 VOO 2016/0413

Anne Kammenhed

046-359 4550

anne.juriadokammenhed@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Remiss: Aktualisering av LundaEko II

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen tycker att det är bra att delmålen i Lunds 
kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 
LundaEko II aktualiseras. 

Det vore bra för styrningen om utvecklingsmål tas fram på liknande sätt 
för alla fokusområden.

Ansvarsfördelningen i LundaEko II och kraven på miljöledningssystem i 
Lunds kommun stämmer inte överens. Enligt kraven på 
miljöledningssystem ska miljömålen för respektive förvaltning gå att 
härleda från de betydande miljöaspekterna. 

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2017 
(denna skrivelse)
Aktualiserad LundaEko II den 27 december 2016
Kommunkontorets följebrev till remissen: Aktualisering av LundaEko II 
den 21 december 2016 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december 
2016, § 45
Indikatorer för uppföljning av Lunds kommuns program för ekologiskt 
hållbar utveckling 2014-2000 LundaEko II den 6 december 2016
KSMHU tjänsteskrivelse Aktualisering av delmål i LundaEko II den 2 
december 2016 dnr KS 2016/0488
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154
Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 95

Barnets bästa
LundaEko II berör barn genom utgångspunkten ”En hållbar utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-02-16 VOO 2016/0413

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
LundaEko II fokuserar på den ekologiska dimensionen av FNs globala 
mål för hållbar utveckling 2030. I arbetet har de sociala och ekonomiska 
aspekterna beaktats. De ekonomiska och sociala målen är beroende av 
den ekologiska (”planeten sätter ramarna”). Av FNs sjutton mål, har nio 
bäring på den nationella funktionshinderspoltiken. Därmed har 
LundaEko II konsekvenser för personer med funktionsnedsättning. 

Ärendet

Aktualisering
Vård- och omsorgsförvaltningen tycker att det är bra att delmålen i Lunds 
kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 
LundaEko II aktualiseras. Genom aktualiseringen har delmålen i blivit 
färre och uppdaterade.

I remissen har den gamla lydelsen ställts vid sidan av den nya lydelsen 
och ändringen har kommenterats. Det är ett tydligt upplägg som är lätt att 
följa. 

Fokusområden och utvecklingsmål
Kommunfullmäktige har beslutat om fokusområden bland annat 
ekologisk hållbarhet. I Lunda Eko II finns det både mål och delmål. Inom 
fokusområdet ”Inflytande, delaktighet och service” har vård- och 
omsorgsnämnden tagit fram utvecklingsmål. Det vore bra för styrningen 
om utvecklingsmål tas fram på liknande sätt för alla fokusområden.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen för målen har förtydligts, vilket är bra.

Enligt kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun (p. 7) ska 
miljömålen formuleras så att de är relevanta för förvaltningens 
verksamheter. 

I Lunda Eko II anges vilka nämnder och styrelser som ansvarar för 
delmålen. På vissa delmål står exempelvis att ”alla nämnder och 
styrelser” är delansvariga. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en miljöutredning som har 
resulterat i en miljöaspektlista. Av listan framgår vilka områden som 
förvaltningen har störst miljöeffekt på. Förvaltningen arbetar med mål på 
områden med störst miljöeffekt. Verksamhetens inriktning innebär 
exempelvis mål inom hållbar konsumtion med ekologisk mat och 
avfallshantering. 

Vård och omsorgsförvaltningen har arbetat med mål på tre av de 
prioriterade områdena 2015-2017. Ansvarsfördelningen i LundaEko II 
och kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun stämmer inte 
överens. Antingen styr LundaEko II vilka mål förvaltningarna ska arbeta 
med eller förvaltningarnas miljöutredningar enligt miljölednings-
systemet. 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-02-16 VOO 2016/0413

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens 
tjänsteskrivelse upprättad den 16 februari 2017.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Seth Pettersson Anne Kammenhed
Förvaltningschef Utvecklingsledare
 
 

 
 

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret, Miljöstrategiska enheten
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Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 19 Remiss: Aktualisering av LundaEko II
Dnr VOO 2016/0413

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen tycker att det är bra att delmålen i Lunds 
kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 
LundaEko II aktualiseras.

Det vore bra för styrningen om utvecklingsmål tas fram på liknande sätt 
för alla fokusområden.

Ansvarsfördelningen i LundaEko II och kraven på miljöledningssystem i 
Lunds kommun stämmer inte överens. Enligt kraven på 
miljöledningssystem ska miljömålen för respektive förvaltning gå att 
härleda från de betydande miljöaspekterna.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2017 
(denna skrivelse)
Aktualiserad LundaEko II den 27 december 2016
Kommunkontorets följebrev till remissen: Aktualisering av LundaEko II 
den 21 december 2016
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december 
2016, § 45
Indikatorer för uppföljning av Lunds kommuns program för ekologiskt 
hållbar utveckling 2014-2000 LundaEko II den 6 december 2016
KSMHU tjänsteskrivelse Aktualisering av delmål i LundaEko II den 2 
december 2016 dnr KS 2016/0488
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154
Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 95

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse upprättad den 16 februari 2017.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Miljöstrategiska enheten
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Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-15 VOO 2017/0149

Justerare Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2017-03-15 klockan 
17.00–21.40

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S), tjänstgör ej § 18 pga av jäv
Anette Mårtensson (MP)
Lars A Ohlsson (V)
Tove Klette (L), tom § 17
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Dan Backman (KD)

Ersättare Mira Melander (S), tjänstgör för Henrik Månsson (s) tom § 20
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) tom § 24
Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Mai Almén (S) § 18, tjänstgör för 
Henrik Månsson from § 21
Daniel Kronmann (L), from § 18, tjänstgör för Ronny Johannessen 
(M) § 25
Monika Lekander (L), tjänstgör för Tove Klette (L) from § 18
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga Lena Thosteman, myndighetschef
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 24
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 24
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 17
Helena Falk, nämndsekreterare
Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, tom § 20
Lena Hansen, Kommunal, tom § 24
Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tom § 17
Emma Magnusson, processledare IBIC, tom § 17
Yvonne Bliander, enhetschef Östra Torn/Linero, tom § 17
Hanna Nykvist, handläggare Sol/LSS, tom § 17
Tanja Nilsson, samordnare hemtjänst, tom § 17
Veronica Welin, verksamhetschef, § 17

Justerare Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer § 15-25
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Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-15 VOO 2017/0149

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund den 16 mars 
2017 kl. 15:00

Underskrifter

Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-15

Paragrafer § 15-25

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-20 Datum då anslaget tas ned 2017-04-11

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund 

Underskrift

Helena Falk
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Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (9) 
Administration  Diarienummer  

 2017-02-27 MN 2016/0150.4 
MR 2016.3316.2 

 

    
 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund      

 

Stefan Andersson 

046-359 52 77 

stefan.andersson@lund.se 

Miljönämnden 

Yttrande över remiss Aktualisering av delmål i 
LundaEko II 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har för yttrande översänt 
remiss avseende aktualisering av delmål i LundaEko II. Enligt LundaEko 
II ska kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av delmålen 2016. 
Vidare ska programmet även utvärderas under 2015 och 2018.  
Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från de resultat som 
framkom i utvärderingen av programmet samt de beslut som kommun-
fullmäktige har fattat. Ansvarsfördelningen har tydliggjorts och 
målstrukturen har setts över för delmålen. Inaktuella mål har tagits bort 
eller ändrats och några nya mål har tillkommit för att möta nya 
utmaningar inom miljöområdet som uppkommit sedan LundaEko II 
antogs 2014. 

Miljöförvaltningen anser att en omarbetning av LundaEko II behövs dels 
för att bättre följa nuvarande ledningsprocess i Lunds kommun, dels för 
att tydliggöra mandat och resurser som krävs för genomförandet. 
Delmålen måste vara förankrade i den kommunala organisationen och 
indikatorerna måste vara möjliga att följa upp. En översyn bör därför 
göras i samråd med berörda nämnder och styrelser.  

Fler styrande mål och planer i kommunen berör miljö- och hållbarhets-
området, och arbetet med dessa kan effektiviseras. På sikt kanske en 
övergripande arbetsorganisation i projektform bör införas för miljö-
arbetet. 

För miljönämnden innebär inte aktualiseringen av LundaEko II några 
förändrade ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2017-02-27, dnr MN 2016/0150.4 och MR 
2016.3316.2. 
KSMHU remiss inklusive remissmissiv 2016-12-21, Aktualiserad 
LundaEko II remissversion 2016-12-27 med bilaga Indikatorer för 
uppföljning av LundaEko II 2016-12-06, KSMHU beslut 2016-12-13 § 
45 samt KSMHU tjänsteskrivelse 2016-12-02. 
KF beslut 2016-08-25 § 154. 
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 Tjänsteskrivelse 2 (9) 
  Diarienummer  

 2017-02-27 MN 2016/0150.4 
MR 2016.3316.2 

 

    
 

 

Barnets bästa 
Ärendet berör barn genom att LundaEko II, precis som de nationella 
miljömålen, har som utgångspunkt att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta och där kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En hållbar 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 
för att förvalta naturen väl.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har för yttrande översänt remiss 
avseende aktualisering av delmål i LundaEko II. LundaEko II bygger på de 
nationella miljökvalitetsmålen. Utifrån dessa mål har Lunds kommun 
formulerat åtta prioriterade områden för sitt miljöarbete. Aktualiseringen av 
LundaEko II har inneburit att ansvarsfördelningen har tydliggjorts och 
målstrukturen har setts över för delmålen. Inaktuella mål har tagits bort eller 
ändrats och några nya mål har tillkommit för att möta nya utmaningar inom 
miljöområdet som uppkommit sedan LundaEko II antogs 2014. Antalet 
delmål har minskat från 42 till 37 och indikatorerna har setts över. Styrelser 
och nämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på följande: 

• Innehåll och formulering av delmål som har ändrats 

• Ansvarsfördelning för delmål 

• Ekonomiska konsekvenser 

Övergripande synpunkter 
Under de senaste åren har förändringar skett i kommunens ledningsprocess. 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om fokusområden och nämnder 
beslutar om utvecklingsmål. Syftet har varit att få färre mål och att roll-
fördelningen mellan de politiska nivåerna blir tydligare. 

De många målen i LundaEko II kan skapa viss obalans i kommunens 
ledningsprocess. I samband med en framtida, mer genomgripande, översyn 
av LundaEko-programmet vore det en fördel med en bättre samordning  
med ledningsprocessen samt med andra mål och planer som fullmäktige 
beslutat om. Det underlättar väsentligt om kommunens planer och program 
är synkroniserade avseende periodisering och rapportering så att redovisning 
kan ske samordnat och på ett likartat sätt. 

Några få övergripande mål skulle kunna prövas istället för dagens styrning 
med många detaljerade mål. Nämnder och styrelser skulle kunna besluta  
om utvecklingsmål för miljöarbetet i samma ordning som för övriga 
utvecklingsmål. Det viktigaste är att nå verkställighet för åtgärder.  

Eventuellt skulle miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen kunna nå ännu 
större framgångar om LundaEko II integrerades i en kommunövergripande 
projektarbetsmodell. 
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Kommunikationsfrågorna kring LundaEko II kan också samordnas bättre.  
En gemensam kommunikationsplan för kommunens nämnder och styrelser 
skulle ge ett ännu bättre genomslag för miljö- och hållbarhetsfrågorna hos 
medborgarna och skapa ett djupare engagemang i det dagliga arbetet för 
medarbetare i den kommunala organisationen. 

Miljönämndens uppdrag 
Miljönämnden har ett uppdrag som i hög grad är kopplat till de nationella 
miljömålen och därigenom även till flera av målen i LundaEko II.  
Det är miljönämndens ansvar att kontrollera att lagstiftningen inom miljö-
området efterlevs och att prioritera inom vilka områden som behovet av 
insatser är som störst. Tillämplig lagstiftning inom miljöområdet utgör  
verktygen i tillsynsarbetet när nämnden formulerar de krav som ska  
uppfyllas för att uppnå målen. 
 
I miljönämndens uppdrag ingår, utöver tillsynsarbetet, även ett stort mått  
av miljöstrategiskt arbete i syfte att bygga ett långsiktigt robust och hållbart 
samhälle. Miljönämnden deltar därför aktivt i samhällsplaneringen.  
Frågorna tenderar att bli alltmer komplexa och det krävs ett djupare 
engagemang i planprocessen. Behovet av strukturerad samordning mellan 
berörda förvaltningar har ökat, bland annat för att säkerställa att viktiga 
frågeställningar hanteras och prioriteras i ett tidigt skede. Miljönämnden är 
därtill delaktig i de flesta kommunala och regionala åtgärder som syftar till 
att övervaka och förbättra miljön. 

Delmål och indikatorer 
För att nå en bred acceptans hos allmänheten, men kanske framför allt 
hos de nämnder och styrelser som har ett huvud- och/eller delansvar, är 
det viktigt att målen är konkreta och möjliga att realisera. 

Det är av särskilt stor vikt att den/de nämnder och styrelser som tilldelats 
ett huvudansvar också har mandat och resurser att påverka antingen 
målet direkt eller har möjlighet att styra kommunens planeringsprocesser 
i en riktning som överensstämmer med målbilden. Berörda bör ha ett 
stort inflytande över de delmål och indikatorer som tas fram. 

Flera av delmålen i LundaEko är formulerade som förhållningssätt. De 
mål som är effektmål bör skiljas från övriga mål. 

Delmålen 1.1, 1.2 och 1.3 under prioriterat område ”Engagera flera” kan 
flyttas till ”Hållbar konsumtion”. ”Engagera flera” ses som en 
stödprocess och berör alla prioriterade områden men målet ”Hållbar 
konsumtion” är riktat till alla som bor och verkar i Lunds kommun varför 
delmålen passar bättre där. 

När det gäller just indikatorer så är det extra viktigt att dessa speglar 
respektive nämnds eller styrelses verksamhet/ansvarsområden, och att 
statistik och nyckeltal relativt enkelt går att ta fram. Det är också en 
fördel om indikatorerna har en tydlig koppling till åtgärder som anges i 
kommunens övriga planer och styrdokument. Exempelvis skulle 
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indikatorer för delmålet 8.1 kunna vara kopplade med åtgärder som 
föreslås i dagvattenplanen (Lunds Vatten). På så sätt skapas naturliga 
bryggor mellan styrdokumenten och tydliga incitament att vidta åtgärder. 
Redovisning bör då också kunna ske samordnat och på likartat sätt. 

Miljönämnden lämnar konkreta synpunkter och förslag till ändringar i 
föreslagna delmål och indikatorer i den bilagda tabellen. 

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen har setts över. Nämnder med samordningsansvar 
har angetts vilket är ett förtydligande. Alla nämnder och styrelser har 
gemensamt ansvar för 15 delmål. Flera av delmålen är inte effektmål 
utan formulerade som förhållningssätt. Behovet av handlingsplaner och 
genomförande av åtgärder påverkar styrelser och nämnder olika. 

En otydlighet som har stor betydelse för arbetssätt och genomförande är 
hur ansvaret för huvudmålen är kopplat till ansvaret för delmålen. 
Ansvaret för huvudmålet kan endast vara en uppföljningsprocedur, men 
kan även handla om verkställande, vilket bör förtydligas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Aktualiseringen av LundaEko II bedöms inte medföra några ekonomiska 
konsekvenser för miljönämnden.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden föreslås besluta 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget över remiss avseende 

aktualisering av delmål i LundaEko II. 
 
 
 
 
Björn Berséus 
Miljödirektör 

Stefan Andersson 
Miljöinspektör 

 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Bilaga:  
 

Aktualiserad LundaEko II 
Delmål 
 

Synpunkter på innehåll och 
formulering av delmål som har 
ändrats/Ansvarsfördelning/ 
ekonomiska konsekvenser 

Synpunkter på indikatorer till 
delmålet 

   
2.1 
 

Hur ska det följas upp?  
 

Indikatorer på mål 3 och 3.1 borde 
finnas här under 2.1. 
 

2.2  Samtliga indikatorer förutom 
första rör inköp och hör därför till 
2.3.  

2.3 
 
 
 

 
 

Indikatorn här rör kravställningen 
och hör således till 2.2.  

2.7 
 
 
 

Bör ha kvar benämningen 
hushållsavfall för att minska 
förvirringen.  

Varför ha mål om målet redan 
finns i avfallsplanen.  

2.8 
 
 
 

Målet har en inbyggd motsättning 
eftersom restavfallet är det som är 
kvar efter sorteringen, rör inte 
målet att minst 65 % av 
hushållsavfallet skall utsorteras?  
 

 

3.1  
 
 
 

Delmålet är för relativt ospecifikt. 
 
Utsläpp, emissioner och urlakning! 
- har inte begreppen samma 
innebörd?  
 
Förslag på ändring av lydelsen: 
”Utsläpp, så som emissioner och 
urlakning, av miljö- och hälso-
farliga ämnen (se faktaruta), 
inklusive mikroplaster, från och 
byggnader och anläggningar……”  
 

Även byggnadsnämnden bör vara 
en av de ansvariga nämnderna. 
 
Indikatorerna har låg bärighet på 
delmålet. Att mäta 
metaller/ämnen i slam blir ett 
väldigt trubbigt instrument som 
indikator då det är många andra 
parametrar påverkar slammets 
innehåll.  
 
Förslag på indikator: Uppföljning 
av nybyggnation med ”giftfria” 
material?  
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3.2 
 
 
 

Kopplingen till LundaKem bör 
förtydligas?  
 
 

Skolnämnderna och Kultur- och 
fritidsnämnden bör ha delat 
huvudansvar för delmålet. 
 
Indikatorerna bör utformas i likhet 
med 2.2 och 2.3, d.v.s. andel av 
upphandling och inköp.  

3.4 
 
 
 

Tekniska nämnden och VA-syd är 
de viktigaste aktörerna med stor 
rådighet över de egna resurserna. 
 
Kommunstyrelsen som 
representeras av ägarnämnden i VA 
SYD bör ha huvudansvaret. 
 
Miljönämnden bör inte vara 
ansvarig för detta delmål. 
 

Indikatorn ”Ansökningar om 
tillstånd att sprida avloppsslam” 
bör tas bort då det varken är 
anmälnings- eller tillståndspliktigt 
att sprida slam. 
 
Förslag på tillägg av indikator 
”Andel av kommunens mark som 
är utarrenderad med villkor i 
arrendeavtal om att inte sprida 
slam”. 
 

4.5 Vad räknas in här? Örtoftaverket 
ligger inte i vår kommun, 
infrastrukturen är ett hopbyggt 
system med flera andra kommuner.  
 

 

5. 
 
 

Begreppet Klimatanpassningsplan 
bör definieras tydligare och hantera 
hela kommunens klimatarbete. För 
kommunens nämnder och styrelser 
kan ett förändrat klimat medföra 
olika konsekvenser. 

Vad ger indikatorerna 
”Årsmedeltemperatur” respektive 
”Årsmedelnederbörd” för 
information i förhållande till 
målet? 
 
Indikatorn ”Ekonomisk kostnad 
för klimatrelaterade händelser”, 
vad innebär detta – hur mäts 
detta? 
 
I sista indikatorn står det 
genomsläpplig för regn, där det 
borde stå ogenomsläpplig för 
regn. 
 

5.1 
 
 
 

Kort tid eftersom det redan är 2017.  
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5.2 
 
 
 

Delmålet bör kanske förtydligas 
med att det kan vara olika typer av 
åtgärder som krävs beroende på 
vilken verksamhet som styrelser 
och nämnder bedriver. Exempelvis 
kanske Vård- och omsorgsnämnden 
behöver vidta åtgärder som 
garanterar att äldre personer 
klarar längre värmeböljor. 
 

 

6.4 Målet bör inkludera förskole- och 
skolmiljöer.  
 
Det bör även förtydligas om det är 
trafikbuller man refererar till, eller 
om det är all typ av buller. 
Indikatorerna syftar på trafikbuller. 
 
Vad menas med buller vid 
bostadsbyggande, menar man då 
byggbuller under byggtiden? Är det 
trafikbuller vid bostäder som avses 
så står det ju redan och det blir en 
upprepning. 
 
Förslag på omformulering av målet: 
”Lunds kommun ska arbeta 
förebyggande för att minska antalet 
kommuninvånare som utsätts för 
hälsoskadligt trafikbuller vid 
boende-, förskole-, skol- och 
rekreationsmiljöer”. 
 
Ansvar: 
Kommunstyrelsen ansvarar för 
arbetet med omgivningsbuller 
enligt förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller, ansvar bör därför 
ligga på dem.  
Det bör finnas en huvudansvarig 
för trafikbuller i kommunen som 
arbetar för att samordna 
trafikbullerfrågorna hos 
Byggnadsnämnden, Tekniska 
nämnden och Miljönämnden. 
Kommunstyrelsen bör tillse att en 
sådan ansvarig finns.                
 

Antal beviljade bullerbidrag - Där 
står miljönämnden som ansvarig 
för redovisning, vilket är fel. Det 
är Tekniska nämnden som äger 
frågan, då nämnden beviljar 
bidragen. 
 
Indikatorn har heller ingen direkt 
koppling till delmålet eftersom det 
inte är att arbeta förebyggande. 
Ska målet vara att arbeta 
förebyggande bör man hitta 
indikatorer som är kopplade till 
just det. Alternativt att man ändrar 
målet eller har fler mål om 
trafikbuller, där ett mål kan vara 
att kommunen ska arbeta för att 
minska antalet kommunivånare 
som utsätts för hälsoskadligt 
trafikbuller i befintliga boende-
miljöer. 
 
Antal invånare som utsätts för 
buller över riktvärdet (vid fasad) 
– Ingen bra indikation som det ser 
ut idag. En kartläggning görs vart 
5:e år enligt förordningen om 
omgivningsbuller. Ju mer vi 
förtätar ju fler kommer att bo i 
bullerutsatta lägen och den siffran 
kommer därför att bli högre för 
varje kartläggning. 
 
Kartläggningen tar inte hänsyn till 
att nya bostäder som byggs ställs 
högre krav på om de ligger i 
bullerutsatta lägen så att riktvärdet 
inomhus ska klaras. För att få en 
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bättre uppfattning över antal 
trafikbullerutsatta i kommunen får 
man i så fall ta bort de som fått 
bidrag för bullerskyddsåtgärder 
(Tekniska nämnden) och de som 
bor i nya byggnader där riktvärdet 
inomhus klaras 
(Byggnadsnämnden). Man ska 
dock ha med sig att man då bara 
tar bort de som antas ha en ok 
ljudnivå inomhus och att de 
fortfarande har höga trafikljud-
nivåer vid fasaden, vilket också är 
vad kartläggningen visar. Ska 
indikatorn vara kvar bör det 
förtydligas att det är trafikbuller 
man menar.  
 
Det är Tekniska nämnden som har 
gjort kartläggningen av 
omgivningsbuller och de borde stå 
som ansvariga för indikatorn om 
den ska vara med.   
 

6.5 
 
 
 

 Hur påverkas den biologiska 
mångfalden av strålning? Hur ska 
detta följas upp? 

7.5 
 
 
 

 
 

Antal ansökningar? Indikatorn har 
ingen direkt koppling till 
delmålet.  

8.1  
 

Indikatorerna bör samordnas med 
”åtgärdspaketen” i planerna för 
Lunds Vatten. 
Exempelvis kan en indikator vara 
”Antalet utförda dagvatten-
åtgärder (fördröjningsdammar 
etc.)”. 
 

8.3  Det är en omfattande process att 
inrätta vattenskyddsområden. 
Målet kan troligen inte nås 2018. 
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Faktaruta 
Strålning 
sidan 28 
 
 

Sista meningen kan sammanfattas 
till ”Källor till potentiellt skadlig 
strålning är bland annat solen, 
radon i byggnader och 
elektromagnetiska fält.” 
Hemsidan som man hänvisar till 
är inte korrekt utan det är 
www.miljomal.se 
 

 

Relaterade 
dokument 
sid 33 
 
 

Tillägg: 
Beslutat åtgärdsprogram enligt 
vattendirektivet. 
 
Längst ned på sidan asterix nr 10: 
hänvisa till det åtgärdsprogram 
som antogs i december 2016 
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Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (6)
Sammanträdesdatum

2017-03-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 19 Yttrande över remiss Aktualisering av 
delmål i LundaEko II

Dnr MN 2016/0150

Sammanfattning
MR dnr 2016.3316.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har för yttrande översänt 
remiss avseende aktualisering av delmål i LundaEko II. Enligt LundaEko 
II ska kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av delmålen 2016. 
Vidare ska programmet även utvärderas under 2015 och 2018. 
Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från de resultat som 
framkom i utvärderingen av programmet samt de beslut som kommun-
fullmäktige har fattat. Ansvarsfördelningen har tydliggjorts och 
målstrukturen har setts över för delmålen. Inaktuella mål har tagits bort 
eller ändrats och några nya mål har tillkommit för att möta nya 
utmaningar inom miljöområdet som uppkommit sedan LundaEko II 
antogs 2014.

Miljöförvaltningen anser att en omarbetning av LundaEko II behövs dels 
för att bättre följa nuvarande ledningsprocess i Lunds kommun, dels för 
att tydliggöra mandat och resurser som krävs för genomförandet. 
Delmålen måste vara förankrade i den kommunala organisationen och 
indikatorerna måste vara möjliga att följa upp. En översyn bör därför 
göras i samråd med berörda nämnder och styrelser.

Fler styrande mål och planer i kommunen berör miljö- och hållbarhets-
området, och arbetet med dessa kan effektiviseras. På sikt kanske en 
övergripande arbetsorganisation i projektform bör införas för miljö-
arbetet.

För miljönämnden innebär inte aktualiseringen av LundaEko II några 
förändrade ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2017-02-27, dnr MN 2016/0150.4 och MR 
2016.3316.2.
KSMHU remiss inklusive remissmissiv 2016-12-21, Aktualiserad 
LundaEko II remissversion 2016-12-27 med bilaga Indikatorer för 
uppföljning av LundaEko II 2016-12-06, KSMHU beslut 2016-12-13 § 
45 samt KSMHU tjänsteskrivelse 2016-12-02.
KF beslut 2016-08-25 § 154.

Yrkanden
Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”Under 2017 arbetas en kemikalieplan fram med 
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Miljönämnden Protokollsutdrag 2 (6)
Sammanträdesdatum

2017-03-09

Justerare Utdragsbestyrkande

målet att minska kemikaliebelastningen i Lunds kommun. Ett helhets-
perspektiv är viktigt att beakta i miljöarbetet för både LundaEko II och 
kemikalieplanen. Det är av stor vikt att målen i LundaEko II och 
kemikalieplanen samordnas.

Vidare under prioriterat område att minska kemikaliebelastningen vill 
miljönämnden betona att nämnden har tillsynsansvar över slamspridning 
och ska handlägga inkomna informationer enligt gällande lagstiftning 
samt med stöd av ’Rutiner för slamspridning inom Lunds kommun’ 
antagna av miljönämnden under 2008”.

Eleni Rezaii Liakou (S), Lars V Andersson (C), Olof Peterffy (V), Carl 
von Friesendorff (M) och Ewa Björnberg (MP) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut och tillstyrker Petter Forkstams (MP) 
yrkande.

Lars V Andersson (C) yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag till 
beslut: ”att under punkt 6.4 i förvaltningens tjänsteskrivelse stryks 
’trafik’ i ordet ’trafikbuller’ så att det blir en mer generell skrivning och 
meningen då lyder ’Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att 
minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid 
boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer’”.

Lars V Andersson (C) yrkar därutöver följande tillägg till förvaltningens 
förslag till beslut: ”att i LundaEko II remissversionen punkt 2.3 för 
aktualiserat delmål (s 14) ändras meningen om mikroplaster så att den 
lyder enligt följande: ’Varor, produkter och tjänster som upphandlas och 
köps ska innehålla, eller ge upphov till, så lite som möjligt av miljö- och 
hälsofarliga ämnen, exempelvis mikroplaster’”.

Petter Forkstam (MP), Eleni Rezaii Liakou (S), Ewa Björnberg (MP), 
Olof Peterffy (V) och Carl von Friesendorff (M) tillstyrker Lars V 
Anderssons (C) båda yrkanden om tillägg till förvaltningens förslag till 
beslut.

Carl von Friesendorff (M) yrkar följande tillägg till förvaltningens 
förslag till beslut: ”I bilagan till LundaEKo II på sidan 23 i fotnoten 
hänvisas det till vattenmyndighetens beslut 2009, det finns ett senare 
beslut från 2016”.

Petter Forkstam (MP), Eleni Rezaii Liakou (S), Ewa Björnberg (MP) och 
Olof Peterffy (V) tillstyrker Carl von Friesendorffs (M) yrkande om 
tillägg till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut 
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget.
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Ordförande ställer därefter proposition på Petter Forkstams (MP) yrkande 
om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Ordförande ställer sedan proposition på Lars V Anderssons (C) första 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Ordförande ställer därnäst proposition på Lars V Anderssons (C) andra 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Ordförande ställer avslutningsvis proposition på Carl von Friesendorffs 
(M) yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget över remiss avseende 

aktualisering av delmål i LundaEko II med följande tillägg:
Under 2017 arbetas en kemikalieplan fram med målet att minska 
kemikaliebelastningen i Lunds kommun. Ett helhetsperspektiv är 
viktigt att beakta i miljöarbetet för både LundaEko II och 
kemikalieplanen. Det är av stor vikt att målen i LundaEko II och 
kemikalieplanen samordnas.

Vidare under prioriterat område att minska kemikaliebelastningen 
vill miljönämnden betona att nämnden har tillsynsansvar över 
slamspridning och ska handlägga inkomna informationer enligt 
gällande lagstiftning samt med stöd av ”Rutiner för slamspridning 
inom Lunds kommun” antagna av miljönämnden under 2008.

att under punkt 6.4 i förvaltningens tjänsteskrivelse stryks ”trafik” i 
ordet ”trafikbuller” så att det blir en mer generell skrivning och 
meningen då lyder ”Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att 
minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt 
buller vid boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer”.

att i LundaEko II remissversionen punkt 2.3 för aktualiserat delmål 
(s 14) ändras meningen om mikroplaster så att den lyder enligt 
följande: ”Varor, produkter och tjänster som upphandlas och köps 
ska innehålla, eller ge upphov till, så lite som möjligt av miljö- och 
hälsofarliga ämnen, exempelvis mikroplaster”.

I bilagan till LundaEKo II på sidan 23 i fotnoten hänvisas det till 
vattenmyndighetens beslut 2009, det finns ett senare beslut från 
2016.
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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2017-03-09 MN 2017/0020

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2017-03-09 klockan 18.00–20.40

Ledamöter Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Vlasta Sabljak (S)
Carl von Friesendorff (M)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)
Axel Nordberg (L)
Olof Peterffy (V)

Tjänstgörande ersättare Agneta Mattsson (M), tjänstgör för Ljiljana Lipovac (KD)

Ersättare Ludvig Stigsson (S)
Margareta Grip Holmes (S)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Bozena Irene Werbart (L)
Marianne Sonnby Borgström (V), närvarande §§ 18-19
Lisa Mari Sundin (C)

Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare

Justerare Carl von Friesendorff (M)

Paragrafer § 18-26

Plats och tid för justering 16 mars 2017 kl. 12.30, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum 
Täljstenen
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Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Carl von Friesendorff (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-09

Paragrafer § 18-26

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-20 Datum då anslaget tas ned 2017-04-11

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen Brotorget 1

Underskrift

Sabina Lindell
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Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post  
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se serviceforvaltningsbrevlada@lund.se 
221 00 LUND 

Anne Pivén 

046-355129 

anne.piven@lund.se 

 
 

 
 

Remissvar Aktualisering av LundaEko II 
SN 2017/0011 

Sammanfattning 
I LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av 
delmålen 2016. Ändringar ska antas av kommunfullmäktige. I 
programmet ingår det också att utvärdera programmet 2015 och 2018. I 
samband med den första utvärderingen gav kommunfullmäktige i 
uppdrag till kommunstyrelsen att göra vissa förändringar i LundaEko II 
för att tydliggöra ansvarsfördelning och målstruktur. 
 
Serviceförvaltningen anser att förslaget på aktualisering av LundaEko II 
är väl genomarbetat och att ansvarsfördelningen är tydligare. 
Förvaltningen önskar en annan formulering av delmål 2.5 (År 2020 ska 
100 % av inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk mat). 

Beslutsunderlag 
Remiss: Aktualisering av LundaEko II Aktualiserad version 2016-12-27 
samt bilaga Indikatorer för uppföljning av Lunds kommuns program för 
ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, LundaEko II 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13 (denna skrivelse) 

Barnets bästa 
Ärendet tar hänsyn till barn och ungas rättighet att leva i ett hållbart 
samhälle. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade vid sitt 
sammanträde den 13 december 2016 att remittera aktualiserad LundaEko 
II till samtliga nämnder och styrelser. I LundaEko II står att 
kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av delmålen 2016. 
Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från de beslut som 
kommunfullmäktige fattade i samband med utvärderingen av 
programmet. 
 
Styrelser och nämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på följande: 

− Innehåll och formulering av delmål som har ändrats 
− Ansvarsfördelning för delmål 
− Ekonomiska konsekvenser 

 
Indikatorerna beslutas inte av kommunfullmäktige men är med i remissen 
som bilaga för information. 
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Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse har ett 
övergripande samordningsansvar för att leda, driva, och utveckla arbetet 
med delmålet. I de fall där flera nämnder eller styrelser är 
huvudansvariga har de ett gemensamt ansvar att samordna arbetet med 
delmålet. 
 
Delansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse är ansvarig för att ta 
fram och genomföra åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det 
kommungemensamma arbetet, samt att årligen rapportera sitt 
genomförda arbete i kommunens IT-ledningsstöd. 
 
Serviceförvaltningen berörs av följande delmål: 
 
Prioriterade områden, mål och delmål Ansvar  
Engagera flera 
1. Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar 
utveckling. 
1.1 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade områden i 
LundaEko II, bidra med kunskap, information, goda exempel och 
verktyg för att göra det enkelt att välja hållbara alternativ. 

Alla nämnder 
har delansvar 

1.2 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade områden i 
LundaEko II, öka kunskapen samt utveckla samarbetet och dialogen 
kring hållbar utveckling inom organisationen samt med företag, 
universitet, organisationer och medborgare. 

Alla nämnder 
har delansvar 

Hållbar konsumtion  
2. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar 
konsumtion. 
2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära flöden i slutna resurssnåla 
och giftfria kretslopp. (Nytt delmål) 

Alla nämnder 
har delansvar 

2.2 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar av varor, produkter och 
tjänster ska det finnas upphandlingskrav lägst enligt 
upphandlingsmyndighetens kriterier eller motsvarande 

Alla nämnder 
har delansvar 

2.3 Varor, produkter och tjänster som upphandlas och köps ska 
innehålla, eller ge upphov till, så lite som möjligt av miljö- och 
hälsofarliga ämnen och mikroplaster. 

Alla nämnder 
har delansvar 

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

Alla nämnder 
har delansvar 

2.5 År 2020 ska 100 % av inköpskostnaden för livsmedel gälla 
ekologisk mat. 

Huvudansvar  

2.6 Lunds kommun ska kontinuerligt öka andelen upphandlade och 
inköpta produkter som är etiskt/rättvisemärkta. 

Alla nämnder 
har delansvar 

2.7 År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig 
minskning med 2 procent sedan 2013. 

Alla nämnder 
har delansvar 

2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet ska öka till 65 procent 2020 Alla nämnder 
har delansvar 

Minskad kemikaliebelastning 
3. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- 
och hälsofarliga ämnen. 
3.1 Utsläpp, emissioner och urlakning av miljö – och hälsofarliga 
ämnen inklusive mikroplaster från byggnader och anläggningar i 
Lunds kommun ska minska. (Nytt delmål) 

Delansvar 

3.2 Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen 
i Lunds kommuns verksamheter som rör barn och unga. 

Delansvar 
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Minsta möjliga klimatpåverkan  
4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 
2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. 
4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 
80 procent till 2030 jämfört med 1990. (Nytt delmål) 

Alla nämnder 
har delansvar 

4.2 Utsläppen av växthusgaser som uppstår vid produktion av varor 
och tjänster, som Lunds kommun köper, ska minska till 2020. (Nytt 
delmål) 

Alla nämnder 
har delansvar 

4.3 Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 
2020. 

Huvudansvar 

4.4 Primärenergianvändningen per kvadratmeter i Lunds 
kommuns lokaler och bostäder ska minska med 45 procent till 2020 
jämfört med 2013 

Delansvar 

4.5 Den lokala produktionen av el, värme och drivmedel från förnybara 
källor ska öka med 700 GWh till år 2020 jämfört med 2013. 

Delansvar 

Klimatanpassning 
5. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl 
anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa 
konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas. 
5.1 Lunds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan som 
hanterar förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor 
senast 2017. 

Alla nämnder 
har delansvar 

5.2 Klimatanpassning ska integreras i kommunens processer och 
planering i alla berörda verksamheter. 

Alla nämnder 
har delansvar 

Hållbar stadsutveckling 
6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer 
med människan i centrum … 
6.1 Lunds kommun ska testa spjutspetsprojekt, nya metoder och 
tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling. 

Delansvar 

6.5 Lunds kommun ska sträva efter att begränsa exponeringen för 
skadlig strålning så att människors hälsa och den biologiska 
mångfalden inte påverkas negativt. 

Delansvar 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.  
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och 
rätt till gröna miljöer. 

Delansvar 

Friskt vatten och frisk luft  
8. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till luft 
och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg dricksvattenförsörjning. 
8.4 De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5), 
bensen, kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas. 

Delansvar 

 
Förvaltningens synpunkter  
Förvaltningen anser att förslaget på aktualisering av LundaEko II är väl 
genomarbetat och att ansvarsfördelningen är tydligare.  
 
Nya delmål som förvaltningen berörs av 
2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära flöden i slutna 
resurssnåla och giftfria kretslopp. 
Kommentar: Målet mäts genom uppföljning av förvaltningars åtgärder – 
vilket är rimligt. 
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3.1 Utsläpp, emissioner och urlakning av miljö – och hälsofarliga 
ämnen inklusive mikroplaster från byggnader och anläggningar i 
Lunds kommun ska minska. 
Kommentar: Målet mäts genom uppföljning av förvaltningars åtgärder 
vilka delvis kommer vara samma som för delmål 3.2. (Det ska inte 
förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns 
verksamheter som rör barn och unga). Serviceförvaltningen har inte 
ansvar för offentliga lekplatser vilka också kan vara en källa till att 
mikroplaster sprids. 

4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med 
minst 80 procent till 2030 jämfört med 1990.  
Kommentar: Delmålet är ett etappmål för att uppfylla mål 4. (Utsläppen 
av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 
2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050) och förvaltningen 
föreslår därför att målet stryks och att ett tillägg i målformuleringen av 
mål 4 görs istället.   

4.2 Utsläppen av växthusgaser som uppstår vid produktion av varor 
och tjänster, som Lunds kommun köper, ska minska till 2020.  
Kommentar: Delmålet stödjer det arbete som redan görs för att minska 
livsmedlens klimatpåverkan och det finns fungerande mätmetoder. Men 
för övriga inköp är det svårare att mäta och det krävs att ekonomisk 
hänsyn tas till livscykelkostnaden då det i vissa fall kan få en 
kostnadsökning i det korta perspektivet. 

4.3 Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 
2020. 
Kommentar: Servicenämnden får i förslaget huvudansvar för delmålet, 
vilket är rimligt med tanke på nämndens uppdrag att samordna 
kommunens fordon och lokaler. Ansvaret kan dock bara gälla i 
förhållandet till det mandat nämnden har. Exempelvis så kan 
servicenämnden inte ta ansvar för övriga nämnders längre resor med tåg 
och flyg, köpta transporttjänster och vissa lokaler som förvaltningarna 
hyr själva. 
 
Bort tagna delmål som förvaltningen berörs av 
6.4 2016 ska minst 30 procent av nybyggnationen i Lunds kommun, 
som geografiskt område ske enligt Miljöklass A avseende energi i 
Miljöbyggprogram Syd eller motsvarande.  
Kommentar: Kommunstyrelsen har beslutat att Lundafastigheter ska 
bygga enligt Miljöbyggnad Silver, där det finns indikatorer för energi, 
varför målet inte längre har någon funktion. 

Justerade delmål som förvaltningen berörs av 
2.5 År 2020 ska 100 % av inköpskostnaden för livsmedel gälla 
ekologisk mat. 
Kommentar: Att uppnå exakt 100 % ekologiska livsmedel är svårt då det 
räcker med att det är dåliga väderförhållanden sommaren 2020 för att 
målet inte ska kunna uppfyllas. Delmålet om ”Den kommunala 
organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2020” fungerar som en 
vision och det finns möjlighet att ”klimatkompensera”, eftersom det i 
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praktiken finns vissa utsläpp som det är nära nog omöjligt att undvika. På 
samma sätt bör man arbeta med måluppfyllelsen för ekologiska 
livsmedel, det vill säga det måste finnas marginal och hänsyn måste tas 
till vilka åtgärder som vidtagits, snarare än till vilket resultat som 
uppnåtts på procentenheten när, just det aktuella året. 

Kostnaden för ekologiska livsmedel är generellt sett högre men i och med 
att det i livsmedelsupphandlingen ställts många och höga krav på bland 
annat stor andel ekologiska livsmedel och djurskyddskrav i de nu 
gällande avtalen, så kan de konventionella i vissa fall vara dyrare. Hade 
inte de höga kraven ställts i avtalen som gäller fram till 2020, så skulle 
kommunen förmodligen haft lägre prisnivåer på livsmedel. 

Lunds kommun har under 10 års tid gjort en fantastisk prestation genom 
att nästan uppnå 70 % ekologiska livsmedel 2016. För att uppnå de sista 
30 % procenten på fyra år kommer det krävas stort fokus och extra 
kraftansträngning, vilket kan innebära kompromisser som kan få andra 
miljökonsekvenser såsom mer matsvinn. Det kan upplevas som lägre 
kvalité när utbudet av produkter blir snävare och snävare, vilket är en 
naturlig följd av en minskande andel konventionella livsmedel.  Detta 
kan kompenseras genom att matlagningen i större utsträckning sker från 
grunden, men det saknas för närvarande fysiska förutsättningar för detta i 
alla kök och marknaden kan inte tillhandahålla färska ekologiska råvaror. 
Den tydliga styrningen mot 100 % ekologiska livsmedel kan få effekten 
att andra delar av måltidsupplevelsen, som regleras i kommunens 
kostpolicy inte får så stort fokus.  

Förvaltningen förslår att ändra målet till ”Öka andelen ekologiska 
livsmedel av inköpskostnaden” och indikator med årliga etappmål. 
 
Synpunkter på indikatorer i bilagan per delmål 
Delmål 2.2 (Vid alla Lunds kommuns upphandlingar av varor,…) 

• Andel av inköp som görs inom avtal för livsmedel (enligt 
befintlig kontoplan).  
Kommentar: Detta följs upp via programmet Hantera.  

• Andel av kommunens upphandlingar där krav enligt 
Miljöstyrningsrådets kriterier, BASTA: s kriterier. 
Kommentar: Bör ändras till ” Andel av kommunens 
upphandlingar där krav lägst enligt upphandlingsmyndighetens 
kriterier eller motsvarande.”  

 
Delmål 2.5 (År 2020 ska 100 % av inköpskostnaden för livsmedel gälla 
ekologisk mat) 

• Andel inköpta ekologiska livsmedel (certifierade enligt KRAV 
eller motsvarande)  
Kommentar: bör lägga till ”av inköpskostnaden” 

• Andel av inköpskostnaden för ekologiska mejeriprodukter.  
• Andel av inköpskostnaden för ekologisk frukt.  
• Andel av inköpskostnaden för ekologiska grönsaker.  
• Andel av inköpskostnaden för ekologiskt nötkött.  
• Andel av inköpskostnaden för ekologiskt lammkött.  
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• Andel av inköpskostnaden för ekologiskt kaffe.  
• Andel av inköpskostnaden för ekologiskt te.  
• Andel av inköpt fisk som är MSC-märkt.  
• Andel av inköpt potatis som är ekologiskt odlad.  
Kommentar: Ovanstående var indikatorer för att mäta delmål till och 
med 2016. Delmålen var 100 % (utom för potatis) så det borde inte 
finnas behov av att följa upp dem fortsättningsvis. Genom 
uppföljningsverktyget Hantera så går det att analysera olika 
produktgrupper eller andra urval för att kunna bedöma delmål 2.5. 

 
Delmål 2.6 (Lunds kommun ska kontinuerligt öka andelen upphandlade 
och inköpta produkter som är etiskt/rättvisemärkta.) 

• Andel av inköpskostnaden för rättvisemärkt kaffe.  
• Andel av inköpskostnaden för rättvisemärkt te.  
• Andel av inköpskostnaden för rättvisemärkta bananer.  
• Andel av inköpskostnaden för rättvisemärkt kakaopulver.  
• Andel av inköpskostnaden för rättvisemärkt drickchoklad för 

automat.  
• Andel av inköpskostnaden för rättvisemärkta fotbollar.  
• Andel av inköpskostnaden för rättvisemärkt vitpeppar.  
• Andel av inköpskostnaden för rättvisemärkt svartpeppar.  
• Andel av inköpskostnaden för rättvisemärkt malen ingefära  

Kommentar: Indikatorerna ovan skulle vara 100 % redan 2016 så 
det borde inte finnas behov av att följa upp dem även 
fortsättningsvis.  Om de ska vara kvar så bör de inte följas upp för 
de förvaltningar som inte berörs. Exempelvis köper 
servicenämnden inte in några fotbollar och även om det köps in 
peppar och ingefära så kan det inte få så stor miljöpåverkan att 
det behöver följas upp. 

 
Delmål 4.3 (Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri 
senast 2020.)  

• Mängd inköpt mineralolja för uppvärmning (MWh).  
Kommentar: Förvaltningen köper ingen mineralolja utan eldar 
med briobränsle och det följs upp med en annan indikator. 

• Mängd inköpt naturgas (MWh).  
Kommentar: Förtydliga att det gäller fastigheter. 
Serviceförvaltningen köper ”grön” gas så det bör vara det som 
följs upp. 

• Antal gasdrivna miljöfordon. 
Kommentar: Förtydliga att det gäller personbilar och lätta 
lastbilar eftersom det är dessa som omfattas av 
miljöfordonsdefinitionen. Gäller det även tunga lastbilar fordon 
så är det bättre att ta bort ”miljö”. Indikatorn följs upp på 
kommunnivå och inte uppdelat per förvaltning, då det är fördel 
om fordon delas av flera förvaltningar. 

• Antal nyförvärvade gasdrivna miljöfordon under året.  
• Antal eldrivna miljöfordon. 
• Antal nyförvärvade eldrivna miljöfordon under året.  

Kommentar: Se kommentar ovan  

475



   
 Tjänsteskrivelse 

2017-02-13 
 

7(8) 

 

 

Delmål 4.4 (Primärenergianvändningen per kvadratmeter i Lunds 
kommuns lokaler…) 

• Primärenergianvändning per kvadratmeter i Servicenämndens 
lokaler (kWh/kvm).  
Kommentar: Bör vara normalårskorrigerad 

 
Delmål 4.5 (Den lokala produktionen av el, värme och drivmedel från 
förnybara källor ska öka …)  

• Egen elproduktion från vind inom den kommunala organisationen 
(kW).  
Kommentar: Bör inte följas upp av serviceförvaltningen då 
förvaltningen inte har lämplig mark för elproduktion från vind.  

• Egen elproduktion från vind inom den kommunala organisationen 
(kWh). Kommentar: se ovan 

• Egen värmeproduktion från sol inom den kommunala 
organisationen (kWh/år). 
Kommentar: Serviceförvaltningen mäter inte värmeproduktion då 
det inte finns separata mätare och bör tas bort.  

 
Mål 6 (Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och 
tätortsmiljöer med människan i centrum …) 

• Andelen nyproducerade fastigheter, inom kommunens 
verksamhet, uppdelat i kategorier efter energiprestanda.  
Kommentar: ”Antal” hade varit bättre än andelen då det är så få 
nybyggnader per år. Förtydliga vad som menas med 
nyproducerad fastighet (ordet ”fastighet” bör bytas ut mot 
”byggnad”) och vilka kategorier som avses gällande 
energiprestanda. Förtydliga även när under byggprocessen det ska 
rapporteras och om det mäter året eller ackumulerat från och med 
något år. Serviceförvaltningen föreslår Miljöbyggnad Guld, 
Silver, Brons och att följa upp vid slutbesiktningen (den 
uppskattade) och/eller vid två årsbesiktningen (den faktiska).  
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Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden föreslås besluta 
 
att såsom sitt remissvar avseende Aktualisering av LundaEko II 
Aktualiserad version 2016-12-27 översända serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2017-02-13 samt 
 
att särskilt föreslå att delmålet 2.5 (År 2020 ska 100 % av 
inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk mat) ändras till ”Öka 
andelen ekologiska livsmedel av inköpskostnaden.” 

SERVICEFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Pål Svensson Anne Pivén 
Servicedirektör  Miljö- och verksamhetsutvecklare 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
Förvaltningsledningen 
Miljöledningsgruppen  
Akten 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 26 Aktualisering av LundaEko II
Dnr SN 2017/0011

Sammanfattning
I LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av 
delmålen 2016. Ändringar ska antas av kommunfullmäktige. I 
programmet ingår det också att utvärdera programmet 2015 och 2018. I 
samband med den första utvärderingen gav kommunfullmäktige i 
uppdrag till kommunstyrelsen att göra vissa förändringar i LundaEko II 
för att tydliggöra ansvarsfördelning och målstruktur.

Serviceförvaltningen anser att förslaget på aktualisering av LundaEko II 
är väl genomarbetat och att ansvarsfördelningen är tydligare. 
Förvaltningen önskar en annan formulering av delmål 2.5 (År 2020 ska 
100 % av inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk mat).

Beslutsunderlag
Remiss: Aktualisering av LundaEko II Aktualiserad version 2016-12-27
samt bilaga Indikatorer för uppföljning av Lunds kommuns program för 
ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, LundaEko II
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13

Beslut

Servicenämnden beslutar
att såsom sitt remissvar avseende Aktualisering av LundaEko II 

Aktualiserad version 2016-12-27 översända serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2017-02-13 samt

 
att särskilt föreslå att delmålet 2.5 (År 2020 ska 100 % av 

inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk mat) ändras till 
”Öka andelen ekologiska livsmedel av inköpskostnaden.”

Protokollsanteckningar
Alliansen och Andreas Irestål (FNL) lämnar följande 
protokollsanteckning:

Vi anser att LundaEko går in i för mycket detaljer. Nämnder och 
förvaltning lägger alldeles för mycket tid på uppföljningar som inte leder 
någon stans. Vi måste fokusera på de stora linjerna och trenderna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen
Miljöledningsgruppen
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-08

Justerare Utdragsbestyrkande

Akten
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-08 SN 2017/0139

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Meteoriten, Kristallen Plan 7, 2017-03-08 klockan 17.00–20.14

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Klara Strandberg (S), 17.00-18.16, §§ 24-25
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S), tjänstgör för Per Olsson (S)
Tobias Ekholm (MP), tjänstgör för Klara Strandberg (S) §§ 26-34

Ersättare Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Andreas Irestål (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Anne Pivén, Miljö- och utvecklingsstrateg, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Thea Ohlander Arfwidsson, Miljöstrateg, Markentreprenad

Justerare Lars Leonardsson (M)

Paragrafer § 24-34

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1 den 14 mars 2017 kl.16.00

Underskrifter
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Servicenämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-08 SN 2017/0139

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Lars Leonardsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-08

Paragrafer § 24-34

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

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Anna Månsson
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 Tjänsteskrivelse 1 (3)
Renhållningsverket Diarienummer

2017-02-14 RH 2017/0009

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Traktorvägen 16 046-35 50 00 046-35 59 39 renhallningsverket@lund.se www.lund.se
221 00 LUND

Erik Rånlund

046-35 53 85

erik.ranlund@lund.se

Renhållningsstyrelsen

KSMHU Remiss Aktualisering av LundaEko II 
2016-12-27

Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko 
II. En omarbetning av LundaEko behövs för att bättre följa nuvarande 
ledningsprocess i Lunds kommun. På sikt kan även en övergripande 
arbetsorganisation i projektform införas för miljöarbetet. Fler styrande 
mål och planer berör miljöområdet. Arbetet med dessa kan effektiviseras.

För renhållningsstyrelsen innebär inte aktualiseringen av LundaEko II 
några förändrade ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017 dnr RH 
2017/0009.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december 
2016, § 45 dnr KS 2016/0488.
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Barnets bästa
Ärendet berör barn genom att LundaEko har som utgångspunkt att lämna 
över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är 
lösta. Barns synpunkter skall beaktas i arbetet med LundaEko.

Ärendet
Aktualiseringen av LundaEko II har inneburit att ansvarsfördelningen 
tydliggjorts och att målstrukturen setts över. Omfattningen är 8 
prioriterade områden och antalet delmål har minskat från 42 till 37. 
Styrelser och nämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på följande:

 Innehåll och formulering av delmål som har ändrats

 Ansvarsfördelning för delmål

 Ekonomiska konsekvenser

Renhållningsstyrelsen har ett uppdrag som i hög grad är kopplat till 
LundaEko. Bl.a. beslutar kommunfullmäktige (KF) om en avfallsplan för 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-02-14 RH 2017/0009

kommunen. Denna är aktuell genom beslut under 2016. Målformulering i 
avfallsplanen är så långt möjligt samstämmigt med formuleringarna i 
LundaEko. Under de senaste åren har förändringar skett i kommunens 
ledningsprocess. KF har tagit beslut om fokusområden och nämnder 
beslutar om utvecklingsmål. Syftet har varit att få färre mål och att 
rollfördelningen mellan de politiska nivåerna blir tydligare.

De många målen i LundaEko II kan skapa viss obalans i kommunens 
ledningsprocess. Detsamma gäller även andra beslut om mål som enligt 
lagstiftning skall beslutas av KF. (Avfallsplanen är ett exempel på detta.) 
I framtida arbete med LundaEko kan en bättre samordning ske med 
ledningsprocessen. Några få övergripande mål och en fullt utvecklat 
miljöledningssystem kan prövas istället för dagens styrning med många 
detaljerade mål. Nämnderna kan besluta om utvecklingsmål för 
miljöarbetet i samma ordning som för övriga utvecklingsmål. 
Miljöledningssystemet, som innebär att varje verksamhet skall identifiera 
sin mest betydande miljöpåverkan, borde leda till att de mest 
verkningsfulla delmålen för styrelser och nämnder tas fram. Det 
viktigaste är att nå verkställighet för åtgärder. LundaEko i sin nuvarande 
form skull tjäna på en kommunövergripande projektarbetsmodell.

Kommunikationsfrågorna kring LundaEko kan samordnas bättre. En 
kommunövergripande samverkan med en gemensam plan behövs i 
framtiden.

I LundaEko II, aktualiserade version, beskrivs en huvudprocess mot 
Ekologisk hållbarhet där ett flertal handlingsplaner är integrerade i 
processen. Det är bra att detta beskrivs och det finns behov att utveckla 
denna beskrivning än mer. Inte minst för att i det dagliga arbetet 
engagera medarbetare i den kommunala organisationen.

Delmålen
Flera av delmålen är formulerade som förhållningssätt. De mål som är 
effektmål bör skiljas från övriga.

Delmålen 1.1, 1.2 och 1.3 under prioriterat område ”Engagera flera” kan 
flyttas till ”Hållbar konsumtion”. ”Engagera flera” ses som en 
stödprocess och berör alla prioriterade områden men målet ”Hållbar 
konsumtion” är riktat till alla som bor och verkar i Lunds kommun varför 
delmålen passar bättre där.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen har setts över. Nämnder med samordningsansvar 
har angetts vilket är ett förtydligande. Alla nämnder och styrelser har 
gemensamt ansvar för 15 delmål. Flera av delmålens är inte effektmål 
utan formulerade som förhållningssätt. Behovet av handlingsplaner och 
genomförande av åtgärder påverkar styrelser och nämnder olika.

En otydlighet som har stor betydelse för arbetssätt och genomförande är 
hur ansvaret för huvudmålen är kopplat till ansvaret för delmålen. Är 
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ansvaret för huvudmålet bara en uppföljningsprocedur eller handlar det 
om verkställande?

Ekonomiska konsekvenser
Aktualiseringen av LundaEko II får inga förändrade ekonomiska 
konsekvenser för renhållningsstyrelsen. Verksamheten är 
avgiftsfinansierad och minskade avfallsmängder leder till lägre 
kostnader. Kostnadsutvecklingen har varit negativ vilket är positivt. 
Ökad återvinning och insamling av matavfall har sänkt 
behandlingskostnaderna.
Prioriterade områden finns sedan lång tid tillbaka och åtgärder genomförs 
för dessa. Målen för hållbar konsumtion har koppling till avfallsplan. 
Renhållningsstyrelsen får samordnaransvar för avfallsminimering och 
avfallssortering. För att nå resultat med dessa mål är arbetet riktat mot 
hela Lunds befolkning. Det kommun interna arbetet kan förändras. 
Exempelvis kan projektarbetsformen prövas för ett kommunövergripande 
arbetssätt.
 
Indikatorer
Renhållningsstyrelsen följer utveckling av avfall noggrant. Förändringar 
sker kontinuerligt av avfallet sammansättning. Tidningspapper minskar 
kraftigt och plast blir en allt större del av hushållsavfallet. Nuvarande mål 
med 2 % årlig minskning av det totala avfallet har kompletteras med en 
indikator med avfall per invånare. Med hänsyn till förväntad 
befolkningsutveckling är det angeläget att följa utvecklingen per 
invånare.

Förvaltningens förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen föreslås besluta

att översända remissvar enligt tjänsteskrivelsen till Kommunstyrelsen 
miljö- och hälsoutskott.

Erik Rånlund
Renhållningsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

484



Renhållningsstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 15 KSMHU Remiss Aktualisering av 
LundaEko II 2016-12-27

Dnr RH 2017/0009

Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko 
II. En omarbetning av LundaEko behövs för att bättre följa nuvarande 
ledningsprocess i Lunds kommun. På sikt kan även en övergripande 
arbetsorganisation i projektform införas för miljöarbetet. Fler styrande 
mål och planer berör miljöområdet. Arbetet med dessa kan effektiviseras.

För renhållningsstyrelsen innebär inte aktualiseringen av LundaEko II 
några förändrade ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017 dnr RH 
2017/0009.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december 
2016, § 45 dnr KS 2016/0488.
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar:

S och MP föreslår att styrelsen beslutar att göra följande tillägg till 
förvaltningens förslag till beslut: 

Fullmäktiges uppdrag innefattar inte en omarbetning av 
programmet. Miljö- och hälsoutskottet föreslår därför ingen ändring av 
programmet struktur och huvudmål. Några delmål har flyttats, medan 
andra tagits bort då de blivit inaktuella. Några delmål har lagts till. Bland 
de nya delmål finns bland annat mål för cirkulär ekonomi och 
minimering av mikroplatser vilket är välkommet. Det aktualiserade 
förslaget om minskning av utsläpp av klimatgaser bedöms som rimligt. 
Det är också rimligt att utsläpp av växthusgaser som uppstår utom Lunds 
kommuns gränser på grund av konsumtion inom kommunen tas med 
bland delmålen.

 

De två delmål under ”Hållbar konsumtion” som uttryckligen gäller 
avfallsfrågor föreslås enbart en redaktionell ändring och anpassning till 
avfallsplanens formulering. Mot detta finns inget att erinra.

Renhållningsstyrelsen föreslår bli huvudansvarig för delmålet som gäller 
minskade avfallsmängder. Vi har heller inget att erinra mot detta förslag, 
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Justerare Utdragsbestyrkande

förutsatt att ”huvudansvar” fortsatt definieras som ”ett övergripande 
samordningsansvar för att i kommunen leda och driva arbetet för att nå 
delmålet.”

Rune Granqvist (S) och Jörgen Jörgensen (L) yrkar bifall till Ulf 
Nymarks (MP) tilläggsyrkande.

Torsten Czernyson (KD) och Lotta Eldh Pålsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.

 

Beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till beslut
att godkänna Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande
att översända remissvar enligt tjänsteskrivelsen med Ulf Nymarks 

(MP) tillägsyrkande till Kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott.

Reservationer
Torsten Czernyson (KD) och Lotta Eldh Pålsson (M) reserverar sig mot 
Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
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Renhållningsstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-07 RH 2017/0065

Justerare Utdragsbestyrkande

Renhållningsstyrelsen

Plats och tid Renhållningsverket, Stora konferensrummet, Traktorvägen 16, 2017-
03-07 klockan 18.00

Ledamöter Ulf Nymark (MP), ordf
Rune Granqvist (S), vice ordf
Torsten Czernyson (KD), 2:e v ordf
Hlin Thorgeirsson (S)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Jörgen Jörgensen (L)
Sven-Inge Cederfelt (V)

Ersättare Gustav Hofvander (S)
Eva Ohlsson (S)
Lisa Pedersen (MP)
Lars Dahlquist (M)
Savita Upadhayaya (V)
Staffan Fredlund (C)

Övriga Anna Wilhelmsson Göthe, driftschef, Renhållningsverket
Erik Rånlund, förvaltningschef, Renhållningsverket
Jadwiga Romanowska Hansson, Nämndsekreterare, 
Renhållningsverket

Justerare Sven-Inge Cederfelt (V)

Paragrafer § 13-17

Plats och tid för justering Renhållningsverket 2017-03-13

Underskrifter

Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Sven-Inge Cederfelt (V)
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-07 RH 2017/0065

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-07

Paragrafer § 13-17

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-05

Förvaringsplats för protokollet Renhållningsverket, Traktorvägen 16

Underskrift

Jadwiga Romanowska Hansson
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/ (\.('i 
KF, 

2017-03-27 

Kristina Fontell 
Miljöstrategiska enheten 
Lunds kommun 

LKF :s synpunkter på aktualiserad version av LundaEkoll (i enlighet 
med beslut om remiss, kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, 
Dnr KS 2016/0488) 

Ett av LKF:s övergripande mål är att bidra till att skapa ett bättre, mer hållbart Lund. I nära 
samverkan med övriga förvaltningar och bolag kring gemensamma målsättningar kan vi komma 
längre i detta arbete. Lunds kommuns pro�Jram för en ekologiskt hållbar utveckling, LundaEkoll, 
har därför integrerats i LKF:s nuvarande miljömål och handlingsplaner som avser perioden 2013-
2017. Under våren 2018 kommer nya övergripande miljömål för perioden 2018-2020 att arbetas 
fram inom LKF. Aktualiserad version av Lun'daEkoll kommer då att vara ett av underlagen som 
styr framtagandet av nya mål och handlingsplaner. 

Nedan följer LKF:s synpunkter på aktualiserad version av LundaEkoll. 

Redogörelse av synpunkter per delmål 

Ursprungligt mål/nr Aktualiserat delmiil Ansvar LKF Synpunkter 

Nytt delmål 3.1 Utsläpp, Kommunstyrelsen, LKF ställer alltid 
emissioner och Miljönämnden, Barn- krav i nyproduktion/ 
urlakning av miljö - och Skolnämnderna, ombyggnadsprojekt 
och hälsofarliga Utbildningsnämnden, på SundaHus A eller 
ämnen inklusive Servicenämnden, 8-klassning inom
mikroplaster från Kultur- och följande 5
byggnader och fritidsnämnden, Lunds produktområden:
anläggningar i Lunds Kommuns Fastighets färger och lacker,
kommun ska minska. AB lim, träskyddsmedel,

avjämningsmassor
och foamassor.

3.5 Samtliga 3.2 Det ska inte Kommunstyrelsen, LKF genomförde,
förskolor och skolor i förekomma miljö- och Miljönämnden, Barn mha konsult, hösten
Lunds kommun ska hälsofarliga ämnen i och Skolnämnderna, 2016 en inventering
senast 2015 ha Lunds kommuns Utbildningsnämnden, avseende miljö- och
inventerats med verksamheter som Servicenämnden, hälsofarliga ämnen i
avseende på rör barn och unga. Kultur- och fastigheter med
produkters och fritidsnämnden, Lunds förskoleverksam het
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Kraftringen 

(9 kraftringen 

Maria Fors 
010-122 73 26 
070-335 60 32 
maria.fors@kraftringen.se

2017-03-23 Diarienummer: 17/00068 

Lunds kommun 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och hälsoutskottet 
Box 41 
221 00 Lund 

Remissvar avseende aktualisering av LundaEko Il -
Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar 
utveckling 2014-2020 
(Dnr KS 2016/0488) 

Kraftringen Energi AB har tagit del av den aktualiserade versionen av Lunds 

program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko Il, och välkomnar den 

höga ambitionsnivå vi ser i flera delmål. 

Kraftringen strävar efter att implementera sina ägarkommuners 

styrdokument i sin verksamhet, så även LundaEko Il. Vi har som 

kommunens energibolag en viktig roll i kommunens arbete mot en hållbar 

utveckling. Kraftringen har som målsättning att genom hållbara 

energilösningar utveckla energisystemen i regionen och samtidigt bidra till 

en hållbar tillväxt. 

Kraftringen har genom Kommunstyrelsens remiss fått möjlighet att ge synpunkter på 

• Innehåll och formulering av delmål som har ändrats

• Ansvarsfördelning för delmål

•Ekonomiska konsekvenser

Kraftringen har inte involverats i arbetet med aktualiseringen och därför är 

några av de nya delmålen, dess bakgrund och tankar om dess 

genomförande obekanta för oss. Kraftringens bidrag är i vissa fall beroende 

av hur Lunds kommun avser arbeta med delmålet, vilket inte alltid framgår 

av måldokumentet. Vi önskar därför en dialog med kommunen kring hur 

Kraftringen kan bidra på bästa sätt. 

Generellt skulle Kraftringen också önska att fler av delmålen görs mätbara 

och får en tydlig ambitionsnivå istället för de mer vaga formuleringarna att 

bidra till, verka för, minska eller öka. 

Kraftringen anser att förutsättningar för att uppnå målen ökar avsevärt då 

handlingsplaner med konkreta åtgärder tas fram i samverkan, dvs att 

berörda förvaltningar och bolag tidigt för en dialog kring vad man 

tillsammans kan uppnå. Kraftringen har därför tillsammans med Lunds 

Box 25. 221 00 Lund telefon 010-122 70 00@ info@kraftrlngen.se kraftringen.se 

Kraftringen Energi AB (publ) med säte i Lund, org.nr 556100-9852. 
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Från: Jon Andersson
Till: Kristina Fontell
Kopia: Anna-Karin Poussart
Ärende: VB: Remiss Aktualisering av LundaEko II 2016-12-27
Datum: den 20 mars 2017 15:43:54

Hej,

Jag har dubbelkollat med Thomas och detta är deras officiella svar. Eftersom det var så små

 ändringar för deras del så tar de inte upp det i sin styrelse.

Registrerar du detta i ärendet Kristina.

//Jon

Från: Thomas Persson [mailto:Thomas.Persson@vasyd.se] 
Skickat: den 16 mars 2017 14:19
Till: Jon Andersson
Kopia: Kristina Fontell
Ämne: SV: Remiss Aktualisering av LundaEko II 2016-12-27

Hejsan,

Vad avser 2.3 Varor, produkter och tjänster som upphandlas och köps ska innehålla, eller ge
 upphov till, så lite som möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen och mikroplaster samt 3.1
 Utsläpp, emissioner och urlakning av miljö – och hälsofarliga ämnen inklusive mikroplaster från
 byggnader och anläggningar i Lunds kommun ska minska så ser VA SYD mycket positivt på att
 mikroplaster tagits med. Detta ligger helt i linje med det arbete som VA SYD bedriver på
 uppströmsområdet. När det gäller mikroplaster från däckslitage och konstgräsplaner så passerar
 dessa normalt inte genom reningsverket utan direkt till recipient via dagvattenledningen. Detta
 gör att i stort sett all mikroplaster från dessa källor förs ut till vattenmiljön. När det gäller
 mikroplaster från hygienprodukter eller textiltvätt så sker däremot en, inte obetydlig,
 frånskiljning i reningsverket.

Vad avser 2.7 År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning med 2
 procent sedan 2013  samt 2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet ska öka till 65 procent
 2020 så rör det sig endast om redaktionella eller inga ändringar och VA SYD har inga synpunkter.

Vad avser 3.4 Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på kommunens egna åkermarker och
 kommunen ska verka för att avloppsreningsslam inte sprids på åkermark i kommunen så
 föreligger ingen förändring mot tidigare.

Vad avser 4.5 Den lokala produktionen av el, värme och drivmedel från förnybara källor ska öka
 med 700 GWh till år 2020 jämfört med 2013 så vill VA SYD påminna om den gasproduktion som
 sker vid Källby reningsverk. Gasen säljs till Kraftringen som förädlar den till fordonsgas.

Vad avser 8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk status och god kemisk
 status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter så föreligger inga ändringar och VA
 SYD har inga synpunkter.

Vad avser 8.2 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt
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 beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter så föreligger inga ändringar och VA SYD har inga
 synpunkter.

Vad avser 8.3 Senast år 2018 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster, med
 betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt skydd och
 översyn av befintliga skyddsområden ska göras så föreligger endast en framflyttning av årtal och
 VA SYD har inga synpunkter.

Med vänlig hälsning

THOMAS PERSSON
Miljöchef
Miljöenheten
Miljö-, Strategi- och Samordningsavdelningen

040-6350109
thomas.persson@vasyd.se

VA SYD

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kristina Fontell [mailto:kristina.fontell@lund.se] 
Skickat: den 10 januari 2017 11:17
Till: Registrator VA SYD
Ämne: Remiss Aktualisering av LundaEko II 2016-12-27

Hej
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade den 13 december att skicka ut
 aktualiseringen av LundaEko på remiss till samtliga nämnde och styrelser i kommunen samt
 VASYD och Sydvatten. Svar lämnas senast den 31 mars 2017.
mvh

Kristina Fontell
miljöstrateg
Lunds kommun, Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen
Box 41, 221 00 LUND
Växel: 046-35 50 00, direkt 359 64 01
mobilnummer för sms 0734150641
kristina.fontell@lund.se
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�SVDVATTEN Diarienummer 
SV/2016/0044-5 

2017-03-16 

1 (1) 

Kristina Fontell per e-post 

Synpunkter på LundaEko Il 

Lunds kommun har i sitt arbete med att aktualisera LundaEko berett Sydvatten tillfälle att 
lämna synpunkter på de delmål som har ändrats samt ansvarsfördelningen för delmålen. 

Synpunkterna ska ha inkommit senast den 31 mars 2017. 

Sydvattens synpunkter 

I tabellen under "Aktualiserat delmål" 8.1 (s 32) anges att ytvattenförekomsterna ska ha 
god ekologisk status. Det bör läggas till att vissa utpekade ytvattenförekomster istället för 
god ekologisk status ska uppnå god ekologisk potential. 

Under "Ansvar" för aktualiserat delmål 8.1 (s 32): Sydvatten bör strykas från listan över 
ansvariga aktörer för att miljökvalitetsmålet om god kemisk och ekologisk status ska 
uppfyllas. Enskilda verksamheter, utan myndighetsfunktion, kan inte anses vara ansvariga 
för att ett miljökvalitetsmål ska uppfyllas. Däremot ligger det i Sydvattens intresse att 
engagera sig i frågan för de vattenförekomster som Sydvatten är beroende av. 

Under "Ansvar" för aktualiserat delmål 8.2 (s 33): Även här bör Sydvatten strykas från 
listan över ansvariga aktörer för att uppnå målet. 

Aktualiserat Förslag formulering av delmål 
delmål/nummer 

8.1 Ytvattenförekomster i Lunds 
kommun ska ha god ekologisk 
status (alternativt god ekologisk 
potential) och god kemisk status 
enligt beslutade 
miljökvalitetsnormer och tidpunkter 

8.2 

Med vänlig hälsning 

iy����l� 
Magdalena Lindberg Eklund 
Utredningsledare 

Ansvar (kommentar) 

Sydvatten stryks som ansvarig 

Sydvatten stryks som ansvarig 

ADRESS TFN FAX ORG.NR PLUSGIRO 53 51 93-7 

BANKGIRO 400-6722 Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö 040-35 15 50 040-30 18 22 556100-9837
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 309 Joakim Månsson Bengtsson (-)
motion ”Alla chefer och föreståndare 
under verksamhetsområde flykting ska 
genomgå en HBTQ-certifiering eller 
motsvarande utbildning”

Dnr KS 2017/0531

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har i en motion yrkat att alla chefer och 
föreståndare inom verksamhetsområdet flykting ska genomgå en HBTQ-
certifiering eller motsvarande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2017.
Socialnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 150, jämte förvaltningens 
tjänsteskrivelse.
Joakim Månsson Bengtssons (-) motion Alla chefer och föreståndare 
under verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-certifiering 
eller motsvarande utbildning inkommen den 19 maj 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L) och Torsten Czernyson 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad.

Hans-Olof Andersson yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå 
fullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse att motionen är besvarad.
 

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och 
Hans-Olof Andersson reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer ges in, Protokollsbilaga § 309/01 och 
309/02.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): Utbildning i jämställdhet och normkritik är bra men 
inte detsamma som HBTQ. RFSLs utbildning skräddarsys dessutom efter 
behov. FI vill bifalla motionen.

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

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

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), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare Elin Gustafsson (S)

Paragrafer § 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-04

Paragrafer § 285-315

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Mesan
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 4 oktober 2017, 
ärende ”Joakim Månsson Bengtsson (-) motion ”Alla chefer och
föreståndare under verksamhetsområde flykting ska genomgå en
HBTQ-certifiering eller motsvarande utbildning”, (KF) Dnr KS 
2017/0531”

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet att motionen 
ska anses besvarad, till förmån för vårt eget avslagsyrkande. Det har inte 
påvisats något nyttovärde med den föreslagna åtgärden. 

För Sverigedemokraterna 2017-10-04

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-04 
 
Ang Joakim Månsson Bengtsson (-) motion "Alla chefer och 
föreståndare under verksamhetsområde flykting ska genomgå en 
HBTQ-certifiering eller motsvarande utbildning" (Dnr: KS 
2017/0531) 
 
Motionären lyfter en viktig fråga, nämligen den om att alla medborgare ska känna sig sedda, 
välkomna, trygga och inkluderade i kommunens verksamheter. Därför är det oerhört viktigt 
att Lunds kommun jobbar målmedvetet och systematiskt med bland annat HBTQ-frågor. 
Redan år 2014, när Alliansen hade majoritet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
togs det en rad beslut syftande till att stärka Lunds kommuns arbete med de här frågorna. 
Bland annat fick kommunkontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för arbete med HBTQ i 
avsikt att vägleda förvaltningarnas arbete samt att ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial. 
Till följd av initiativet i kommunstyrelsen fattade även kommunfullmäktige beslut om att 
bland annat alla verksamheter i kommunen ska inkludera HBTQ-frågor i sitt mångfaldsarbete. 
Men Alliansens ansträngningar slutade inte med det. Ett exempel är att Alliansen i vård- och 
omsorgsnämnden under den här mandatperioden väckte förslaget att öka medarbetarnas 
HBTQ-kompetens. 
 
Trots att kommunfullmäktige år 2014 bestämde att kommunstyrelsen skulle ansvara för att 
planera och regelbundet följa upp kommunens arbete med HBTQ-frågor har det rödgröna 
styret tyvärr dragit benen efter sig. I ett interpellationssvar från september 2016, två år efter 
fullmäktiges beslut, svarade kommunstyrelsens ordförande att en översyn pågår och förväntas 
vara genomförd under 2017. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
HR-avdelningen Diarienummer

2017-09-06 KS 2017/0531

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

Jacob Fridblom

 HR- strateg 

jacob.fridblom@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Joakim Månsson Bengtsson (FI) 
"Alla chefer och föreståndare under 
verksamhetsområde flykting ska genomgå en 
HBTQ-certifiering eller motsvarande 
utbildning".

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (FI) har skickat in en motion där han yrkar 
att alla chefer och föreståndare inom verksamhetsområdet flykting ska 
genomgå en HBTQ-certifiering eller motsvarande. 

  

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2017 (denna 
skrivelse)

Socialnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 150, SO 2017/0100

Socialförvaltningens yttrande daterad 2017-08-15, SO 2017/0100

Motion från Joakim Månsson Bengtsson (FI) "Alla chefer och 
föreståndare under verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-
certifiering eller motsvarande” 

Barnets bästa
Inom verksamhetsområdet flykting finns barn som riskerar att drabbas av 
psykisk ohälsa och känsla av utanförskap. Det är därför viktigt att 
personalen har tillräckliga kunskaper för att bemöta alla barn på ett 
inkluderande sätt. 

Ärendet
Joakim Månsson Bengtsson (FI) har skickat in motionen "Alla chefer och 
föreståndare under verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-
certifiering eller motsvarande”.  Han skriver att personer som blivit 
förföljda och flytt på grund av sexuell läggning, kön eller könsuttryck 
löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa, och att det därför är viktigt 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-09-06 KS 2017/0531

att kommunens medarbetare inom flyktingverksamheten har tillräckliga 
kunskaper för att bemöta dessa människor på ett inkluderande sätt. 
Joakim Månsson Bengtsson (FI) yrkar därför att fullmäktige beslutar att 
alla chefer och föreståndare inom verksamhetsområdet flykting i Lunds 
kommun ska genomgår en HBTQ- certifiering eller motsvarande 
utbildning.

Socialförvaltningens yttrande
Våren 2017 inledde socialförvaltningen ett jämställdhetsintegrerande 
arbete som riktar sig till kommunens HVB-verksamheter. Arbetet har två 
delar, dels utbildning av föreståndare och personal vid HVB-boenden, 
dels framtagande av ett metodstöd för ett fortsatt långsiktigt arbete vid 
kommunens olika boenden och verksamheter vad gäller 
jämställdhetsintegrering. Även om fokus ligger på jämställdhet utgår 
projektet från en normkritisk grund, vilket är en central del i HBTQ-
frågor. Utbildningsdagarna har inte specifikt gått in på HBTQ-frågor men 
normer och normkritik är områden som tagits upp och diskuterats. Då 
främst ur ett könsperspektiv. Socialförvaltningen har även påbörjat 
arbetet med att ta fram ett eget metodstöd som är tänkt att kunna 
användas i framtida utvecklingsarbeten inom jämställdhets- och 
mångfaldsområdet i stort. Metodstödet bygger på en trappmodell i sex 
steg som guidar en igenom de olika stegen i ett utvecklingsarbete. 
Utformningen gör det möjligt att använda metodstödet obegränsat med 
gånger och inom olika typer av verksamheter. 

Socialförvaltningen har också ett samarbete med den ideella 
organisationen Tamam Lund för att stärka ensamkommande ungdomars 
rättigheter i Lunds kommun samt som helhet stärka jämställdhetsarbetet 
på kommunens HVB-boenden. Socialförvaltningen har genom 
utvecklingsmedel från länsstyrelsen finansierat en utbildning av Tamams 
volontärer som nu leder samtalsgrupper baserade på ett metodmaterial, 
”Mänskliga rättighetsspelet”, där man tillsammans i samtalsgrupper 
diskuterar, förstår och undersöker ungas rättigheter utifrån ett 
jämställdhets- och normkritiskt perspektiv.

Varje termin erbjuds all personal inom socialförvaltningen en heldags 
utbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Här uppmärksammas 
även HBTQ-frågan och nyanlända. Utbildare är kommunens samordnare 
i hedersfrågor. Samordnarens uppdrag är att arbeta med förebyggande 
projekt, nätverka, informera och utbilda samt vara ett stöd i 
förekommande ärenden.

Utöver ovan kompetenshöjande insatser som håller på att utvecklas eller 
som genomförs idag för personal inom flyktings verksamhetsområde är 
verksamheten inne i en förändringsfas, som har sin grund i de 
förändringar som skett i den statliga styrningen det senaste året. 
Förändringsarbetet innebär stora krav på chefer och föreståndare med en 
stor arbetsbörda. HBTQ-certifiering eller motsvarande utbildningar har 
hög kvalitet och kräver mycket arbetstid och engagemang från ledning 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-09-06 KS 2017/0531

och personal. I den situation som verksamhetsområdet befinner sig i i 
dagsläget bedöms det som svårt att prioritera ytterligare ett uppdrag 
utöver det arbete som redan sker. När pågående omställningsarbete 
genomförts samt pågående insatser utvärderas kan frågan gällande 
HBTQ-certifiering eller motsvarande återaktualiseras som en viktig 
kompetenshöjande insats för verksamheten.   

Kommunkontorets kommentar
Socialförvaltningen har genomfört en rad kompetensutvecklingsinsatser 
med ett normkritiskt perspektiv, vilket är en central del i HBTQ-frågor, 
för medarbetare vid HVB-hem. Verksamheten har således genomfört 
utbildningsinsatser som i många delar motsvarar en HBTQ- certifiering, 
dock inte lika omfattande. Andra verksamheter i Lunds kommun, såsom 
biblioteksverksamheten och Högevall, har blivit HBTQ- certifierade av 
RFSL och vittnar om att det är en lärorik men omfattande process där 
samtliga medarbetare i verksamheten är delaktiga. Att som motionären 
yrkar, att endast chefer och föreståndare ska genomgå en HTBQ- 
certifiering, är således inte den modell RFSL, den största aktören inom 
området, tillämpar. 

Mot bakgrund av att flera kompetensutvecklingsinsatser genomförts och 
den förändringsprocess verksamheten är inne i delar kommunkontoret 
socialförvaltningens uppfattning att en HBTQ- certifiering inte ska 
prioriteras i dagsläget.  

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anse att motionen är besvarad.  

 Anette Henriksson
 Kommundirektör 

 Johanna Sjöstrand
 HR- direktör

Beslut expedieras till:
Socialförvaltningen
Akten
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Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 150 Motion från Joakim Månsson 
Bengtsson (-) om HBTQ-certifiering av 
personal

Dnr SO 2017/0100

Sammanfattning
Socialnämnden har fått ett motionsförslag från feministiskt initiativ där 
förslaget yrkar att alla chefer och föreståndare under verksamhetsområde 
flykting vid socialförvaltningen i Lund ska genomgå en HBTQ-
certifiering eller motsvarande utbildning.

Ärendet innehåller ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2017 Förslag till 
svar på motion från FI gällande att alla chefer och föreståndare under 
verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-certifiering eller 
motsvarande.
Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Alla chefer och föreståndare 
under verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-certifiering 
eller motsvarande” daterad 2017-05-19.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     översända tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2017 som 

socialnämndens svar till motionen.

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

2017-08-23 SO 2017/0119

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-08-23 klockan 16.30–19.00

Ledamöter 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), t.o.m. kl 18:15, § 154
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Persson (S), ersätter Peter Fransson (S)
Mark Collins (L), ersätter Sonja Lindlöf (L) fr.om. § 155

Ersättare Ann-Louise Levau (S)
Petra Douhane (M)
Amanda Bjernestedt (MP)
Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Karin Säfström, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef

Justerare Sven-Bertil Persson (V)

Paragrafer § 147-173

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 28 augusti, kl 16:30
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Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-23 SO 2017/0119

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Erik Hammarström (MP)

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Paragrafer § 147-173

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-29 Datum då anslaget tas ned 2017-09-20

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson
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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Resurs och utveckling  Diarienummer  

 2017-08-15 SO 2017/0100   
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 1255  Brotorget 1 046-35 50 00   socialforvaltningen@lund.se www.lund.se 
221 05 Lund      

 

Johan Larsson Boström 

046-359 59 35 

Johan.larssonbostrom@lund.se 

Socialnämnden 

Förslag till svar på motion från FI gällande att 
alla chefer och föreståndare under 
verksamhetsområde flykting ska genomgå en 
HBTQ-certifiering eller morsvarande 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått ett motionsförslag från feministiskt initiativ där 
förslaget yrkar att alla chefer och föreståndare under verksamhetsområde 
flykting vid socialförvaltningen i Lund ska genomgå en HBTQ-
certifiering eller motsvarande utbildning. 

Ärendet innehåller ett svar på motionen 

Beslutsunderlag 
Förslag till svar på motion från FI gällande att alla chefer och 
föreståndare under verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-
certifiering eller motsvarande daterad 2017-08-15 (denna skrivelse) 

Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) "Alla chefer och föreståndare 
under verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-certifiering 
eller motsvarande” daterad 2017-05-19 

Barnets bästa   
Motionen berör barn. Inom verksamhetsområdet finns barn och HBTQ-
barn har större risk för psykisk ohälsa och känsla för utanförskap. 
Kunskap i bemötande i syfte att inkludera är viktig i dessa barns 
omgivning för att möjliggöra en trygg miljö för barnen. 
Socialförvaltningen har genom ett utvecklingsprojekt startat ett arbete att 
öka kunskapen i jämställdhet och mångfald utifrån en normkritisk grund 
samt erbjuder personal utbildning inom heder och HBTQ i relation till 
nyanlända.  
 

Ärendet 
Motionen tar sin utgångspunkt i den utsatthet som drabbar personer som 
är förföljda på grund av sin sexuella läggning, kön eller könsuttryck, 
bland annat i form av ökad risk för psykisk ohälsa. Att förebygga detta 
kräver kunskap hos kommunens medarbetare för att de ska kunna känna 
sig trygga att bemöta alla medmänniskor på ett inkluderande sätt, och för 
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 Tjänsteskrivelse 2 (3) 
  Diarienummer  

 2017-08-15 SO 2017/0100   
    

 

 

att alla nya lundabor ska känna sig välkomna, trygga och få ett gott 
bemötande. En HBTQ-certifiering eller motsvarande för alla chefer och 
föreståndare inom verksamhetsområde flykting skulle, enligt motionen, 
säkerställa detta. 

 

Socialnämndens yttrande 
Våren 2017 inledde socialförvaltningen ett jämställdhetsintegrerande 
arbete som riktar sig till kommunens HVB-verksamheter. Arbetet har två 
delar, dels utbildning av föreståndare och personal vid HVB-boenden, 
dels framtagande av ett metodstöd för ett fortsatt långsiktigt arbete vid 
kommunens olika boenden och verksamheter vad gäller 
jämställdhetsintegrering. Även om fokus ligger på jämställdhet utgår 
projektet från en normkritisk grund, vilket är en central del i HBTQ-
frågor. Utbildningsdagarna har inte specifikt gått in på HBTQ-frågor men 
normer och normkritik är områden som tagits upp och diskuterats. Då 
främst ur ett könsperspektiv. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram 
ett eget metodstöd som är tänkt att kunna användas i framtida 
utvecklingsarbeten inom jämställdhets- och mångfaldsområdet i stort. 
Metodstödet bygger på en trappmodell i sex steg som guidar en igenom 
de olika stegen i ett utvecklingsarbete. Utformningen gör det möjligt att 
använda metodstödet obegränsat med gånger och inom olika typer av 
verksamheter.  
 
Socialförvaltningen har också ett samarbete med den ideella 
organisationen Tamam Lund för att stärka ensamkommande ungdomars 
rättigheter i Lunds kommun samt som helhet stärka jämställdhetsarbetet 
på kommunens HVB-boenden. Socialförvaltningen har genom 
utvecklingsmedel från länsstyrelsen finansierat en utbildning av Tamams 
volontärer som nu leder samtalsgrupper baserade på ett metodmaterial, 
”Mänskliga rättighetsspelet”, där man tillsammans i samtalsgrupper 
diskuterar, förstår och undersöker ungas rättigheter utifrån ett 
jämställdhets- och normkritiskt perspektiv. 
 
Varje termin erbjuds samtlig personal inom socialförvaltningen en 
heldags utbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Här 
uppmärksammas även HBTQ-frågan och nyanlända. Utbildare är 
kommunens samordnare i hedersfrågor. Samordnarens uppdrag är att 
arbeta med förebyggande projekt, nätverka, informera och utbilda samt 
vara ett stöd i förekommande ärenden. 
 

Utöver ovan kompetenshöjande insatser som håller på att utvecklas eller 
som genomförs idag för personal inom flyktings verksamhetsområde är 
verksamheten inne i en förändringsfas, som har sin grund i de 
förändringar som skett i den statliga styrningen det senaste året. 
Förändringsarbetet innebär stora krav på chefer och föreståndare med en 
stor arbetsbörda. HBTQ-certifiering eller motsvarande utbildningar har 
hög kvalitet och kräver mycket arbetstid och engagemang från ledning 
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 Tjänsteskrivelse 3 (3) 
  Diarienummer  

 2017-08-15 SO 2017/0100   
    

 

 

och personal. I den situation som verksamhetsområdet befinner sig i 
dagsläget bedöms det som svårt att prioritera ytterligare ett uppdrag 
utöver det arbete som redan sker. När pågående omställningsarbete 
genomförts samt pågående insatser utvärderas kan frågan gällande 
HBTQ-certifiering eller motsvarande återaktualiseras som en viktig 
kompetenshöjande insats för verksamheten.    

 Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 
att översända tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2017 som 

socialnämndens svar till motionen. 
 
 
 
 
Annika Pettersson  
socialdirektör 

 

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

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 311 Hans-Olof Andersson (SD) motion om
att riva folkparksbyggnaden nu och på 
platsen istället bygga seniorlägenheter

Dnr KS 2016/1005

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson m.fl (SD) har i en motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att folkparksbyggnaden rivs och ersätts med seniorlägenheter.

Motionen har remitterats till servicenämnden, kultur-och fritidsnämnden 
samt byggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 10, jämte 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.
Servicenämndens beslut den 11 januari 2017, § 5, jämte förvaltningens 
tjänsteskrivelse.
Kultur-och fritidsnämndens beslut den 15 december 2016, § 136, jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. motion om att riva folkparksbyggnaden 
nu och på platsen i stället bygga seniorlägenheter inkommen den 26 
oktober 2016.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Anders 
Almgren (S), Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Hanna Gunnarsson 
(V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Philip 
Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Lena Fällström (S), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed röstar ja.

Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.

Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg och Hans-Olof 
Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer ges in, Protokollsbilaga § 311/01 och 
311/02.

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

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

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), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare Elin Gustafsson (S)

Paragrafer § 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-04

Paragrafer § 285-315

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Mesan
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 4 oktober 2017, 
ärende ”Hans-Olof Andersson (SD) motion om att riva 
folkparksbyggnaden nu och på platsen istället bygga seniorlägenheter, 
(KF) Dnr KS 2016/1005” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bifallsyrkande till motionen.  
 
Det har pratats om att folkparksbyggnaden ska bli kulturhus, men av allt 
att döma kommer det inte att bli av, det framkom ju förra året att det skulle 
bli enormt dyrt. Denna byggnad har i stort sett stått oanvänd sedan den 
byggdes, och nu är den allvarligt förfallen. Samtidigt behövs det 
seniorbostäder, och denna placering, precis intill Papegojlyckans 
äldreboende, är ju perfekt för seniorlägenheter. Tyvärr ville KS inte bifalla 
denna motion, vi får se hur det går när den kommer till KF. För vidare 
argument, se motionen.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-10-04 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-04 
 
Ang Hans-Olof Andersson (SD) motion om att riva 
folkparksbyggnaden nu och på platsen istället bygga 
seniorlägenheter (Dnr: KS 2016/1005) 
 
Folkparken och folkparksbyggnaden har varit föremål för debatt under många, många år. 
Olika användningsområden har diskuterats och centralt för oss i Alliansen är att komma fram 
till en realistisk, konstruktiv och inte minst ekonomiskt hållbar lösning. Förra mandatperioden 
tog Alliansen initiativ till ett planuppdrag i byggnadsnämnden som gick ut på att det skulle 
kunna byggas bostäder i det aktuella området, utan att varken ta parkmark i anspråk eller 
behöva riva själva folkparksbyggnaden. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-09-13 KS 2016/1005

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Rådhuset 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00  Lund

Britt Steiner

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Hans-Olof Andersson m fl (SD) motion om att 
riva folkparksbyggnaden nu och på platsen 
istället bygga seniorlägenheter

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 
att Folkparksbyggnaden rivs och ersätts med seniorlägenheter. 

Motionen har remitterats till servicenämnden, kultur-och fritidsnämnden 
samt byggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse de 13 september 2017, dnr KS 
2016/1005
Byggnadsnämndens beslut den 19 januari 2017 
Servicenämndens beslut den 17 januari 2017-
Kultur-och fritidsnämndens beslut den15 december 2016-Motion från 
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. den 21 oktober 2016

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

Ärendet
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 
att folkparksbyggnaden rivs och ersätts med seniorlägenheter. 
Motionärerna anser att nuvarande byggnad ska rivas och att några cirka 
åtta våningar höga byggnader med seniorlägenheter ska uppföras och 
placeras så att parkytan fortsatt blir ungefär lika stor.

Sverigedemokraterna yrkar
att Folkparksbyggnaden så snart som möjligt rivs, och att det på ungefär 
motsvarande markareal i folkparken istället byggs seniorlägenheter, 
förslagsvis i LKF:s regi.
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-09-13 KS 2016/1005

Nämndernas yttranden
Motionen har remitterats till servicenämnden, kultur-och fritidsnämnden 
samt byggnadsnämnden för yttrande.

Servicenämnden hänvisar i sitt yttrande bl a till genomförda utredningar 
avseende lokalt kulturhus samt en tidigare antikvarisk förundersökning, 
och belyser med dessa komplexiteten i frågan om Folkparkens framtid. 
Nämnden konstaterar i sitt yttrande att Folkparken ur ett fastighets-
förvaltningsperspektiv bör fasas ut, men konstateras också att detta måste 
vägas mot de arkitektoniska värden som Folkparken har.

Kultur-och fritidsnämnden skriver att nämnden har tilldelats 15 mkr i 
investeringsplanen för att omvandla byggnaden till lokalt kulturhus. 
Utredning visade dock på högre kostnadskalkyl och nämnden har bl. a. 
mot denna bakgrund valt att inte gå vidare i frågan. 

Byggnadsnämnden anser att planeringen bör utgå från att ta tillvara och 
utveckla de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena så att 
folkparksbyggnaden och dess gröna miljö kan inordnas i en utvecklad 
helhetsmiljö.

Byggnadsnämnden gav 2014 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva 
lämpligheten av att förtäta och säkerställa kulturmiljö- och grön-
strukturvärden i Folkparken. Planarbetet har därefter avvaktat andra 
utredningar och något aktivt planarbete pågår för närvarande inte. Frågan 
om byggnadsminnes-förklaring avseende folkparksbyggnaden har väckts 
hos länsstyrelsen, men har ännu inte avgjorts. 

Kommunkontorets synpunkter
Kommunkontoret delar uppfattningens att det fortsatta planarbetet bör 
utgå från att ta tillvara och utveckla de kulturhistoriska och 
arkitektoniska värdena så att folkparksbyggnaden och dess gröna miljö 
kan inordnas i en utvecklad helhetsmiljö.

Kultur- och fritidsnämnden planerar att använda byggnaden från hösten 
som evakueringslokal för delar av verksamheten - repetitioner för 
Stadsorkestern, Hemvärnet, dans och teaterundervisning för 
kulturskolan- som idag finns på Stadshallen då den renoveras. 

Viss renovering genomförs i byggnaden för att möjliggöra användning av 
byggnaden.
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-09-13 KS 2016/1005

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Motionärerna
Akten
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Lund 2016-10-24

Motion om att riva folkparksbyggnaden nu och på 
platsen istället bygga seniorlägenheter
Ställd till Lunds kommunfullmäktige.

Trögheten och långsamheten i beslutssystemen i Lund är ibland nästan 
ofattbar. Men ibland är det inte ens en fråga om långsamhet, ibland är 
det totala låsningar som har uppstått. 

Ett sådant fall av låsning är den som råder runt folkparksbyggnaden, 
och de tankar om att ersätta den med seniorlägenheter som har 
framförts. Folkparksbyggnaden, som efter arkitekten även går under 
namnet Edmanska huset, byggdes 1976. Under många år har den stått 
oanvänd, förutom en mindre del i östra änden där det har varit 
fritidsverksamhet för ungdomar, en verksamhet som ju nu i Lund är 
under en stor omvandling. Kapitelförlusten det innebär att låta en 
byggnad stå oanvänd och förfalla under många år vore ju helt 
oacceptabel i en varje verksamhet med tydlig ansvarfördelning, men i 
Lunds kommun går det till så. Ansvaret är förstås politiskt. Ett beslut 
om vad som ska hända med folkparksbyggnaden kan inte vänta 
längre. 

Hur går det då med det inriktningsbeslut som tagits, att göra huset till 
ett kulturhus? På kultur och fritidsnämndens sammanträde i juni 2016 
redovisades preliminära kostnadsberäkningar för detta. Beräkningarna 
visade på en kostnad på 60-70 miljoner. Det ska jämföras med 
budgeterade 15 miljoner. Det är ju en helt orimlig kostnad. 
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Det är sant att det finns flera kulturverksamheter som behöver nya 
lokaler: Teater Sagohuset, Bibliotek Väster, och Stenkrossen har 
nämnts. Men det går troligen att ordna både billigare och mer 
ändamålsenliga lokaler för dessa verksamheter, än att lägga de 60-70 
miljoner det behövs för att ställa i ordning folkparksbyggnaden. När 
det gäller Teater Sagohuset, så har dessa själva påpekat att den 
föreslagna ombyggnaden av folkparksbyggnaden knappast passar för 
dem. 

Det är nu helt uppenbart att det förslag som i samarbete med LKF togs 
fram under alliansens styre för några år sedan, är det enda rimliga. 
Sluta med de eviga långbänkarna om eventuellt kulturhus, riv den 
nuvarande byggnaden, och bygg istället några cirka åtta våningar höga 
byggnader med seniorlägenheter. Dessa kan antingen placeras där den 
nuvarande byggnaden står, eller strax intill, men uppta ungefär lika 
stor yta, så att parkytan förblir ungefär lika stor. Platsen är perfekt för 
seniorlägenheter, precis intill ligger Papegojlyckan med mycket fina 
faciliteter för matservering, verksamhet och stöd för äldre. Det är nog 
precis så många av oss vill bo när krafterna tryter: i en egen bostad, 
men med hjälp, stöd, och mötesplats precis intill. 

Sverigedemokraterna yrkar

att folkparksbyggnaden så snart som möjligt rivs, och att det på 
ungefär motsvarande markareal i folkparken istället byggs 
seniorlägenheter, förslagsvis i LKF:s regi.

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
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________________________
Ted Ekeroth
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

_______________________
Dragan Brankovic
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

____________________
Bo Kjellberg
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

528



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 10 Motion om att riva 
folkparksbyggnaden, Hans-Olof 
Andersson (SD) 

Dnr BN 2016/0456

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige tagit upp 
frågan om att ersätta folkparksbyggnaden med seniorlägenheter. De 
menar att nuvarande byggnad ska rivas och att några cirka åtta våningar 
höga byggnader med seniorlägenheter ska uppföras och placeras så att 
parkytan fortsatt blir ungefär lika stor.

Byggnadsnämnden gav 2014 Stadsbyggnadskontoret ett uppdrag att 
pröva lämpligheten av att förtäta och säkerställa kulturmiljö- och 
grönstrukturvärden i Folkparken. Planarbetet har därefter avvaktat andra 
utredningar och något aktivt planarbete pågår för närvarande inte. Fråga 
om byggnadsminnesförklaring avseende folkparksbyggnaden har väckts 
hos länsstyrelsen, men har ännu inte avgjorts.

Stadsbyggnadskontoret menar att planeringen bör utgå från att ta tillvara 
och utveckla de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena så att 
folkparksbyggnaden och dess gröna miljö kan inordnas i en utvecklad 
helhetsmiljö.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-01-03
Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Ted Ekeroth (SD), Dragan 
Brankovic (SD) och Bo Kjellberg (SD), 2016-10-24

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Mia Honeth (L), 
Dimitrios Afentoulis (KD), Ulf Nymark(MP), Helmut Moser (V) och Per 
Johnsson (C) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att som yttrande över motionen hänvisa till Stadsbyggnadskontorets 

skrivelse.

Reservationer
Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. Skriftlig 
reservation ges in, se protokollsbilaga 1 till BN 2017-01-19 § 10.
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Mark- och exploateringskontoret
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-19 BN 2016/0472

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-01-19 klockan 
17.00–19.00

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S), närvarande §§ 1-6 och 14, klockan 17.00-18.00
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Fexner (S), ersättare för Akram Heidari (S) §§ 7-13, 15-16
Christoffer Karlsson (L), ersättare för Bernt Bertilsson (C) §§ 1-2, 14
Per Johnsson (C), närvarande §§ 3-13 och 15-16 som ersättare för 
Bertil Bertilsson (C), klockan 17.30-19.00

Ersättare Alexander Wallin (M)
Johan Helgeson (MP)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, bygglovschef/stadsarkitekt
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Henrik Borg, stadsantikvarie
Christoffer Lindskov, planarkitekt
Karl-Magnus Adielsson, landskapsarkitekt

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 1-16

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 24 januari 2017 
kl. 09.00
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-19 BN 2016/0472

Justerare Utdragsbestyrkande

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 2017-01-19

Paragrafer § 1-16

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-25 Datum då anslaget tas ned 2017-02-16

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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BN 2017-01-19 § 10
Protokollsbilaga 1

Reservation ärende 10 - Motion SD om att riva Folkparken och bygg 
seniorbostäder.

Vi har röstat för Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Vi vill lyfta fram det detaljplanearbete som skedde under förra 
mandatperioden som tog ett helhetsperspektiv på området. Det var en 
mycket bra plan som möjliggjorde för många bostäder utan att det 
nödvändigtvis medförde en rivning av Folkparksbyggnaden. Vi vill 
uppmana Stadsbyggnadskontoret att återuppväcka arbetet med den 
detaljplanen.

Klas Svanberg (M) Mia Honeth (L)
2:e vice ordf. Byggnadsnämnden
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund      

 

Ole Kasimir 

046-359 63 74 

ole.kasimir@lund.se 

 Byggnadsnämnden i Lund 

 

Motion om att riva folkparksbyggnaden nu 
och på platsen istället bygga seniorlägenheter 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige tagit upp 

frågan om att ersätta folkparksbyggnaden med seniorlägenheter. De 

menar att nuvarande byggnad ska rivas och att några cirka åtta våningar 

höga byggnader med seniorlägenheter ska uppföras och placeras så att 

parkytan fortsatt blir ungefär lika stor. 

Byggnadsnämnden gav 2014 Stadsbyggnadskontoret ett uppdrag att 

pröva lämpligheten av att förtäta och säkerställa kulturmiljö- och 

grönstrukturvärden i Folkparken. Planarbetet har därefter avvaktat andra 

utredningar och något aktivt planarbete pågår för närvarande inte. Fråga 

om byggnadsminnesförklaring avseende folkparksbyggnaden har väckts 

hos länsstyrelsen, men har ännu inte avgjorts. 

Stadsbyggnadskontoret menar att planeringen bör utgå från att ta tillvara 

och utveckla de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena så att 

folkparksbyggnaden och dess gröna miljö kan inordnas i en utvecklad 

helhetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-01-03 (denna skrivelse) 

• Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Ted Ekeroth (SD), Dragan 

Brankovic (SD) och Bo Kjellberg (SD) om att riva folkparksbyggnaden 

nu och på platsen istället bygga seniorlägenheter, 2016-10-24 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. 

Konsekvenser för personer med funktionshinder 
En konsekvensanalys för personer med funktionshinder har inte bedömts 

vara relevant i ärendet. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige tagit upp 

frågan om att ersätta folkparksbyggnaden med seniorlägenheter. 

Sverigedemokraterna menar att ett beslut om vad som ska hända med 
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folkparksbyggnaden (sk Edmanska huset) från 1976, som under många år 

till stor del stått oanvänd, inte kan vänta längre. Sverigedemokraterna 

pekar på att den preliminära kostnadsberäkningen för att göra huset till 

ett kulturhus visat på 60-70 miljoner kronor, vilket de menar är en helt 

orimlig kostnad. 

 

Vidare pekar Sverigedemokraterna på att det finns flera 

kulturverksamheter som behöver nya lokaler – Teater Sagohuset, 

Bibliotek Väster och Stenkrossen – men att dessa troligen kan ordnas 

billigare och mer ändamålsenligt än genom att iordningställa 

folkparksbyggnaden. 

 

Motionärerna menar att det nu är helt uppenbart att det förslag som i 

samarbete med LKF togs fram under alliansens styre för några år sedan 

är det enda rimliga. De menar att nuvarande byggnad ska rivas och att 

några cirka åtta våningar höga byggnader med seniorlägenheter ska 

uppföras och placeras så att parkytan fortsatt blir ungefär lika stor. 

Sverigedemokraterna menar att platsen är perfekt för seniorlägenheter, 

precis intill Papegojlyckan och att det är precis så många vill bo när 

krafterna tryter; i en egen bostad, men med hjälp, stöd och mötesplats 

precis intill. 

Stadsbyggnadskontorets kommentarer 
I det programarbete som Stadsbyggnadskontoret arbetat med i samverkan 

med LKF under 2012-2013 utreddes en ombyggnad av folkparksbygg-

naden till bostäder. Något förslag på att riva byggnaden och ersätta den 

med ny bostadsbebyggelse har inte studerats. 

 

Byggnadsnämnden gav 2014-06-05 Stadsbyggnadskontoret ett nytt 

uppdrag med inriktningen att pröva lämpligheten av att förtäta samt 

säkerställa kulturmiljö- och grönstrukturvärden inom Väster 5:10 m fl 

(Folkparken) i Lund. Avsikten var att planarbetet skulle inledas med ett 

planprogram. Planarbetet har därefter avvaktat andra utredningar och 

något aktivt planarbete pågår för närvarande inte. 

 

Fråga om byggnadsminnesförklaring avseende folkparksbyggnaden har 

väckts hos länsstyrelsen. Byggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet på 

remiss från länsstyrelsen. Folkparksbyggnaden har stora kulturmiljö- och 

arkitektoniska värden och den är rödmarkerad i Bevaringsprogrammet,  

d v s ”kulturhistoriskt värdefull” och parkmiljön är grönmarkerad d v s 

”Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt 

värde”. Den byggnad som finns idag är uppförd 1975-76 efter ritningar 

av Bengt Edman. Folkparksbyggnaden är en representant för den 

modernistiska tegelarkitekturen som präglat en stor del av Lunds publika 

och privata byggande under efterkrigstiden. Någon form av publik 

användning är ur ett antikvariskt perspektiv mest varsamt. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att en byggnadsminnesförklaring 
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inte är nödvändig för att bevaka folkparksbyggnadens kulturhistoriska 

värden. De verktyg som tillhandahålls i PBL bedöms ge ett tillräckligt 

skydd. Frågan om byggnadsminne är ännu inte avgjord av länsstyrelsen. 

 

En avgörande förutsättning för områdets framtida utformning är, som 

Sverigedemokraterna tydliggör i sin motion, om folkparksbyggnaden ska 

bevaras och hur den i så fall ska användas. En rivning av befintlig 

byggnad för att ge plats för ny bostadsbebyggelse kan förvisso ge 

möjlighet till nya seniorlägenheter, men det skulle också medföra att 

påtagliga kulturhistoriska och arkitektoniska värden förloras. I det 

planuppdrag som nämnden gett kontoret kan en samlad analys av 

närområdets möjligheter till ny bebyggelse tas fram. 

Stadsbyggnadskontoret menar att planeringen bör utgå från att ta tillvara 

och utveckla de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena så att 

folkparksbyggnaden och dess gröna miljö kan inordnas i en utvecklad 

helhetsmiljö. 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 

Byggnadsnämnden föreslås besluta 
att  som yttrande över motionen hänvisa till Stadsbyggnadskontorets 

skrivelse. 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 

 

 

Marcus Horning Malin Sjögren 

stadsbyggnadsdirektör stadsarkitekt 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Serviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Mark- och exploateringskontoret 

Akten 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-11

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 5 Motion från Hans-Olof Andersson (SD)  
om att riva folkparksbyggnaden nu 
och på platsen istället bygga 
seniorlägenheter- remissyttrande

Dnr SN 2016/0206

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska riva 
folkparksbyggnaden av Bengt Edman och på platsen istället bygga 
seniorlägenheter. Motionen är nu föremål för remiss.

Beslutsunderlag
Motion SD, 2016-10-24
Serviceförvaltningens utredning rörande Folkparken, 2016-09-23
Antikvarisk förundersökning Folkparken, Tyréns, 2013-06-07
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2016.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande rörande Hans-Olof Anderssons (SD) motion 

rörande att riva Folkparksbyggnaden överlämna 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-11.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Akten
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-11 SN 2016/0228

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Meteoriten, Kristallen plan7, 2017-01-11 klockan 17.00–21.05

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Per Olsson (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Klara Strandberg (S)
Lars Leonardsson (M), kl. 17.15-21.05,  §§ 2-11
Pontus Kjellström (v)
Gert Andersson (C), kl. 17.00-18.15, §§ 1-5
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Lars Leonardsson 
(M) § 1 samt för Gert Andersson (C) §§ 6-11

Ersättare Barbro Törnqvist (S)
Staffan Sölve (MP), kl. 17.00 -19.45

Övriga Daniella Ivkovic, Sekreterare
Pål Svensson, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Fastighetsjurist, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling,  Markentreprenad  chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Anne Pivén, utvecklingsstrateg

Justerare Klara Strandberg (S)

Paragrafer § 1-11

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1 den 18 januari 2017 kl.16.30

Underskrifter
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-11 SN 2016/0228

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Klara Strandberg (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-01-11

Paragrafer § 1-11

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-18 Datum då anslaget tas ned 2017-02-09

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Daniella Ivkovic
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2016-12-11 
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Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress   

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se  

221 00 Lund 

 

 

 

 

Servicenämnden 

 

 

 

 

Yttrande över motion från Hans-Olof 
Andersson (SD) om att riva 
folkparksbyggnaden nu och på platsen istället 
bygga seniorlägenheter 
Dnr SN 2016/0206 

Sammanfattning 
Hans-Olof Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska riva 

folkparksbyggnaden av Bengt Edman och på platsen istället bygga 

seniorlägenheter. Motionen är nu föremål för remiss. 

Beslutsunderlag 
Motion SD, 2016-10-24 

Serviceförvaltningens utredning rörande Folkparken, 2016-09-23 

Antikvarisk förundersökning Folkparken, Tyréns, 2013-06-07 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2016 (denna 

skrivelse). 

Barnens bästa 
I ärendet berörs frågan om målkonflikten mellan att bevara ett 

arkitektoniskt värdefullt verk, kontra Lunds stora behov av mark för 

bostäder och vikten av en ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfull 

fastighetsförvaltning. För barn och ungas skull måste stora 

ansträngningar läggas på att hantera hållbarhetsfrågor. Frågan om vilka 

intressen som ska ges företräde när olika mål kolliderar är komplex och 

synnerligen politisk.  

Ärendet 
Hans-Olof Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska riva 

folkparksbyggnaden av Bengt Edman och på platsen istället bygga 

seniorlägenheter. Motionen är nu föremål för remiss.  

 

Bengt Edman och Folkparken som arkitektoniskt verk 
Arkitekten Bengt Edman var en av flera namnkunniga arkitekter som 

verkade i Lund under 1900-talet. Bland Edmans verk märks 

studentområdena Sparta och Vildanden (för det senare belönades han 

med Kasper Salin-priset 1968), sjuksköterskebostäderna i kvarteret 

Möllevången och Folkparksbyggnaden i Lund (nedan ”Folkparken”).  

Edman var dessutom under många år professor i arkitektur vid både LTH 
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och KTH och har varit lärare för ett stort antal av de arkitekter som idag 

är verksamma i Sverige.  

 

Folkparkens historia beskrivs utförligt i den antikvariska förundersökning 

(AFU) som togs fram 2013. AFU:n biläggs detta ärende och det ska 

därför inte i någon större omfattning här upprepas vad som där anges. 

Några saker förtjänar dock att lyftas fram. Folkparken, som i nuvarande 

form invigdes 1976, har i praktiken sedan dess aldrig fungerat såsom 

varit avsett.  Förutom fritidsverksamheten i ena änden av byggnaden, har 

varken kommunen eller privata aktörer på fyrtio års tid åstadkommit en 

verksamhet som nått upp till förväntningarna eller fungerat ekonomiskt. 

Även Edman själv förespråkade att det skulle byggas bostäder i parken 

när det visade sig att Folkparken inte fungerade som avsett. I Edmans 

förslag skulle bostäderna dock komplettera Folkparken och utgöra stöd 

för byggnadens tänkta roll som samlingspunkt i närområdet, snarare än 

rivning av byggnaden.  

 

Om de bärande tankarna bakom Folkparken skriver Björn Wiklander i 

Bengt Edman, Samlade verk (Edman, Eriksson, Ronnefalk, Stockholm 

1998, sid 265) att ”Byggnaden är tänkt att vara utvecklingsbar och 

provisorisk. Edman beskriver den som en ”antibyggnad” – ett fysiskt 

incitament för de händelser som skall fylla den snarare än en byggnad i 

konventionell mening. /…/ Arkitekturen tänks som ett underlag för en 

social dimension, utan att för den skull diktera den.”   

 

Det är alltså en mycket krävande men samtidigt sympatisk idé, som 

ligger till grund för utformningen av Folkparken. Byggnaden ska bara 

utgöra ett slags bakgrund till det liv som ska levas i den. Brukarna har 

själva ett ansvar för att utveckla och utforska de rumsliga aspekterna och 

byggnaden är utformad med målet att ge en maximal frihet i detta 

avseende. Byggnaden ska inte styra verksamheten, verksamheten ska 

styra byggnaden. Det förefaller dock som om byggnaden i praktiken 

blivit långt mer styrande än Edman rimligen kan ha åsyftat. I den 

utformning Folkparken har idag kan den inte användas till någon 

kommunal verksamhet. Byggnadens utformning styr trots allt, och dess 

okonventionella form tycks tyvärr verka mot dess urspungliga syfte.  

 

Att Folkparken har stora arkitektoniska kvaliteter råder det samtidigt 

ingen tvekan om. I AFU:n sägs att ”Byggnadens anpassning till den 

omkringliggande parkmiljön är exceptionellt väl genomförd. 

Arkitektoniskt är huset extremt genomtänkt både exteriört och interiört. 

/…/ Sammantaget och med tanke på att byggnaden i stort sett är bevarad 

i originalskick bedömer vi att folkparksbyggnaden i Lund har ett högt 

arkitektoniskt, arkitekturhistoriskt och miljöskapande värde.” 

 

Folkparksbyggnadens tekniska status 
Serviceförvaltningen har under 2016 i enlighet med den beställning som 

Kultur- och fritidsförvaltningen (nedan KoF) gjort, genomfört en teknisk 

utredning avseende Folkparken. Uppdraget från KoF har varit att utreda 

om det är möjligt att i Folkparken skapa funktionella lokaler för 
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 Scenverksamhet med tillhörande kontor, loger, repetitionsscen, 

personalrum och förråd mm 

 Caféverksamhet 

 Mötesrum för fritidsverksamhet och föreningsverksamhet 

 Biblioteksverksamhet 

 

KoF föreskriver i lokalprogrammet att anpassningarna bör ske i två 

etapper, där scenverksamheten prioriteras i etapp 1 och övriga möjliga 

verksamheter bereds plats i etapp 2. 

 

Den rapport som serviceförvaltningen har tagit fram i enlighet med 

uppdraget från KoF biläggs denna tjänsteskrivelse. Av rapporten framgår 

att byggnadens renoveringsbehov avseende byggnadens primära 

klimatskal och installationer överstiger de av kommunfullmäktiga för 

ändamålet avsatta 15 miljoner. Härtill kommer kostnader för 

lokalanpassningar som behöver göras för att det ska vara möjligt att 

bedriva verksamhet i lokalen. 

 

Fastighetsförvaltning – att göra de svåra valen 
Serviceförvaltningen har under lång tid haft synnerligen begränsade 

medel till planerat fastighetsunderhåll, vilket i sin tur har inneburit att 

hårda prioriteringar behövt göras. De medel man haft har i första hand 

satsats på byggnader som dagligen används av barn och äldre. Det torde 

vara ett välkänt faktum att en av serviceförvaltningens största utmaningar 

idag, är att med befintliga medel för planerat underhåll fullt ut möta de 

lagkrav som ställs på byggnaderna. Exempel på åtgärder som prioriteras, 

där det finns lagkrav att möta, är ventilationsanläggningar i skolor.  

 

De begränsade medlen samt strikta myndighetskrav och verksamhetskrav 

har lett till att serviceförvaltningen av naturliga skäl prioriterat byggnader 

med full verksamhet före de som står utan verksamhet. I praktiken har 

det inneburit att endast absolut nödvändigt underhåll hanterats, i övrigt 

har åtgärder inte kunnat vidtas. Denna situation gäller flera kulturellt och 

arkitektoniskt intressanta byggnader som kommunen äger; såväl 

Folkparken som Observatoriet hör till denna kategori. I valet mellan att 

vidta åtgärder på en ventilationsanläggning i en skola och att underhålla 

pergolan på Folkparken har ventilationsanläggningen valts. Det är inte ett 

roligt val att göra, men nödvändigt och det är skälet till att Folkparken 

idag är tekniskt uttjänt.  

 

En av de centrala frågorna i dagens fastighetsförvaltning är den om 

energi. Viktiga delar av kommunens klimatarbete genom LundaEko II 

handlar om effektiva energilösningar. Det är ett faktum att det i många 

fall finns stora energivinster att göra på att bygga nytt istället för att 

försöka anpassa gamla lösningar till dagens standarder. 

Serviceförvaltningen har gång efter annan kunnat konstatera att 

driftskostnaderna sänkts radikalt när man rivit byggnader som uppnått sin 

tekniska livslängd, och ersatt dem med nya. Dessutom har 
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Servicenämnden och Kommunstyrelsen båda fattat inriktningsbeslut 

avseende byggstandard ur ett miljöperspektiv. Det betyder att kommunen 

numera tagit tydlig ställning gällande att bygga i enlighet med viss 

miljöklassning (Miljöbyggnad, klass SILVER).  

 

För det fall att det beslutas att Folkparken ska vara kvar och underhållas i 

någon slags omfattning, är det av vikt att särskilda och tillräckliga medel 

anslås till detta. Att besluta att Folkparken ska vara kvar men inte anslå 

nödvändiga medel för uppdraget, lägger ett politiskt ansvar på 

Servicenämnden att genomföra ett uppdrag som inte är möjligt. En sådan 

ordning vore olycklig och kan knappast vara avsedd. Dessutom måste det 

från politiskt håll finnas en förståelse för att dagens Folkparksbyggnad 

påverkar vissa nyckeltal på ett negativt sätt; Servicenämnden får bland 

annat svårare att nå de uppsatta målen i LundaEko II. 

  

Om Folkparken rivs 
Om det skulle bli så att Folkparken en dag rivs för att ge plats åt 

exempelvis bostäder, kan serviceförvaltningen inte uttala sig om 

huruvida dessa bostäder borde utgöras av något slags kategoriboende (i 

förslaget nämns bostäder för äldre). Ett medskick som förvaltningen vill 

göra är dock följande. Det framstår som både önskvärt och rimligt att det 

med den historia och de värden som förknippas med Folkparken, också 

följer ett särskilt krav på omsorg vid förnyelse och omvandling. Om 

Folkparken rivs för att ersättas med bostäder, är det välmotiverat att ställa 

speciellt höga krav på ett sådant projekt. Slutligen: i den park som idag 

kringgärdar byggnaden Folkparken, finns ett rikt bestånd av träd och 

annan värdefull vegetation. Ett framtida eventuellt planarbete bör ta 

särskild hänsyn till dessa värden. Lund behöver träd. 

 

Målkonflikten 
Folkparken är i slutet av sin ekonomiska och tekniska livslängd och bör 

därför ur ett fastighetförvaltningsperspektiv fasas ut, härom råder inga 

tvivel. Kommunen har dessutom ett stort behov av byggbar mark för 

bostäder. Detta ska ställas mot de arkitektoniska värden som Folkparken 

har. Serviceförvaltningen tar inte ställning till hur den slutliga 

bedömningen ska göras mellan dessa intressen, eftersom 

serviceförvaltningens fackkompetens endast omfattar ett av de tre 

perspektiv som ska ställas mot varandra. Däremot vill förvaltningen 

framhålla vikten av att erkänna detta som en målkonflikt, vikten av att 

inte förringa problematiken, vikten av att hantera de ekonomiska frågor 

som är förknippade med Folkparken och behovet av ett tydligt 

ställningstagande.  

 

 

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
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Att såsom sitt yttrande rörande Hans-Olof Anderssons (SD) motion 

rörande att riva Folkparksbyggnaden överlämna serviceförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2016-12-11. 

Serviceförvaltningen 
 

 

 

Pål Svensson Jonna Myrebris 

Servicedirektör Fastighetschef 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 
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1  Allmänt 

Denna plan är upprättad i enlighet med Serviceförvaltningens ledningssystem. Projektplanen är den 

uppdragsanpassade tillämpningen och innefattar erforderliga åtgärder för uppdragets styrning. 
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1.1 Projektbeskrivning 

Föreliggande lokalprogram omfattar Folkparken som är lokaliserad i Folkets park på väster i Lund. Huset 

ritades av Bengt Edman och stod färdigt 1976. Den totala lokalytan är ca 1925 kvm.  

Folkparken har sedan dess uppförande haft olika användningsområden. Fram till slutet av 1980-talet hyrdes 

anläggningen ut till föreningar och därefter har det bedrivits diverse kulturverksamhet fram till mitten på 

2000-talet. På senare tid har Folkparken brukats för olika ändamål, senast som tillfällig vistelseplats för 

nyanlända. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat in en beställning till serviceförvaltningen av en 

förstudie/utredning för Folkparken som lokalt kulturhus för bibliotek, fritidsverksamhet och lokal scen. 

Kultur och fritid föreskriver i lokalprogrammet att anpassningarna bör ske i två etapper, där 

scenverksamheten prioriteras i etapp 1 och övriga möjliga verksamheter bereds plats i etapp 2. 

Det beställda uppdraget är att utreda om det är möjligt att på Folkparken skapa funktionella lokaler för  

 Scenverksamhet med tillhörande kontor, loger, repetitionsscen, personalrum och förråd mm 

 Caféverksamhet 

 Mötesrum för fritidsverksamhet och föreningsverksamhet 

 Biblioteksverksamhet 

 

Utredningen utmynnar i denna rapport med rekommendationer med tillhörande kostnadsbedömningar och 

skisser som beskriver hur, om möjligt, funktionerna kan anordnas i lokalen. 

Omfattningen av Kultur och Fritidsförvaltningen beställda utredning: 

 

Allmänt 

 Exteriör  

 Byggnadens klimatskal, fönsterpartier, portar och tak 

 Kringliggande mark och ytskikt 

 Parkeringsmöjligheter 

 Interiör och tekniska installationer  

 Upprustning av generell ventilation, värme och sanitet, och elinstallationer inklusive 

automation  

 Upprustning av ytskikt på golv och väggar 

Etapp 1 

 Scenverksamhet 

 Uppbyggnad av lokal scen med foajé, backstage, inlastning, teknikförråd, verkstad, 

elutrymme, replokal, kontor, kopiering/skrivare, personalrum, vilorum, WC, dusch, städ och 

större förråd  

 Anpassning av ovanstående installationer specifikt för scen och teaterverksamhet 

 Anpassning av fastighetsstyrning, larm, passage och brandlarm och allmän belysning 

anpassade för föreslagen verksamhet 
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Etapp 2 

 Café 

 Mötesrum/Föreningsverksamhet/Fritidsverksamhet 

 Biblioteksverksamhet 

 

1.2 Rekommendationer: 

Kulturhistorisk sammanfattning: 

 

Nedan följer en bedömning av de byggnadsdelar som, enligt SBK, bedöms bära på så  

höga kulturhistoriska värden att skyddsbestämmelser kan vara motiverade:  

  

Exteriör  

 Utvändiga arkader/pergolor och friliggande murar utmed den södra fasaden.  

 Fasadytor i tegel och trä.  

 Fönsterpartier och fönsterlägen.  

 Ursprungliga två huvudentréer på SV fasaden. 

 Befintliga överljus i takfönster och taklanterniner.  

  

Interiört  

Markplanet  

 Dansgolvet med omkringliggande gradänger och scener.  

 Kommunikationsgången mellan huvudentrén och nuvarande dansgolvet.  

 Ursprungliga två huvudentréer på SV fasaden. 

 

Nedan följer en bedömning av de byggnadsdelar som bedöms bära på  

sådana kulturhistoriska värden att varsamhetsbestämmelser kan vara motiverade:  

 Byggnadens synliga stomme med primär- och sekundärbärning av limträbalkar samt Ibalk och 

stolpar i stål bör så långt som möjligt redovisas i rummen och ingrepp minimeras.  

 Toalettfunktioner i norra innerväggen bör så långt som möjligt integreras i den nya planlösningen.  

 Café/pub i både byggnadsdel A och B bör så långt som möjligt försöka bevaras.  

 AV-rum och underliggande toaletter bör så långt som möjligt försöka bevaras.  

 Skjutporten mellan byggnadsdel A och B bör så långt som möjligt försöka bevaras utifrån den 

ursprungliga tanken med en fri kommunikation mellan de både rummen.  

 Interiöra material av tegel, bör så långt som möjligt bevaras synliga och inte putsas över.  

 Elstäder i byggnad A och B bör så långt som möjligt bevaras i utförande/funktion. 

 

Ovanstående bedömningar medför att de anpassningar som föreslås måste ske varsamt och reversibelt i 

samråd med en sakkunnig kultur, ”KUL”. 

 

Sammanfattat finns det inget avgörande som hindrar att huvuddragen i utredningen går att genomföra. 

Exteriör 
 

Klimatskal fönsterpartier och portar: 

Huvudbyggnad: behov oavsett förändringar av planlösning eller verksamhet 

Samtliga partier, fönster och portar är i mycket dåligt skick och måste bytas omgående. Partier är angeläget 

och nödvändigt att byta omgående. 

 

Portar är nödvändiga att byta, men det är inte lika angeläget tidsmässigt. 

 

Tegelfasaden runt huvudbyggnaden behöver inte bytas även om delar av fasaden är i behov av syllbyte. 

Syllbyte är nödvändigt att genomföra, men behovet är inte direkt akut. 
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Plåtinklädnader ovan och delvis runt partier och takutsprång har nått sin tekniska livslängd, men inga större 

läckage är registrerade. Rekommendationen är att genomföra plåtarbeten i anslutning till partier och portar 

som byts. 

 

Taket är i acceptabelt skick och är i behov av smärre lagningar på ett tiotal ställen.  

 

Biblioteksdel 

I den del där biblioteksverksamheten föreslås behöver syll under väggar bytas samt alla golv byggas med 

ventilerad golvkonstruktion, alternativt fukttålig golvkonstruktion på grund av uppskjutande fukt från dåligt 

isolerad och dränerad grundläggning. Detta är ett nödvändigt att genomföra. Problem i detta avesende är 

mycket vanligt förekommande i byggnader från 1970-talet. 

 

Väggpanel samt underliggande vindskiva i fasad bör bytas. Stommen kan vara kvar. 

 

Närliggande mark och parkering 

Serviceförvaltningens ansvar avseende utvändig skötsel av gator, mark och vegetation är begränsat till 

utsidan av byggnadens fasader.  

 

 
De vita markeringarna avser serviceförvaltningens skötselområde. 

 

Anslutningsvägar och gångar runt byggnaden är i generellt behov av rensning och upprustning. Lokalt 

förekommer delar som är i starkare behov av reparation.  

 

Infarten med tillhörande parkering har ett behov av att repareras och upprustas. Parkeringen i direkt 

anslutning är för liten för eventuella större evenemang. 

 

Caféytan utomhus behöver rensas upp och upprustas. 

 

Det finns möjlighet till parkering för cirka hundra till hundrafemtio bilar cirka 300 meter väster om 

Folkparken på Tage Erlanders väg. Det är oklart hur stor andel som är abonnerad idag. 

Det finns också skäligt behov av upprustning av diverse planteringar runt byggnaden. 

Vegetationen närmast fasad måste rensas och grenar som hänger in över tak måste beskäras.  

Interiört och tekniska installationer 
Upprustning av och försörjning 

 

Byggnaden, med undantag av biblioteksdelen avseende ventilation, i sitt ursprungliga format och 

verksamhetssyfte kräver inte omfattande upprustning av de tekniska systemen så som el, VVS och 

ventilation. Det är den förändrade användningen och planlösningsförändingen som medför ett 

upprustningsbehov av de tekniska systemen enligt nedan 
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Behov för utredd verksamhet och planlösning 

För att anpassa de tekniska installationerna för den verksamhet som föreslås i lokalprogrammet så är det 

nödvändigt att genomföra större förändringar, utbyten och renoveringar av ventilation, värme, kyla och el 

med tillhörande styrning och reglering. 

 

Teknik 

Ventilationsaggregat måste bytas ut. 

Kanalisationen i lokalerna måste anpassas till den nya planlösningen och därmed bytas. 

Det kommer att krävas installation av kyla i scenlokalen och delvis i cafélokalen. 

Styrningen av ventilationen måste renoveras i sin helhet. 

 

I biblioteksdelen finns ett starkt behov ett nytt fläktrum för ett FTX aggregat med återvinning, för att försörja 

den delen av byggnaden med ventilation. Detta behov finns oavsett vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. 

Nuvarande ventilation är frånluft utan återvinning. 

 

Med de verksamhetsförändringar som föreslås är det nödvändigt att byta inkommande elservice. Allt kablage 

och alla elektriska installationer och belysningen i sin helhet är därmed också i behov av utbyte.  

 

Eftersom ovanstående renoveringar avseende el krävs, är det också rimligt att byta alla elinstallationer och 

belysning i biblioteksdelen. 

 

Passagesystem, utrymning och brandlarm behöver bytas ut och nyetableras då nuvarande system inte 

uppfyller de krav som ställs enligt lagar och regler för föreslagen verksamhet. 

 

Utredningen föreslår inte tekniska installationer som är specifikt ämnade för scenverksamhet, så som 

exempelvis ljud, ljus och därtill hörande styrning till uppträdande på scen. Kostnader för dessa åtgärder finns 

inte med i kostnadsbedömningen nedan. I denna utredning planeras det fram till avlämningspunkter i 

närliggande el och styrcentraler.  

 

Golv och väggar 

Invändig generell upprustning behövs inte annat än vad som föreslås i verksamhetsanpassningarna nedan. 

 

Etapp 1  

Scenverksamhet 
 

Lokal scen 

Scen rekommenderas i den befintliga dansrotundan. Publik kan använda befintliga gradänger av betong. 

Gradängerna har en radial längd av cirka 40-50 meter vilket medger cirka 80-100 sittande per rad. Detta ger 

en kapacitet på cirka 400 personer som publik. 

 

Runt betonggradängerna föreslås en lätt vägg med högre ljudklass som ljudtätas mot tak och installationer. 

Lämplig ljudklass är inte utredd i detta skede men kostnadsbedömningen baseras på en vägg med ljudklass 

typ  ~70 dB reducering med väggtjocklek på cirka 350 – 400 mm. Väggen bekläds med lämpliga 

akustikplattor. 

Gradänger föreslås behållas i befintligt skick som sittplatser för publik, kan inredas med stolar/kuddar. 

Inredning ingår dock inte i utredningens kostnadsbedömning. 

 

Befintliga trägolv rivs och ersätts med fuktsäker lösning likt befintligt, behandlas i mörk matt kulör. 

(Befintliga golv kan också behållas vilket kan reducera kostnaden för investeringen med ca 0,3mnkr.) Golvet 

förväntas vara beständig i ytterligare10-15 år.  
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Lilla scenen behålls i nuvarande skick fast golvet renoveras likt stora scengolvet. Platsen kan fungera som 

mindre lokal scen eller teknikplats vid större evenemang. Kan också fungera som orkesterplats. 

 

I tak monteras höj- och sänkbart stallage för montage av belysning och ljud i fyrkantig form i samråd med 

verksamheten.  

 

Taket bekläds, i samråd, med lämpliga akustikplattor.  

 

Taket förbereds för rälssystem för infästning av mörka ridågardiner, gardiner ingår dock inte. 

 

Tillgång till förråd sker med lyftbord, Tillgång till backstageområde bredvid förråd sker genom mindre 

trappa eller via lyftbordet för rörelsehindrade. Tillgång till källare och möbelförråd via befintlig ramp ned, 

dock med nya dörrar och ytskiktsrenovering. 

 

Publik entré sker via ramp in/ut via foajé. Pausentré finns via dubbeldörr vid läktare. Mindre entré samt 

utrymningsväg finns ut mot caféentrén, denna kan exempelvis användas som entré vid mindre föreställningar 

eller publiköverraskningsentré. 

 

 
 

Akustiknotering 

Det är mycket svårt att uppnå de ljudisoleringskrav som normalt kan förväntas/krävas i en lokal med scen för 

större evenemang/koncerter. Detta på grund av att stommen till byggnaden är massiv betong samt delar av 

gradängerna är i massiv betong vilket leder stomljud väl. Om ”normala” ljudkrav ändå krävs så måste hela 

golvet och gradänger byggas på med ett ljuddämpande skikt som på så sätt skapar ett akustikdämpande rum i 

rummet. Det kommer sannolikt ändå vara svårt att uppnå normala ljudkrav för föreslagen verksamhet i 

lokalen på grund av rummets komplexitet.  

 

Betonggolvet runt gradängerna kan också behöva sågas för att hindra ljudtransmission. Akustikrum i rummet 

är dock inte medräknat i kostnadsbedömningen men torde öka med ca 2-4 miljoner kr. 

 

Foajé  

Foajé behålls i sitt ursprungliga skick. Städning och polering samt ommålning av målade väggar ingår i 

kostnadsbedömningen. Nya skärmväggar och system för garderob finns med i utredningen Befintliga 

toaletter målas om samt inreds med nya vitvaror och toalettinredning. Golvet i toaletter rivs och monteras 

nytt där så behövs. 
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Stora rampen ned till scenen byggs runt av väggar och tak, likt en korridor, enligt beskrivning på lokal scen 

ovan. Dubbeldörrar in till scenen längs in närmast scenen. 

 

Förråd, backstage, inlastning, verkstad, kontor, replokal och personal etc. 

 

 
 

Inlastning sker genom dörr ut mot parkeringsplats. I direkt anslutning till inlastning ligger verkstad och 

förråd. Via tillgänglighetsanpassad sluttande korridor nås sedan replokal och kontor med tillhörande förråd 

och vilrum. Personalrum placeras i anslutning till förrådet och är tillgängligt via korridoren längs fasaden 

norrut till kontor/kassa etc. 

 

Golven behålls befintliga i möjligaste mån, det vill säga betong. I delar av replokalen stolpas golvet upp och 

anordnas så att jämn nivå nås i rummen. Rummen nås via korridor vid norrfasaden.  

 

Väggarna föreslås vara lätta vägar med normal ljudklass för ändamålen. Replokal uppgraderas 

akustikmässigt motsvarande musikundervisninglokal. Replokal anordnas i enlighet med lokalprogram men 

ingen lös inredning medräknas i kostnadsbedömningen. 

 

Toaletter och duschutrymme behålls och rustas upp i nödvändig omfattning. 
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Yta utanför scen bredvid foajén kan exempelvis användas till paus/fikaplatser typ ståbord.  

Denna yta går också att använda som mötesrum eller arbetsrum med lätt glaskontorslösning med bibehållna 

betonggolv och gradänger. En sådan lösning är dock inte medräknad i utredningens kostnadsbedömning.  

 

 
 

Källaren är i större behov av sanering och renovering. I den föreslås det lokaler i enlighet med 

lokalprogrammet med tillhörande el, belysning, värme, vatten, ventilation och styrsystem. 

 

Det är svårt att avhjälpa fuktproblemtiken i källaren helt, trots dräneringsutbyte, och därför behöver alla 

material som installeras i källaren vara fuktbeständiga. Utredningen inbegriper detta. 

 

Anpassning av tekniska installationer 

Lokal scen 

Anpassning av de tekniska installationerna till den lokala scenen behöver utredas närmare av sakkunniga 

inom området. I utredningen ingår kostnader för kablage, kanalisation huvudcentraler och undercentraler för 

anslutning av el och styrsystem i scenlokalen för den verksamhet som skall bedrivas. Slutgiltiga styrsystem 

och komponenter för ljud och ljusinstallationer från undercentraler ut till komponentpunkter för ljud och ljus 

är inte medräknade i utredningen. Plats för kanalisation ut i lokalen från centralerna skall dock vara 

förberedd till dropoff-punkt i närmaste matningsstråk. Allmänbelysning och utrymningsbelysning och 

utrymningslarm ingår. 

 

Den lokala scenen har behov av kyla och god variabel ventilation.  

Kylan förbereds för att dras ut i etapp 2 till Cafédelen som komfortkyla. 

 

Övriga utrymmen tillhörande etapp 1 

Samtliga utrymmen anpassas med ändamålsenlig ventilation, värme och belysning och elinstallation enligt 

gällande standarder och Lundafastigheters standarder. 

 

Lokalen anpassas med passagesystem i samråd med verksamheten. Sker dock i enlighet med 

Lundafastigheters standard som utgångspunkt. 

 

Etapp 2 
Cafét anordnas där nuvarande café finns. Cafélokalen totalrenoveras från disk in till tillredningplats. 

Mellan Cafédelen och biblioteket öppnas det upp och en magnetuppställd dubbeldörr svarar för direktkontakt 

med biblioteksdelen. 
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Ytorna lämnas befintliga med ytskiktsrenovering där det är nödvändigt. 

 

Entrén söderut och uteplatsen utanför entrén behöver renoveras. 

 

Ramp som leder runt scenen skapar kontakt med foajén. Detta innebär att caféet kan användas som pauscafé 

vid föreställningar om så önskas. 

 

 
 

Mötesrum för föreningsverksamhet 

Det saknas bra utrymmen för de lokaler som efterfrågas i lokalprogramet. I ena replokalen i föreslagen 

scenverksamhetsyta finns det möjlighet till mötesrum för föreningsverksamhet. 

 

Bibliotek 

Vid genomgång med lokalplanererare och bibliotekschef indikerades det att ytan i föreslagen lokal för 

bibliotek på folkparken förmodligen överstiger de önskade ytorna. Lokalen kan med relativt små ingrepp 

indelas med ett eller två mötesrum för föreningsverksamhet och därmed reducerad bilioteksyta. 

 

Lokalen behöver totalrenoveras med avseende på VVS, ventilation belysning, elinstallation och styrsystem, i 

likhet med övriga huset. Nytt lokalt mindre fläktrum behövs. 

 

Alla ytor på golv tak och vägg är i behov av ytskiktsrenovering. 

 

Syll och fasadbeklädnad behöver bytas. 
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1.3 Bakgrund och syfte 

 

     

Dokument Av  
Utskrifts 

Datum 
Erhållen  

    

Beställning enkel utredning Kultur och fritid 2016-05-04 2016-05-17 

Beställning utökad utredning Kultur och fritid 2016-05-16 2016-05-17 

Lokalprogram Kultur och fritid 2016-05-30 2016-05-31 

    

Arkitektskisser plan 1 plan 0 PE arkitektur 2016-08-25 2016-09-05 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Övrigt    
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1.4 Nyckeltal, ytor och kostnader 

Redovisning av kostnader baserat på rekommenderade åtgärder. 

 

Allmänt:  
Åtgärder i syfte att få byggnaden i brukbart skick oavsett verksamhet 

Exteriör  

Byggnadens klimatskal 

Avser ex. byte av fönsterpartier, portar, utvändiga snickerier och takreparation  

Kostnadsbedömning:         19 Mnkr 

Kringliggande mark och ytskikt 

Avser åtgärder på lokal parkering, åtgärder utanför café  

samt fasadnära åtgärder i mark 

Kostnadsbedömning:         2 Mnkr  

 

Parkeringsmöjligheter 

Parkeringar 300 m bort används i huvudsak och utan åtgärd 

Kostnadsbedömning:         1 Mnkr  

Interiör och tekniska installationer  

Upprustning av generell ventilation, värme och sanitet, och elinstallationer inklusive automation  

Kostnadsbedömning:   

Tekniska installationer i acceptabelt skick. 

avser endast bibehållen ursprunglig planlösning och  

ursprungligt avsedd verksamhet:        2 Mnkr  

 

Upprustning av ytskikt på golv och väggar 

Kostnadsbedömning:         3 Mnkr 

 

        Summa allmänt: 27 Mnkr 

 

Del tillhörande tekniska förvaltningen i parken. 

Inte medräknad i summan nedan        ca 5-7mnkr 

 

Etapp 1 

Scenverksamhet 

Lokalanpassning av lokal scen med foajé 

Inklusive backstage, inlastning, teknikförråd, verkstad, elutrymme, replokal, kontor, kopiering/skrivare, 

personalrum, vilorum, WC, dusch, städ och större förråd  

Kostnadsbedömning:         17 Mnkr 

 

Anpassning av installationer  

Specifikt för föreslagen verksamhet och planlösning 

Kostnadsbedömning:         13 Mnkr 

Anpassning av fastighetsstyrning 

Inklusive larm, passage och brandlarm och allmän belysning anpassade för föreslagen verksamhet 
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Kostnadsbedömning:         2 Mnkr 

        

Summa etapp 1: 32 Mkr 

Etapp 2 

Café 

Kostnadsbedömning:         2,5 Mnkr 

Mötesrum/Föreningsverksamhet/Fritidsverksamhet 

Ingår i andra poster nedan och etapp 1 

Biblioteksverksamhet 

Kostnadsbedömning         3,5 Mnkr 

          

Summa etapp 2: 6 Mnkr 

Total summa: 65 Mkr 

 

Bedömningen motsvarar det som är sannolikast mot bakgrund av ovanstående utredning. Det föreligger ett 

flertal större riskfaktorer, se 11.1, som gör att kostnaden och tidplanen både kan öka och minska. 

1.5 Miljö 

Serviceförvaltningen genomför alla sina projekt så att kraven för motsvarande Miljöbyggnad nivå silver 

uppfylls. Särskilt beslut fattas avseende eventuell certifiering. Certifiering är förknippad med extra kostnader 

som inte medräknats i kostnadsbedömningen. 

 

Databasregistrering enligt ”Sunda hus” klassificeringssystem av byggmaterial ska ske. Registreringens syfte 

är att reducera antalet miljö- och hälsofarliga byggmaterial samt få kontroll på vilka byggmaterial som finns 

inbyggda. 

1.6 Revisioner 

Vi vet ännu inte om det kommer att bli någon intern revision av detta projekt. 

2 Referensuppdrag 

3 Mål 

3.1 Projektmål 

Huvudmål i projektet är att uppfylla de önskemål som ställts i det gällande lokalprogrammet för projektet. 

4 Avgränsningar 
Enligt lokalprogram, lokalmötesnoteringar. Avgränsningar finns också beskriven i löpande text under 

rekommendationer. 
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5 Förutsättningar – sammanfattning  
Enligt gällande lokalprogram och beställning från kultur- och fritidsnämnden. 

6 Projektorganisation 

6.1 Beställare  

Beställare: Kultur och fritidsnämnden 

Ombud: Projektchef, Lundafastigheter 

 

6.2 Styrgrupp (lokalgruppen kultur och fritid) 

Camilla Lidgren  Lundafastigheter 

Jonna Myrebris Lundafastigheter 

Karin Larsson Kultur och fritidsförvaltningen 

Henrik Nygren Kommunkontoret 

Kulturchef   Kultur och fritidsförvaltningen 

  

6.3 Projektledare 

Rickard Flinkberg Lundafastigheter 

6.4 Projektgrupp 

Rickard Flinkberg  Lundafastigheter 

Karin Larsson  Kultur och fritid 

Thomas Malmqvist PE Arkitektur 

6.5 Referensgrupp 

7 Kommunikation 
I utredningsfasen sker kommunikationen via mail. Handlingar läggs upp i www.ibinder.se 

I projekterings och entreprenadfasen kommer dokumentation såsom ritningar och beskrivningar att hanteras 

via projektportalen www.ibinder.se  

 

Regelbundna möten, cirka en gång i månaden, genomförs i utredningsfasen. Noteringar från dessa möten 

förs av Lundafastigheter. 

8 Leverans och överlämning vid projektslut 
Utredningen levereras med dokumentation enligt 1.3 i samband med upprättandet av denna projektplan. 

 

Inget mer arbete planeras innan eventuell beställning av fördjupad utredning, fortsatt projektering och/eller 

genomförande erhålls. 
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9 Tidplan 
Nedanstående tidplan förutsätter en beställning av föreslagna arbeten 1 oktober 2016. Tidplanen förutsätter 

också att inget oförutsett större hinder uppstår. Total bedömd projektgenomförandetid är ca 27 månader, 

tiden för genomförande innehåller vissa osäkerheter se 11.1 riskbedömning 

 

 

 

10 Resursplanering 

10.1 Projektbudget 

Se 1.4 ovan eller i sammanfattande rapport 

10.2 Resurser 

Ramavtalskonsulter samt övriga konsulter kommer användas för att projektera handlingar avseende projektet 

Egna resurser såsom specialister avseende Bygg, VVS, el, styr, säkerhet, IT, städ och kök kommer användas 

som rådgivande och granskande resurser. 

10.3 Övriga resurser 

  

okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Beställning 

Projektering 

Upphandling entreprenör

Entreprenad

Exteriör och utvändigt

Etapp 1 och etapp 2

20182016 2017
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11  Riskanalys 

11.1 Riskhantering 

 

11.2  Sammanfattning 

 

12 Dokumenthantering 
 

12.1 Allmänt 

I projekterings och genomförandefasen kommer samtliga ritningar finns på internetbaserade projektportalen 

www.ibinder.se. Mail, kontrakt, anbud, uppdragsplan mm finns på Lunds kommuns servrar. 

 

 

 

 

Lund 2016-09-30 

 

 

Riskinventering Konsekvens Föreslagen åtgärd

Riskbeskrivning

Varför är det en risk?
Sanno-

likhet

Kons

ekv.

Risk Beskriv konsekvens om risk 

utfaller

Beskriv åtgärd för att eliminera 

eller begränsa risken

Kostnad Tid (d)

Beställning, Beslut

Sen beställning från förvaltning/nämnd till SF/KS 3 1 3 Förseningar av tidplanen

Utredningskede, ingen verksamhet 

idag, ingen åtgärd behövs, försenad 

start

Brister i/förändringar i lokalprogram 3 1 3 Ändringar kan krävas
Tillsätt riskbuffert i 

kostnadsbedömning
TG 2%

Kulturhistoriskt varsamhetskrav 3 2 6
Förlängt genomförande och ökade 

kostnader

Korrigera tidplan för genomförande 

samt sätta öka mängden oförutsett 
TG 5% 90d

Ekonomi

Generellt svårbedömd kostnad 3 3 9 Kostnadsökning, ändrad omfattning
Öka mängden oförutsett i 

kostnadsbedömningen
TG 10%

Instabil byggmarknad 2 1 2

Finns särskild risk för att avtalade priser blir irrelevanta 

under uppdraget p.g.a. utsträckt tid, ökad omfattning, 

oriktiga förutsättningar eller dylikt?

1 2 2

Kompetens, tid och resurs

Är genomförandetiden en stor risk? Orealistisk tidplan? 2 2 4
Grov tidplan, acceptabel 

noggrannhet

Saknas rätt resurs, t.ex. antal och tid? 3 3 9
Teaterverksamhet kräver 

specialinredning och teknik

Sakkunniga från Kultur och fritid 

medverkar, buffert i oförutsett
TG 3%

Är verksamheten känslig för tidsförskjutning 1 3 3 Utredningskede, inga beslut tagna

Teknik

Är handlingarna/förundersökningarna tillräckliga? T ex 

bristfälliga bef handlingar vid ombyggnad
3 1 3 Mindre avvikelser i senare skede Acceptabel risk i utredningskede

Ställer beställaren krav som kan vara svåra att leva upp 

till eller är orimliga?
3 3 9

För låg budget, orimliga krav i 

lokaprogram

Projektet blir ej av, vilket kan vara 

acceptabelt

Totalt 20%

Riskbedömning

Projektchef 
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 
 

 
 
 
 
 
 

Projektledare 
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och förutsättningar 

1.1.1 Allmänt 

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har 2012-10-18 gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
genom detaljplan med normalt planförfarande pröva lämpligheten att möjliggöra bostäder inom 
Väster 5:10 m.fl. i Lund, dvs. Folkparken. Stadsbyggnadskontoret har i sin tur gett Tyréns AB i 
uppdrag att genomföra denna antikvariska förundersökning. 

 

1.1.2 Medverkande 

Bengt Wahlgren har fungerat som uppdragsansvarig. Jesper Carlsson, Emma Hedar och 
Robert Gustavsson har varit handläggare. 

1.2 Syfte och uppdrag 

Förundersökningen ska utreda de kulturhistoriska värdena i parkmiljö och byggnad inför den 
planerade förändringen. 

Tyréns uppdrag omfattar följande huvudpunkter: 

1. Historik för park och byggnad med fokus på perioden efter 1970. 

2. Beskrivning av parkmiljön och dess karaktär samt kulturhistoriska värden 

3. Beskrivning av byggnadens kulturhistoriska värden – exteriör, interiör, planlösning samt 
eventuell fast inredning.  

4. Förslag på planbestämmelser för befintlig bebyggelse avseende eventuellt skydd eller 
varsamhet i en diskussionsform. 

 

1.3 Metod och avgränsning 

Historiska uppgifter har till övervägande del tagits fram genom arkiv- och litteraturstudier.  

Historiken kring turerna med den nuvarande folkparksbyggnaden fram till våra dagar har främst 
fått sökas i tidningsarkiv. Detta innebär att man får en god bild av de olika skeenden som följt 
under byggnadens livslängd. Kronologin och historiken kan emellertid inte ses som en 
fullständig redogörelse för byggnadens historik. Det kan även förekomma mindre fel, framför allt 
vad gäller årtal och under vilka perioder byggnaden har hållits stängd.    

Dokumentation och undersökningar har skett på plats.  

I övrigt följer förundersökningen rubriker enligt mall. 
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1.4 Gällande skydd 

Skyddsbestämmelser för parkmiljö och befintlig byggnad saknas i gällande detaljplan. 

Folkparken är utpekad i bevarandeprogrammet ”Lund utanför vallarna del II” och bedöms ha ett 
”odiskutabelt värde som exempel på god 1970-tals arkitektur”. 

 

1.5 Historik 

1.5.1 Parken 

Den ursprungliga parken 

Folkets park invigdes 1 maj 1895. Den tillkom på initiativ av timmermannen Carl Flink, som 
redan 1892 lyft frågan om ett ”sommarförlustelseställe” för Lunds arbetare. Parken 
finansierades genom bildandet av ett aktiebolag AB Folkets Park i Lund, där Lunds arbetare 
kunde teckna aktier samt genom lån från Folkets Hus byggnadsfond, banker och flera andra 
intressenter. 

 

 
Folkets park invigningsåret 1895. Foto: arbetarrörelsens arkiv, Malmö 

 

Marken, 6 tunnland åker på Papegojelyckan väster om Lund, inköptes för 10 000 kr av muraren 
Anders Jönsson Anderberg. Parken anlades helt med hjälp av ideella krafter. Åkertegen 
plöjdes, harvades, planterades och stängslades in under vårvintern 1894-1895. 

Den nybildade parkstyrelsen beslutade att en restaurangpaviljong skulle uppföras i parkens 
södra del. Från entrén längst i söder skulle en lindallé planteras och någonstans i parken skulle 
en gröning anordnas.  

En särskild kommitté planerade därefter parkens planteringar. Enligt planen skulle 220 almar 
och lönnar planteras samt 100 popplar, 26 allélindar, 60 ornamentsträd, 500 lusthuslindar, 1750 
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parkblomsterbuskar och 2500 hagtornsplantor. Stora gräsmattor anlades, 40 bersåer 
planterades och ett stängsel uppfördes runt hela parken.  

På foton från 1895 ses de nyplanterade träden i zonen utmed Trollebergsvägen. 
Uppskattningsvis är de ca 5-10 år vid utplanteringstillfället, dvs. deras ålder räknas från 1885. 
En lindallé med ca 20-åriga träd syns på ett foto från 1911. Klippta bersåer syns på bilder från 
1910-talet. 

De byggnader som uppfördes var en restaurang med tillhörande paviljong, två dansbanor samt 
mindre ekonomibyggnader vilka samtliga ritades av byggmästare Anders Linhard. En träportal 
ledde in till området och det fanns även ett par lusthus och en vaktmästarbyggnad. Träportalen 
byttes kring 1905 ut mot en stor smidesgrind med flaggstänger och biljettlucka. 

Den nya parken marknadsfördes genom affischering och tidningsannonser och det ordnades 
särskilda utflyktsturer till parken. Under de första åren dominerade musik och dans som 
förlustelser, 1897 öppnade dock utomhusteatern Thalia. 

År 1907 inköptes ett par björnar och apor från Lundautställningen. Djurhållning fortsatte fram till 
1960-talet men då med mindre exotiska djur. 

Parken var till stor del även en politisk samlingspunkt. Vid strejker och lockouter samlades t ex 
arbetare istället i parken för att utföra underhålls- och förbättringsarbeten. 

 

Parken sedd från söder på 1910-talet. Ur: Folkets park i Lund.  Gunga och dansbana i norr, på 1910-
talet. Ur: Folkets Park i Lund 

 

Bersåer intill byggnaden. 1910-tal. Ur: Folkets Park i Lund.            Norra delen av parken. 1910-tal: Ur: Folkets Park i 
Lund. 
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1920-1939 

Under 1920-talet utvecklades nöjesprofilen och det fanns spel, karuseller, dans, cirkus och 
teater. Även idrott fick en framträdande roll och 1929 utökades parken mot norr, då del av ett 
trädgårdsmästeri införlivades i parken och fotbollsplaner anlades på marken. Den södra delen 
hade nu vuxit upp till en lummig skogspark där ytor huggits ur för att ge plats åt byggnader. 
Avgränsningarna mot bebyggelsen i öster och väster bestod av vegetationsridåer innehållande 
stora träd som då var ca 65 år gamla. Runtom parken fanns häckar planterade. Dessa 
bevakades av ”häckvakter” som skulle hindra besökare från att smita in utan att betala. 

En tydlig entré fanns i söder med en svagt vinklad gång upp mot nordnordväst, mot 
restaurangbyggnaden. I den nordvästra delen av den södra parken fanns en buskigare del med 
friare gångvägar och bersåer. 

Avgränsningar bestod av vegetationsridåer och trädalléer vid vägar i fastighetsgräns i alla 
väderstreck. I nordväst fanns ytor mellan parken och plantskolan som troligtvis varit planterade 
med fruktträd och blommande prydnadsträd. Dessa träd beräknas vara planterade runt 1930. 

Under 1930-talets krisår spelade parken en viktig social, facklig och politisk roll. Samtidigt 
utökades nöjesverksamheten med ombyggnad av både restaurang och teater. 

 

1940-1965 

I den södra delen av parken bredde nu byggnader mer och mer ut sig i parkens mittdel. I den 
norra delen tillkom en gångväg som avdelade ytan i öst-västlig riktning. I nordväst 
kompletterades en mindre trädklunga med mer vegetation och på den tidigare öppna ytan 
tillkom ett par fristående träd som beräknas härstamma från 1950.  

Flygbild över parken 1940. Stadsbyggnadskontoret, Lund.          1950 ca. Parken glesas ur och får alltmer karaktär av 
nöjespark. Ur: Folkets park i Lund. 
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Allteftersom verkar prydnadskaraktären ha övergivits till fördel för mer lättskötta funktions- och 
nöjesytor.  

De ekonomiska problemen som tidigt präglade verksamheten fortsatte under 1940-talet, till stor 
del på grund av krigsårens ransonering och beredskap. Investeringar i nöjesparken fortsatte 
dock med lånade pengar, trots att intresset för parken minskade. Ändrade fritidsvanor gjorde att 
många av landets folkparker lade ner under 1950-1960-talen. Ett sista försök att rädda parken 
gjordes 1958, då en socialdemokratisk motion om kommunalt stöd till parken lämnades in. 
Denna avslogs och fastigheten såldes istället till Riksbyggen.  
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1966-1978  

Riksbyggen planerade att bebygga parken med bostäder, men protesterna blev så stora att 
kommunen till slut beslutade att köpa parken av Riksbyggen. Därefter arrenderades parken ut i 
13 år. Inga större insatser för varken park eller byggnader gjordes under denna tid och parken 
förföll.  

Från början av 1970-talet började parken att uppmärksammas för sina kulturhistoriska värden. 
Samtliga äldre byggnader revs dock i samband med att den nya folkparksbyggnaden uppfördes 
1976. Nya planteringar anordnades i anslutning till det nya huset, med klängväxter och buskage 
samt med alm, lind, lönn och kastanj. Parkens trädskikt kompletterade med ett buskskikt av 
ganska ljuskrävande buskar, både utmed fastighetsgränserna och utmed vissa av de nyanlagta 
gångstrukturerna i parken. 

 

Flygbilder 1967 och 1978. Stadsbyggnadskontoret, Lund. 

 

I parkens södra del luckrades avgränsningarna mot omgivande bebyggelse upp och 
vegetationsridåerna tycks ha blivit mindre kompakta. I öster skapades en ny infart till parken 
från Falkvägen, för att tillgodose transporter och tillgängliggöra den nya folkparksbyggnaden 
från öster med fordon.  

Entrén i söder låg kvar på samma plats men orienterades rätvinkligt mot Trollebergsvägen och 
förlängningen av den nya byggnadens östra fasad, istället för snett mot den nu rivna 
restaurangbyggnaden. 

Den rivna teaterbyggnaden lämnade en öppen plats sydväst om den nya byggnaden. Nya mer 
sammanhängande gångstråk anlades lite kors och tvärs genom parken vilket tyder på att 
rörelsemönstren förändrats. Detta beror troligtvis på utvidgningen av de kringliggande 
bostadsområdena. Den öst-västliga stigen längs fastighetsgränsen i norr förtydligades. 

Den norra delen av parken har vid den här tiden skogat igen i väster. Vegetationsridåerna mot 
omgivande bebyggelse i norr och öster tunnades ut medan vegetationsridån mot den södra 
delen av parken delvis bröts upp och ersattes med dungar.  
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1979-1999 

I den södra delen av parken växte sig trädridån i öster, söder och väster med tiden allt större. 
En diagonal stig över den öppna ytan sydväst om folkparksbyggnaden tillkom. Det östvästliga 
stråket norr om folkparksbygganden förstärktes med en cykelbana. 

Från och med 1991 ansvarar Tekniska förvaltningen för parken och 8 år senare utfördes en 
upprustning, med ekologiskt tema.  

I den norra delen kompletterades det västra skogspartiet med bl a en damm och två kullar. 
Stråken förändrades återigen, bl a genom den gamla fruktträdgården i nordväst och över den 
öppna ytan från parkeringen i öster mot bostadsområdet i norr. 

 

 

Flygbild 1998. Stadsbyggnadskontoret, Lund. 

 

2000-2013 

Buskskiktet från 1976 är nu åldrigt och urglesat på grund av beskuggning och växtvalet av 
solkrävande växter. Stora fältskikt med bland annat vitsippor täcker delar av marken. De 
snabbväxande träd som planterades 1976 har fått stora kronor och bildar tydliga rader och 
dungar. 

Häcken i fastighetsgräns mot Trollebergsvägen är bitvis sammanvuxen med trädridåerna och 
otydlig i sin form. Huvudentrén i söder är lågmäld och känns igenvuxen. 

Ett fåtal träd har nyplanterats i anslutning till den öppna ytan sydväst om folkparksbyggnaden. I 
den norra delen av parken har skogspartiet börjat mogna i sitt uttryck och samtidigt börjat 
konkurrera ut de mer solkrävande pionjärväxterna. Enstaka exemplar av förvildade japanska 
körsbär finns i mellanskiktet. 
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1.5.2 Byggnaden 

I folkparken fanns vid tiden för nybyggnationen på 1970-talet en dansrotunda kallad Storan, 
festlokal med korsvirkesdekorationer kallad Tyrol och en funkisteater. Folkparksverksamheten i 
Lund, liksom på flera övriga platser i landet, hade under 1940-50 talet börjat se allt färre 
besökare till parken. Det ökade välståndet och rörligheten med bilismens genombrott medförde 
att den genomsnittliga folkparksbesökaren helt ändrade på sina fritidsvanor. Aktiebolaget 
Folkets Park AB som drivit parken sedan tillblivelsen hade av denna anledning därför dragits 
med lönsamhetsproblem och sålde därför 1958 fastigheten till Riksbyggen. Planen var nu att 
bebygga parken med flerfamiljsbostäder. 

Underhållet av parkbyggnaderna kom därmed att upphöra. Ett nytt stadsplaneförslag togs fram 
år 1960 som tillät 8-våningars höghuslimpor. Länsarkitekten avstyrkte förslaget i en första 
remissrunda men efter det att man minskat exploateringsgraden något och även sparat viss 
växtlighet i parken kunde stadsplanen fastställas.  

 
Förslag till stadsplan år 1960. 

Folkliga protester ledde till en omfattande diskussion kring nybyggnationen och frågan var en av 
de stora frågorna i 1962 års val. Inom kommunen fanns två huvudsakliga linjer – antingen att 
man skulle köpa folkparksområdet och gör det till ett fritidsområde alternativt att kommunen 
ordnar med en ny folkparksbyggnad som då skulle förläggas till stadsparken. 

Planerna på byggnation i parken skrinlades 1963. Lunds kommun kompenserade Riksbyggen 
för uteblivna byggrätter genom att samma år köpa hela fastigheten. Verksamheten i parken 
utarrenderas till en privat entreprenör som drev nöjesverksamheten vidare i de äldre husen. 

Kommunen ger nu arkitekten Bengt Edman i Lund uppdraget att ta fram en utredningsskiss 
över möjligheterna att bygga en ny folkparksanläggning i parken. Uppdraget handlar troligen 
inledningsvis främst om att ersätta den äldre dansrotundan med en ny. Uppdraget kommer 
emellertid att växa betydligt.  
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Lunds kommun hade en intention att göra om hela folkparken till ett fritidsområde för barn och 
unga på Väster. År 1964 presenterar Edman ett första förslag som sedan omarbetas något till år 
1965. Tanken är att bebygga parken utmed hela dess norra och östra gräns.  

 
Bengt Edmans förslag till nybyggnation 1965. I den nordligaste delen planerades en stor plaskdamm. 

Förslaget bygger på två dansrotundor, en amfiteater och en stor damm i norr samt lokaler för 
ungdom och föreningar i öster utmed Falkvägen. 

 

Av kostnadsskäl och för att åstadkomma 
ett bättre utnyttjande mellan 
byggandskropparna bantas projektet ner. 
År 1972 presenteras ytterligare ett 
omarbetat förslaget med två dansrotunder 
m.m. som är förlagda inom en triangulär 
byggnadskropp i norr. På denna kopplades 
ytterligare byggnadskroppar åt söder som 
sträcker sig neråt i grönområdet utmed 
Falkvägen. 

I detta förslag rymdes ett mer 
ändamålsenligt kök än det som sedermera 
kom till utförande.  

 

 

Bengt Edmans förslagtill nybyggnation år 1972 till 
vänster.  
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Av arkivmaterialet 
nederländska projektet Ago
allaktivitetshus som ritades av F. van Klingeren och stod färdigt 1969. Många av de idéer som 
van Klingeren gav uttryck för
arkitekturuppfa

Detaljprojekteringen påbörjas 
bildas som fungerar som beställare/referensgrupp under projekteringstiden. Under 
projekteringen bantas förslaget av kostnadsskäl ner ytterligare från 5,9 miljo
Funktionerna och materialen i huset hårdbantas vilket sker bl.a. på bekostnad av kök och 
serveringsmöjligheterna i huset reduceras till i princip kaffe med plastförpackad kaka. 

Intressant att notera är att Bengt Edman under projekteri
mörkt rött till gult tegel i fasaden som dock röstades ner av arbetsgruppen för folkparken. 

I oktober 
Länsstyrelsen. 

Arrendatorn i folkparken, Gust
konstaterar bl.a. 
nöjesplatser av liknande typ
besöks
investerat i en nybyggnation men att publiken uteblev.
av befintliga byggnader
kvalitéerna i de äldre byggnaderna som lockade en stor del av besökarna till parken.

Byggstart sker i november 
nybyggnationen. 
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Av arkivmaterialet i Lunds stadsarkiv 
nederländska projektet Agora i staden Dronten. Agora var ett kommuncenter i form av ett 
allaktivitetshus som ritades av F. van Klingeren och stod färdigt 1969. Många av de idéer som 
van Klingeren gav uttryck för

ttning. 

Detaljprojekteringen påbörjas 
bildas som fungerar som beställare/referensgrupp under projekteringstiden. Under 
projekteringen bantas förslaget av kostnadsskäl ner ytterligare från 5,9 miljo
Funktionerna och materialen i huset hårdbantas vilket sker bl.a. på bekostnad av kök och 
serveringsmöjligheterna i huset reduceras till i princip kaffe med plastförpackad kaka. 

Intressant att notera är att Bengt Edman under projekteri
mörkt rött till gult tegel i fasaden som dock röstades ner av arbetsgruppen för folkparken. 

1973 antas den

Arrendatorn i folkparken, Gust
konstaterar bl.a. att besökssiffrorna för folkparken är ovanligt höga i jämförelse med andra 
nöjesplatser av liknande typ

n. Han tänker då närmast på folkets park i Helsingborg som 
investerat i en nybyggnation men att publiken uteblev.
av befintliga byggnader ur såväl ekonomiska som kulturhistoriska skäl
kvalitéerna i de äldre byggnaderna som lockade en stor del av besökarna till parken.

Byggstart sker i november 1974 och den äldre 
nybyggnationen.  

Rivning av dansrotundan och grundläggning påbörjad
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Funktionerna och materialen i huset hårdbantas vilket sker bl.a. på bekostnad av kök och 
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Intressant att notera är att Bengt Edman under projekteri
mörkt rött till gult tegel i fasaden som dock röstades ner av arbetsgruppen för folkparken. 
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framgår att Edman 
ra i staden Dronten. Agora var ett kommuncenter i form av ett 

allaktivitetshus som ritades av F. van Klingeren och stod färdigt 1969. Många av de idéer som 
i detta projekt var helt i linje med Bengt Edmans 

sent under år 1973. En kommunal arbetsgrupp för folkparken 
bildas som fungerar som beställare/referensgrupp under projekteringstiden. Under 
projekteringen bantas förslaget av kostnadsskäl ner ytterligare från 5,9 miljo
Funktionerna och materialen i huset hårdbantas vilket sker bl.a. på bekostnad av kök och 
serveringsmöjligheterna i huset reduceras till i princip kaffe med plastförpackad kaka. 

Intressant att notera är att Bengt Edman under projekteri
mörkt rött till gult tegel i fasaden som dock röstades ner av arbetsgruppen för folkparken. 

stadsplanen för Folkets park som senare fatställs av 
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och befarar att en nybyggnation kan inverka negativt på 
. Han tänker då närmast på folkets park i Helsingborg som 

investerat i en nybyggnation men att publiken uteblev.
ur såväl ekonomiska som kulturhistoriska skäl

kvalitéerna i de äldre byggnaderna som lockade en stor del av besökarna till parken.

1974 och den äldre Dansrotundan ”Storan” 

Rivning av dansrotundan och grundläggning påbörjad år 1974. 

framgår att Edman sannolikt 
ra i staden Dronten. Agora var ett kommuncenter i form av ett 

allaktivitetshus som ritades av F. van Klingeren och stod färdigt 1969. Många av de idéer som 
var helt i linje med Bengt Edmans 

år 1973. En kommunal arbetsgrupp för folkparken 
bildas som fungerar som beställare/referensgrupp under projekteringstiden. Under 
projekteringen bantas förslaget av kostnadsskäl ner ytterligare från 5,9 miljo
Funktionerna och materialen i huset hårdbantas vilket sker bl.a. på bekostnad av kök och 
serveringsmöjligheterna i huset reduceras till i princip kaffe med plastförpackad kaka. 

Intressant att notera är att Bengt Edman under projekteringen 
mörkt rött till gult tegel i fasaden som dock röstades ner av arbetsgruppen för folkparken. 

för Folkets park som senare fatställs av 

af Laneryd, skriver i samband med detta till 
att besökssiffrorna för folkparken är ovanligt höga i jämförelse med andra 

och befarar att en nybyggnation kan inverka negativt på 
. Han tänker då närmast på folkets park i Helsingborg som 

investerat i en nybyggnation men att publiken uteblev. Laneryd förordar istället en upprustning 
ur såväl ekonomiska som kulturhistoriska skäl

kvalitéerna i de äldre byggnaderna som lockade en stor del av besökarna till parken.

Dansrotundan ”Storan” 

sannolikt var inspirerad
ra i staden Dronten. Agora var ett kommuncenter i form av ett 

allaktivitetshus som ritades av F. van Klingeren och stod färdigt 1969. Många av de idéer som 
var helt i linje med Bengt Edmans 

år 1973. En kommunal arbetsgrupp för folkparken 
bildas som fungerar som beställare/referensgrupp under projekteringstiden. Under 
projekteringen bantas förslaget av kostnadsskäl ner ytterligare från 5,9 miljo
Funktionerna och materialen i huset hårdbantas vilket sker bl.a. på bekostnad av kök och 
serveringsmöjligheterna i huset reduceras till i princip kaffe med plastförpackad kaka. 

ngen hade på förslag att 
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kvalitéerna i de äldre byggnaderna som lockade en stor del av besökarna till parken.
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Invigning av den nya folkparksbyggnaden skedde på Kristi Himmelfärdsafton den 27 maj 1976. 
Driften av folkparksbyggnaden delades mellan en privat arrendator och kommunen där 
arrendatorns stod för nöjesprogram på helgerna och kommunen för uthyrningsverksamhet i 
början på veckorna.  

Uthyrningsverksamheten får en trög start. Kommunen hade räknat med att framför allt 
föreningar, musikarrangemang och firmafester skulle stå för basen i uthyrningen. Redan på 
hösten 1976 konstateras att intresset är lågt. Inte heller nöjesarrangemangen genererar de 
intäkter som man förväntat sig. 

Under 1977 så finns kritik dokumenterad från brukarna vad gäller fallrisk i gradängerna, dålig 
ventilation och ojämn temperatur m.m. Från allmänhetens sida uppfattade många att huset var 
ofärdigt pga. av de i delar råa och obehandlade betongytorna invändigt, att pergolan såg ut som 
en byggnadsställning och till att den lila färgen på stålkonstruktionerna var ful. Fritidsgårdens 
personal upplevde den öppna bärande konstruktionen i huset som farlig när barnen tenderade 
att klättra i densamma. 

Mellan åren 1976 till 1982 hade parken fyra stycken privata arrendatorer som inte lyckats få 
ekonomi i nöjesarrangemangen. Fredag och lördagsdanserna hade då i princip legat nere 
sedan omkring 1979. En stor brist konstaterades var avsaknaden av ett ordentligt kök och 
serveringsmöjligheter som hade bantats bort under detaljprojekteringen.  

För att komma till rätta med bl.a. köksbristen togs 1982 ett förslag fram för ombyggnad. Denna 
innefattade bl.a. ett kök med kapacitet för mat till 600 gäster, höjning av dansgolvet i rotundan 
så att de kringliggande gradängerna i stort sett skulle försvinna. Till sist föreslogs avgränsa 
byggnaden invändigt för att skapa mindre och naturligare enheter. Ombyggnaden 
kostnadsberäknades till 3,7 miljoner kronor och genomfördes aldrig. Troligen kunde man inte 
finna politisk majoritet att så kort efter nybyggnationen investera i en verksamhet som redan då 
uppvisade årliga underskott för kommunen.  

Under andra hälften av 1980-talet gjordes försök att engagerade västerborna själva för att 
försöka göra parken mer levande. Berörda vände sig mot att lokalen främst användes för 
uthyrningsändamål och att man istället önskade sig en levande och allmänt tillgänglig 
samlingspunkt i området.  

1989 konstaterar kommunen att man inte längre ser någon ekonomisk möjlighet att driva 
parken och fritidsnämnden förslår året därpå att folkparken säljs.  

1991 stänger man parken i avvaktan på försäljning. En arkitekttävling utlyses för området där 
folkparksbyggnaden avses stå kvar samt att en komplettering med bostäder sker inom 
parkområdet.  
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HSB vinner tävlingen och folkparksbygganden förslås byggas om till en kyrka där Petersgården 
ska ta över driften.  

 
HSB förslag till nybyggnation i parken år 1992. 

Kyrkoalternativet visar sig inte realiserbart och istället går uppdraget till LKF som föreslår 
skolverksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKF förslag till nybyggnation i parken 1992. 
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Bengt Edman argumenterar vid tidpunkten för en bostadsbebyggelse i parken. Han anser att 
det då finns goda möjligheter för att folkparksbyggnaden kan behålla sin funktion och att man 
kan få en fungerande verksamhet. 

Han kallar sitt eget förslag för ”Väster torg”. Tanken är att det skapas bostadsbebyggelse så att 
fyra separerade rum med olika typer av kvalitéer skapas i parken.  

 

Bengt Edmans förslag till nybyggnation i parken 1992. 

 

Protesterna mot nybyggnationsplanerna tar återigen fart. Man vänder sig framför allt mot 
bostadsbebyggelse i parkområdet. Under detta skeende svänger den politiska majoriteten till 
nackdel för nybyggnationsplanerna som återigen läggs på is sommaren 1993.  

Påföljande år 1994 gör fastighetskontoret en utredning om folkparkens framtid och föreslår 
försäljning i första hand, uthyrning i andra hand och som sista alternativ rivning. 
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Under år 1994 öppnar parken delvis igen för uthyrningsverksamhet och under följande år gör 
bl.a. Ystads opera föreställningar i byggnaden. Först år 1998 förefaller parken helt öppna igen. 
Nu är det kultur och fritidsförvaltningen som tagit över driften. Beläggningen för uthyrning är vid 
detta tillfälle god och man hoppas från kommunens sida att man ser en vändning i den hitintills 
nedåtgående trenden.  

Förväntningarna på verksamheten uppfylls inte heller denna gång och år 2001 tar Kultur och 
fritidsförvaltningen återigen upp frågan om att sälja fastigheten.  

Vid denna tidpunkt formas på nytt tanken att skapa ett Kulturcentrum Väster i byggnaden. 
Förslaget är att stadsdelsbibliotek Väster ska flytta in i huset tillsammans med ett 
medborgarkontor och att plats därmed också ska kunna upplåtas till olika former av föreningar 
och aktiviteter för allmänheten i huset.  

Under denna period börjar också allmänheten engageras i arrangemanget Folkaparkens dag en 
gång om året. 

Ett principbeslut fattas år 2005 att avsätta 25 miljoner kronor för realiseringen av kulturcentret 
på väster. Efter valet 2006 bordläggs frågan och tas bort från dagordningen helt omkring år 
2011.  

År 2009 blir lokalen utdömd av räddningstjänsten samt en elrevision och har därefter troligen 
hållits helt stängd för allmänheten. Fritidsverksamheten fortsätter dock som vanligt. 

År 2012 aktualiseras så återigen möjligheterna av att pröva bostadsbebyggelse inom 
fastigheten och finna en ändrad användning åt folkparksbyggnaden. Föreningen Folkparkens 
framtid bildas med syftet att bevara parken och bilda opinion mot nybyggnation.  

 

Kronologi 

Kronologin bygger på genomgånget tidningsmaterial och gör inte anspråk på att vara 
fullständig. Det kan även förekomma mindre felaktigheter i tidsangivelser. Det är bl.a. oklart om 
hur länge och i vilken omfattning byggnaden hölls stängd från 1991 till 1998.  

 
 
1958 Riksbyggen köper folkparken 
 
1960  Förslag till stadsplan där samtliga då befintliga folkparksbyggnader rivs och ersätts med 
 flera stycken flerbostadshus. Planen fastställdes 1961 av stadsfullmäktige.  
 
1961  Länsarkitekten avstyrker förslaget att folkparksområdet används till bostadsområde och 
 anser att fritidsområdet bör bevaras. Efter länsarkitektens inledande invändningar vann 
 tillstyrkte Länsstyrelsen stadsplanen år 1962 i något modifierad form där fler träd i parken 
 sparades och de högsta husen placerades i norr.  
 
1962  Förslag förtätning av riksbyggen 
 
1963  Den politiska majoriteten säger nej till bebyggelse i parken efterfolkliga protester och hela 
 fastigeten köps av Lunds kommun för att kompensera Riksbyggen. 
 
1963  Stadfullmäktige beviljar ett anslag på 350 000 kr för att upprusta befintliga 
 folkparksbyggnader samtidigt som man ger drätselkammaren uppdraget att utreda 
 nybyggnation. 
 
1964  Edman börjar skissa på en ny folkparksbyggnad och ett första förslag presenteras. 
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1965  Andra omarbetet förslag med två rotundor på pelare och utvändig amfiteater samt stor 
 damm. Folkparken är tänkt att göras om till ett fritidsområde för barn- och ungdom. 
 Principbeslut tas om nybyggnad. 
 
1966  Fastighetsnämnden bedömer att den upprustning som skett av befintliga byggnader inte 
 har kunnat ge en acceptabel standard och en kalkyl tas fram på Edmans förslag som 
 slutar på 6,1 miljoner kronor.  
 
1972 Edman lämnar ett bantat förslag med två dansrotundor som nu är förlagda ungefär i 
 samma triangulära byggnadskropp som senare kom att uppföras. Till den kopplas 
 ytterligare byggnader åt öster och Falkvägen som sträcker sig neråt i grönområdet åt 
 söder. 
 
1974 Hälsovårdsmyndigheten stänger teaterbyggnaden pga. av problem med mögel mm och 
 gör bedömningen att byggnaden måste rivas. Även Tyrolen får flera anmärkningar som 
 måste åtgärdas vad gäller standarden i köket. 
 
1974 Rotundan ”Storan” rivs för att ge plats åt den nya folkparken. 
 
1975 Den gamla ”Teater ladan” rivs. 
 
1976 Folkparken invigs på Kristi Himmelfärdsdag den 27 maj.  
 
1976 Det gamla huset ”Tyrolen” rivs. 
 
1976 Skånska dagbladet skriver i augusti att intresset från föreningar att på mycket 
 förmånliga villkor få hyra lokalen till största delen har varit obefintligt. 
 
1977 En ”Folkparks kommitté” tillsätts för att särskilt se på frågor som rör folkparken och dess 
 drift.  
 
1979 I en interpellation till fritisnämndens ordförande oroas man bl.a. över den låga 
 utnyttjandegraden av folkparksbyggnaden.  
 
1981 ”Folkparks kommittén” konstaterar att det inte finns någon ordentlig servering i 
 folkparken. Kaffe och inplastade kakor är vad som erbjuds. Vidare konstateras att 
 gradängerna och alla avsatserna utgör ett problem för besökande att ta sig fram i  huset. 
 
1981 Nya arrendatorer ska blåsa liv i fredags och lördagsdansen som uppges ha legat för 
 fäfot se sista två åren.  
 
1984  Kulturstödsnämnden föreslår att folkparken görs till centrum för de fria 
 teatergrupperna vilket ansåg vara ett första steg för att göra folkparken till kulturellt 
 center på Väster. Parken konstateras att under lång tid ha dragits med kraftig obalans 
 i budget och ett mycket lågt lokalutnyttjande. ”Den (folkparken) är för fin för att bara 
 användas som bingohall…//…” 
 
1986 ”Västerfesten”, ett initiativ för att försöka göra folkparken mer levande.     
 
1989  Kommunen konstaterar att det inte finns någon ekonomi i att fortsätta driva parken 
 
1990 Fritidsnämnden föreslår att folkparken säljs. 
 
1991 Folkparksbyggnaden är en av drygt 40 skandinaviska byggnader som pekas ut i en 
 Italiensk bok om skandinavisk arkitektur. Av dessa 40 finns endast 7 svenska 
 byggnader med.    
 
1991-1994  Parken hålls helt stängd i väntan på en eventuell försäljning av folkparksbyggnaden.   
 
1992 HSB vinner arkitekttävling där byggnaden avses byggas om till kyrka och tas över av 
 Petersgården kyrka som drar sig ur. Uppdraget går då över till 2:a pristagaren LKF AB 
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 som istället föreslår skolverksamhet. Båda dessa förslag innefattar kompletterande 
 bostadbebyggelse i parken som väckte stort folkligt motstånd.  
 
1992 Bengt Edman argumenterar för att bevara folkparken och komplettera med 
 bostadsbebyggelse så att fyra separerade rum med olika typer av kvalitéer uppstår i 
 parken.  
 
1993 Politiskt förslag finns för att folkparksbyggnaden bör rivas  
 
1993 De folkliga protesterna innebär att den politiska majoriteten växlade i sådan riktning att 
 förslaget med ombyggnad av folkparken till skola och kompletterande bebyggelse i 
 parken inte längre vann majoritet.    
 
1994 Fastighetskontoret gör en utredning om folkparkens framtid och föreslår försäljning, 
 uthyrning och rivning som sista alternativ.  
 
1995  Ystads opera har föreställningar i byggnaden 
 
1998 Parken öppnar igen. Kultur- och fritisförvaltningen har tagit över driften. Beläggningen 
 för uthyrningen av lokalen uppges vid detta tillfälle vara god.   
 
2001 Kultur- och fritidsnämnden tar återigen upp frågan om att sälja fastigheten.   
 
2002 Kulturcentrum väster – en idé kring att stadsdelsbiblioteket och ett medborgarkontor flyttar 
 in i folkparksbyggnaden. 
   
2003-04 JM förslår ett 8-10 våningar högt hus 
 
2005 Kulturcentrum Väster – principbeslut om att avsätta 25 miljoner för flyttning av 
 stadsdelsbiblioteket mm till folkparksbyggnaden. 
 
2009 ”Dansrotundan” får anmärkningar av räddningstjänst samt vid en elrevision och stängs nu 
 förmodligen helt. Fritidsverksamheten fortsätter som vanligt. 
 
2012  Kommunala LKF aktualiserar frågan om bostadsbebyggelse i park och folkparkshus.  
 
2012 Föreningen Folkparkens framtid bildas med syfta att bevaraparken och bilda opinion.  
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2 Parkbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Parken har formen av en rektangel med det nordvästra hörnet något utdraget. Mot söder och 
väster finns relativt täta växtridåer medan de östra och norra kanterna är något mer öppna mot 
intilliggande bebyggelse. 

 

 
Folkparken 2012. Parken är tydligt indelad i en sydlig och en nordlig del, avdelad av en cykelbana i öst-västlig riktning. 
Ortofoto och ritningsunderlag Tekniska förvaltningen, Lund. 

 

Ett cykelstråk delar in parken i en sydlig och en nordlig del. Detta överensstämmer även med 
parkens utbyggnad, där den södra delen är äldre än den norra. Ytterligare stråk, för fotgängare, 
går diagonalt över parken på flera platser. Många av stråken har uppstått spontant och vissa av 
dessa har därefter förstärkts. 

Karaktären är närmast eklektisk, med ett övergripande intryck av delvis medveten förvildning. I 
det sydöstra hörnet finns flest spår kvar av den ursprungliga parken, med mycket stora träd och 
enstaka ornamentträd. Det finns även äldre bersåer bevarade, längs med det öst-västliga 
cykelstråket.  
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Den sydöstra delen har ursprungliga, mycket stora träd. Längs det öst-västliga cykelstråket finns 
ursprungliga bersåer bevarade. 

 

Den sydvästra delen av parken har skogskaraktär, med höga bokträd och fältskikt av sippor och 
vårlökar.  

 

 

Bokträd i sydväst.   Sippor, vivor och vårlökar finns i utbredda fält i söder. 

 

Den mittersta delen av parken domineras av folkparksbyggnaden i öster, med för 1970-talet 
typiska planteringar i form av djupa buskage och klätterväxter. Framför pergolan finns en stor 
öppen gräsyta som kantas av höga träd. 
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Klängväxter finns längs folkparksbyggnadens västra sida.         Djupa buskage intill baksidan, mot öster. 

 

Den norra delen av parken delas av på längden av en tidigare ägogräns eller väg. Söder om 
gränsen är parken relativt öppen, kompletterad för ca 15 år sedan med en damm och två kullar. 
Norr om gränsen är växtligheten tätare, med bl a äldre fruktträd som sannolikt står kvar från en 
äldre plantskola. 

 

Damm i norra parkdelen. I fonden syns den öppna gräsytan.       Äldre fruktträd i norr, med äldre gräns eller väg till 
vänster i bild. 

 

Ursprungliga gångar syns fortfarande, som breda stigar, längs den södra parkdelens västra och 
södra kant. 
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2.2 Växtmaterial 

Av det ursprungliga växtmaterialet återstår ett flertal stora träd, bl.a. bok, oxel och ek samt 
enstaka ornamentträd och en rad av bersåer. Det mesta av det ursprungliga växtmaterialet 
finns i parkens södra del. 

Kompletteringar över tiden har framför allt gjorts med träd och buskar av inhemsk karaktär, med 
enstaka undantag.  

Planteringarna som tillkom i samband med den nya folkparksbyggnaden på 1970-talet är 
koncentrerade till inramning av byggnaden och till parkens kanter, med buskage av bla try och 
liguster, inhemska träd kring entrén samt en ring av silverlönn på platsen där teaterbygganden 
stod. Klematis och vildvin klättrar på pergolan och andra strukturer intill byggnaden. 

1999 kompletterades parken med ängsytor, vårlökar, inhemska träd, två kullar samt en damm 
med tillhörande växter. Det placerades även ut trädstockar för att öka den biologiska aktiviteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek och bok.    Ornamentträd. 
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Silverlönnar från 1975.  Flera trästockar placerades ut i parken 1999. 

2.3 Förändringar 

Parken har utökats mot norr i en eller möjligen två omgångar. Den norra delen har historiskt haft 
mer karaktär av öppen lekyta, för t ex fotbollsspel, till skillnad från den ursprungliga delen som 
var mer indelad i olika rum och stråk. 

Den lummiga parken glesas ut med tiden och fokus under mitten av 1900-talet är snarare på 
aktiviteter kopplade till restaurang, teater, dansbanor m.m., än på parkens skötsel. 

Under andra hälften av 1900-talet bidrar eftersatt underhåll dels till att byggnaderna förfaller och 
slutligen rivs, dels till att parken förvildas allt mer. 

Den förvildade karaktären kommer vid senaste sekelskiftet att lyftas fram som ett positivt 
karaktärsdrag att bygga vidare på. Underhåll och utveckling av parken får ett ekologiskt 
perspektiv. 
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Schematisk indelning av parken, med större förändringar/utökningar i kronologisk ordning från 1-5. Ortofoto och 
ritningsunderlag Tekniska förvaltningen i Lund.  

1 

2 & 5 

3 

4 
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3 Byggnadsbeskrivning 

3.1 Allmänt 

Folkparksbyggnaden är belägen i folkparkens nordöstra del. Huset är uppfört i ett plan med 
partiell källare i den östra och norra delen. Byggnaden är uppdelad i två byggnadskroppar. 
Huvudsakligen inryms en dansrotunda (del A) i den stora triangelformade delen och fritidsgård 
(del B) i den anslutande rektangulära och mer oregelbundet utformade byggnadskroppen åt 
öster.   

Två till varandra rätvinkliga huvudvägar bildar ram för byggnadens gräns i norr och öster. Dessa 
förbinds av en gångväg i en arkad/pergola utmed den sydvästra fasaden, som utgör den tänkta 
triangelns hypotenusa. Ytterligare en arkad/pergola ansluter i spetsig vinkel mot den 
förstnämnda i anslutning mot gångvägen i öster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygbild från 1978 med den nya folkparksbyggnaden placering. Samtliga äldre folkparksbyggnader är nu rivna. Foto 
Stadsbyggnadskontoret i Lund. 

 

3.2 Stomme 

Generellt båda byggnadsdelarna 

Platsgjuten undergrund i betong. Förmodligen kombinerade grundsulor med isolerad platta på 
mark.  

Byggnadsdel A 

Källarvåningen har väggar och takbjälklag i plastgjuten betong mot brädform. Extra bärning av 
mellanbjälklaget sker med fristående betongpelare i delar av källarutrymmena.  

A 
B 
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Markplanet och takbjälklaget har en huvudsaklig primär och sekundärbärning av kraftiga 
limträbalkar. I dansrotundan avbärs takbjälklaget i dess bredaste del av en kraftig I-balk på 
stålpelare.  

 

Fasaderna är utförda dels såsom isolerade skalmurar i tegel. Eventuellt är östra fasaden utförd 
som en fullmur med tanke på tegelförbandet. Takbjälklag av trä och isolerade.  

 

 

 

Förrådsutrymme med betongbjälklag och pelare. Foto 
åt sydost. 

Förrådsutrymme med gjuten vägg till höger. Foto mot 
gräns till personalutrymme i söder  

Primär och sekundärbärning. Foto mot sydväst.             Stålbärning i öst-västlig riktning på stålpelare.   

 

Skalmurar med löpförband åt norr.        Eventuell fullmur åt söder med polskt förband.  
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Byggnadsdel B 

Fasaderna är utförda med en stolp- och åskonstruktion i limträ med utfackningsväggar som inte 
är bärande. Isolerade lätta takbjälklag klädda med gips in mot rummen. 

 

 
Ursprungligen sammanträdesrum med vikvägg. Nu 
innebandy. Hörnrum åt sydost. 

 

 

3.3 Exteriör 

3.3.1 Allmänt 

Plåtavtäckningar på murkrön och i anslutning till fönster utförda i grå-svart fabrikslackerad plåt 
med små neddrag på tegel och stora ovanför fönster. 

 

 

 

Limträbärning i stora rummet är samma som i 
arkade/pergolan utanför och medför ett varierat takfall 
i det centrala allmänna utrymmet. 
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3.3.2 Fasader 

Byggnadsdel A 

Fasader i mörkrött tegel från Hög utanför Kävlinge och rödmålade fasta fönsterpartier. Muren är 
utförd med löpförband med undantag av den östra gaveln som är utförd med polskt förband.  

 

Enstaka mycket kraftigt sintrade och ibland smälta stenar är troligen från Hälsingborgs 
ångtegelbruks gamla tegelugnar. Traditionell fogning har inte utförts utan överflödigt murbruk 
har enbart ”skurits” av med mursleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra fasaden. Sydvästra fasaden med arkad/pergola. 

Kraftigt sintrat tegel är sannolikt från Hälsingborgs 
ångtegelbruks gamla ugnar. 

Östra fasaden med personalingångar och 
nödutgångar. Förråd i trä kompletterar den här 
indragna fasadmuren. 
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Byggnadsdel B 

Fasader med huvudsakligen svartmålad fasad av stående lockpanel och liggande faspanel av 
trä. Mindre fasadytor i anslutning till byggnadsdel A är utförda i mörkrött tegel från Hög och 
murade med polskt förband. Neddrag med grå-svart plåt i anslutning till takfot. 

 

 

  

Stående lockpanel mot öster, fasad liggande panel 
mot väster och mindre partier av tegelmur mot söder 
och glaspartiet mot gården.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Entréer och ytterdörrar 

Byggnadsdel A och B 

Entréer och ytterdörrar är huvudsakligen ursprungliga och utförda som enkeldörrar med en 
enkelt profilerad yttre skivbeklädnad på trästomme. Utöver dessa finna ett par dubbeldörrar i 
samma utförande. ”Publika” dörrpartier har större eller mindre glasade mittparti. Snickerier är 
ursprungligen avfärgade i en laserande röd färg som kommit att målas över med en mer 
täckande dito. 
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Oglasade profilerade dörrpartier åt öster, 
entrépartier åt sydväst, dubbel och enkel 
glasad dörr från dansrotunda och 
fritidsgård ut mot gården i söder.  

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Fönster 

Byggnadsdel A och B 

Fönsterpartierna är huvudsakligen ursprungliga och består av fasta fönsterpartier med karmar i 
trä och isolerglas. Fönsterbleck i obehandlat aluminium. Träytor ursprungligen målade med en 
röd laserande färg som kommit att målas över med en täckande dito. 

De större fönsterpartierna har en horisontell betoning med rektangulära fönsterlufter. 

I byggnadsdel A är går de större fönsterpartierna från mindre liggande rektangulära fönsterlufter 
i de nedre delarna till en variation av större dito i den översta luften i anslutning upp mot 
yttertak. Vissa lufter är tom utförda som en stående rektangel. 

Mindre partier av rödlaserad stående träpanel och plyfva skivor finns i några anslutningar 
mellan fönster och tegelmur/mark.  

Byggnadsdel A har en större ljuslanternin på taket i anslutning till dansbanan. Det är oklart om 
denna är igen plåtad eller ej. Byggnadsdel B har både en vertikal ljuslanternin centralt ovanför 
det stora allrummet liksom snedställda ljuslanterniner i tak åt öster. 
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Varierande och olika stora fönsterlufter i anslutning till 
tak. Plåtinklädnad rymmer ventilationskanaler. Norra 
fasaden.  

Rödmålad plyfva i underdelen av fönsterpartier där norra 
och sydvästra fasaden möts. 

 
 
Varierande och olika stora fönsterlufter i anslutning till tak.   Ljuslanterniner och snedställda takfönster i anslutning till 
Södra fasaden mot gård.                   Utgångsdörrar i östra fasaden på byggandsdel B. 
     

 

 

 

 

 

Detalj av fönster parti. 
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3.3.5 Tak och avvattning 

Byggnadsdel A  

Taket har ej besiktigats men uppges bestå av ett flackt platt tak med ett tätskikt av någon form 
av duk/väv. Avvattning sker sannolikt genom takbrunnar och dolda stuprör i konstruktionen. En 
glasad taklanternin finns på byggnadsdel A som förmodligen har plåtats in beroende på 
inläckande vatten. Utstickande rumsfunktioner i norra fasaden avvattnad med synlig utkastare 
och stuprör.   

 

Byggnadsdel B  

Bandtäckt fabrikslackerat grå-svart färgat plåttak, ev. i aluminium. Motfallstak och pulpettak i 
kombination. Avvattning med utkastare till stuprör. 

 

3.4 Interiör 

3.4.1 Allmänt 

Byggnadsdel A  

Markplanet 

Huvudingångarna är placerade på den sydvästra fasadens västra del. Entréerna är snedställda 
och utförda i obehandlad betong. Direkt norr härom ligger garderoben. Denna har utvidgats mot 
söder. Garderobsdisken har kommit att bytas ut och de enkla skärmarväggarna som 
ursprungligen förmodligen varit utförda med björkfaner har försetts med väv och målats.  

 
Huvudentréer i sydvästra fasaden.              Garderober med ny disk och utflyttade hängare mm. 
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Bakom garderoben och i anslutning till den norra ytterväggen återfinns merparten av lokalens 
toaletter. En bred sluttande ramp leder med betong och stålräcken leder vidare ner till 
dansbanan med sina omkringliggande gradänger i betong/cementmosaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åt sydost, utmed det stora glaspartiet leder en gångväg parallellt med den utanförliggande 
arkaden/pergolan. Stora glaspartier mot sydväst och den utanförliggande bevuxna trädarkaden 
och parken kontrasteras mot golvytornas grå-röda cementmosaik och murbarriärernas råa 
betonggjutna vertikalytor.  

 

 

 

 

Björkfaner på vägg och dörrar till toaletter i anslutning till norra 
väggen.  

Gång ner till dansgolv från huvudentrén. 

Invändig gång utmed sydvästra väggen Glasparti i sydvästra väggen med bärning 
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Två stora öppna spisar i tegel dominerar den östra kortväggens norra hälft. Söder härom finns 
en bar/café på ursprunglig plats som under åren genomgått vissa förändringar. I anslutning till 
denna finns en väggfast klocka på en större björkfanerad yta.  

Utmed den sydvästra långsidan finns ett öppet entresolbjälklag i öster och ett AV rum i väster 

 

Interiören karaktäriseras av ett helt öppet rum med varierande golvhöjder och en centralt 
placerad cirkelrund dansbana med omkringliggande och upphöjda gradänger i betong och en 
mindre och en större upphöjd scen i furu. Dansgolvet är lagt med ett hårt afrikanskt träslag 
Panga-Panga, bild nedan. 

 

596



 

 

 

 
Uppdrag: 248886,  Folkparken i Lund, Antikvarisk förundersökning 2013-06-07 

Beställare: Lunds kommun Stadsbyggnadskontoret 
 
O:\MAL\248886\BK\Text\Slutrapport 2013-06-07 AFU Folkparken i Lund .docx 
 

37(53) 

De varierande golvnivåerna förbinds genom trappor, ramper, gradänger som ger den enda 
rumsliga avgränsningen då mellanväggar helt saknas. 

Stombärningen i form av synliga limträstolpar och åsar samt en kraftig avbärning med en I-balk 
på stålpelare är påtagliga i rummet, liksom de här emellan framdragna ventilationstrummorna. 
Synligt innertak utgörs av obehandlade mineralullskivor som sekundärt kompletterats med 
gipsskivor. 

Innerväggarna består liksom exteriören av mörkt tegel från Hög i Kävlinge som är murat i 
löpförband. Undantaget östra kortsidan och anslutningar mot denna som är murat i polskt 
förband. I det norra murverket finns flera toaletter med björkfanerade dörrytor som ljusar upp de 
här relativt slutna innerväggarna som endast sporadiskt bryts upp av glasade fönsterpartier.  

Färg på stålräcken och bockade rörelement ansluter till fönsterpartiernas röda färg. Synliga 
stålbärningar i rummet har ursprungligen varit lilafärgade som sedermera delvis målats svarta. 
Sättstegen i gradängerna har varit blå men målats om i röd kulör. Ventilationskanalerna är 
målade blå. Det är oklart om det är ursprunglig färg eller om de varit lila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Norra fasaden mot nordost.                  Gång ner till dansrotunda. Foto mot öster. 
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Östra källarplanet 

Källaren inrymmer loger för artister i norr, pentry och omklädningsrum med dusch i söder samt 
här emellan förvaring/biutrymmen samt rum med elcentral.  

Golv i loger och omklädningsrum lagda med en grågrön linoleummatta. Golv i biutrymmen med 
stålslipad betong som målats grågrön. 

Ytterväggar är utförda i platsgjuten betong mot brädform och målade vita liksom 
mellanbjälklaget. Bärning av bjälklaget i rummen förekommer med två olika typer av 
betongpelare.  

Dörrar är utförda med fanerad björk där vissa övermålats med vitgul färg. Element är 
ursprungligen lackerade svarta.  

Alla ventilationskanaler samt handledare i norra trappen är målade i lila kulör. 

Avdelande invändiga väggar är utförda som regelvägg med skivmaterial och antingen vit- eller 
rödmålade. Ev. har några av dessa ursprungligen varit björkfanerade. 

Rum med pentry och omklädningsrum/dusch är klädda med björkfaner. Ett övre glasparti in mot 
förrådet finns i den norra mellanväggen.  

Ett litet fönster finns i anslutning till tak i artislogen åt norr. I övrigt saknar källaren fönster med 
undantag av ett stort glasparti som finns i direkt anslutning till trappen ner från markplanet på 
den norra sidan.  

 

 

Förråd i mellersta källaren. Foto mot sydost. 

Artistloge i norra källaren. Foto mot sydost.     Personalutrymmen med pentry. Samtlga utrymmen med björkfaner.  
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Norra källarplanet 

Här inryms fläktrummet. Golv, väggar och tak av betong. Bärning i rummen förekommer med 
betongpelare. Målningsbehandling förekommer ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsdel B 

I denna del inryms fritidsgården som utgörs av ett stort centralt allmänt upphållsrum som 
flankeras av mindre rum med funktioner knutna till verksamhet och administration. I det centrala 
rummet fanns ursprungligen en bar/café på samma läge som dagens kök och en stor öppen 
spis murad i mörkt tegel från Hög.  

Öppen spis i det centrala allrummet murad i polskt förband. Ursprunglig placering av bar/café. 

En kommunikation finns via en skjutdörr 
in till dansrotundan i byggnad A så att 
man vid önskemål därom kunde 
använda båda lokalerna vid samma 
tillfälle, se bild till vänster. Det är en del 
av tanken om den allmänna platsen, 
”torget” att man har möjlighet att öppna 
upp kommunikationen mellan de båda 
byggnadsdelarna.  
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Det centrala rummet karakteriseras av stombärningen i form av synliga limträbalkar och en stor 
variation av höjder och nivåer i det invändiga takfallet. Fullmurade tegelmurar som både har 
funktion av bärning och markerad avdelning av rumsfunktioner finns i rummet. Ljus faller 
centralt ner genom den förhöjda ljuslanterninen och stora uppglasade fönsterpartier mot söder. 
Betongmosaiken på golvet är av samma sort och utförande som i byggnadsdel A.  

Överljus i den lägre östra delen mot dörr till park.     Ljusinsläpp i tak i det centrala allmänna utrymmet.  

Oregelbundenheten i takfallet beror på användandet av ett modulsystem för bärningen av 
huset. Detta har samma dimensioner som den åt söder anslutande arkaden/pergolan i trä. På 
denna bärande konstruktion har fogats 3,5 meter breda bygglådor som medger en fri utbyggnad 
ut i arkaden och in bland träden utan att dessa behöver tas ner.  

De angränsande rummen åt öster har en enklare utformning av taken där en takås kopplats på 
det centrala rummets bärning. I fasadlivet bärs takåsen av en synlig limträstolpe mellan vilka 
utfackningsväggar av trä infogats. Samtliga utgångar mot öster har glasade dörrpartier och 

överljus genom slitsar i takfallet. 
Detta medför en upplösning av 
inne och ute och ger en enkel 
men ändå speciell karaktär åt 
rummen. Dessa rum har en 
enklare golvbeläggning med 
furugolv och golvmattor.   

 

 

Invändiga tegelmurar samt utgång och 
glasparti mot gård i söder. 
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3.4.2 Golv 

Byggnadsdel A 

Grå-röd oljebehandlad cementmosaik avdelade sinsemellan med svarta plastlister. 
Lamellparkett av Panga-Panga på dansgolvet i rotundan. Furugolv på de båda scenerna. 
Toaletter med rektangulär golvklinker i rödbrun kulör. 

Målade och omålade betonggolv i förråd och teknikrum. Linoleummattor i personal och 
artistutrymmen i källarvåningen.  

Byggnadsdel B 

Grå-röd oljebehandlad cementmosaik avdelade sinsemellan med svarta plastlister i det centrala 
allrummet. Furugolv samt linoleummattor i de östra smårummen. 

 

3.4.3 Väggar 

Byggnadsdel A. 

Huvudsakligen av mörkt tegel från Hög med undantag av vägg vid café som utförts med 
björkfaner på plywood. Toaletter med tegel, målat skivmaterial (troligen övermålad björkfaner) 
samt betong.  

Källardelen med målad betong/skivmaterial samt björkfaner i anslutning till pentry och 
omklädningsrum.   

Byggnadsdel B 

Kombination av mörkt tegel från Hög och målade skivmaterial.  

 

3.4.4 Innertak 

Byggnadsdel A 

Ursprungliga obehandlade hårda mineralullskivor på glespanel som i delar kompletterats med 
obehandlade gipsskivor under senare år i dansrotundans tak. 

Huvudentréer med obehandlad betong och träfiberscementskivor.   

Byggnadsdel B  

Vitmålade skivmaterial och röda ljudabsorbenter. 

 

3.4.5 Dörrar 

Byggnadsdel A och B. 

Skjutdörr mellan byggnadsdel A och B. 

Björkfanerade toalettdörrar och dörr i anslutning till café varav flertalet har målats invändigt 
under senare år.  

 

3.4.6 Tekniska installationer 

Mekanisk till- och frånluftsventilation, vattenburen värme. 
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3.4.7 Övrigt 

Belysningsarmaturerna i byggnadsdel A är till största delen ursprungliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Förändringar 

Byggnadsdel A 

 

Dansrotundan i markplan 

 

1. Garderoben har utvidgats och ursprunglig disk har bytts ut. Skärmväggar i anslutning till 
denna har troligen ursprungligen varit björkfanerade. Idag vävande och målade i ljusgul 
ton.  

2. Toaletterna med målat invändigt skivmaterial har troligen samtliga varit björkfanerade. 

3. Bar/Café har byggts om med nya ytskikt och absorbenter i tak med infälld belysning, 
liksom framkant taksarg.  

4. Taklanterninen över dansgolvet har ev. satts igen. Mörkläggningsgardinerna är 
nervevade så det går inte att säga bestämt. 

5. Mineralskivorna i tak har i enstaka delar ersatts med gips.  

 

Källaren 

1. Loger/omklädningsrum för artister i nordöstra delen har toaletternas ursprungliga 
björkfaner målats över båda invändigt och utvändigt. 

 

Byggnadsdel B 

1. Bengt Edman har uppgivit att fritidsgården ursprungligen haft invändiga granpaneler 
som klarlackats. Dessa är idag täcka med gipsskivor.  

2. En dörr i den östra lågdelen är flyttad ca en dörrs bredd från ursprungligt läge.  

3. Ursprunglig bar/café är förstorad men i samma läge. 
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4 Karaktärisering 

4.1 Park 

Folkparken har genomgått såväl fysiska som funktionella och ägomässiga förändringar över 
tiden och karaktären är idag, som tidigare nämnts, närmast eklektisk. Utvecklingen har 
genomgående styrts av ekonomiska förutsättningar och lokalt kontra kommunalt engagemang. 
Resultatet är en park som idag har få likheter med en klassisk Folkets Park, åtminstone så 
länge folkparksbyggnaden inte har någon tydlig och utåtriktad verksamhet. Istället har parken 
utvecklats till en uppskattad stadsdelspark med plats för såväl vila som lek, lärande och tillfälliga 
arrangemang. De äldre strukturer och växtmaterial som finns kvar ger parken en egen karaktär 
och en känsla av ålderdomlighet. 

 

4.2 Byggnad 

4.2.1 Arkitektoniska utgångspunkter 

Med avstamp i de byggnadsförslag som presenterades under 1970-talet och senare 
detaljprojekterades inför nybyggnationen har Bengt Edman två huvudsakliga utgångspunkter.  

Det ena är synen på byggnaden som en generell struktur som inte ska begränsa användandet. 
Detta åstadkoms genom att i möjligaste mån inte detaljstyra verksamheten i huset genom 
rumsindelningar, till förmån för en mångsidighet i användningsmöjligheterna, samt att huset i 
delar skulle förberedas för att enkelt låta sig byggas ut.  

Den andra är vikten av att platsen ska ge förutsättningarna och att arkitekturen inkorporeras i 
parken och därmed också gör den lokalt anpassad.  

Edman hämtade troligen inspiration i projektet Agora i den nederländska staden Dronten. Agora 
var ett kommuncenter i form av ett allaktivitetshus som ritades av F. van Klingeren och stod 
färdigt 1969. Många av de idéer som van Klingeren gav uttryck för i detta projekt var helt i linje 
med Bengt Edmans egen arkitektursyn.  

Van Klingern uttryckte att arkitektens uppgift inte är att göra en byggnad utan att skapa ett 
verktyg med vilket människorna kan arbeta. Edman beskrev själv folkparken som en 
”antibyggnad, bara ett fysiskt incitament för de händelser som ska fylla den”, ”En provisorisk 
och därmed flexibel anläggning.” 

Förutsättningarna på plats bestod av en 
uppvuxen park, ett framtida gångstråk in till 
centrum norr om den nuvarande 
byggnaden, en busshållplats på 
Trollebergsvägen som tidigare varit 
entrésida in till parken samt en ny 
bilparkering.  

 Till detta infogades en diagonal 
förbindelselänk mellan de två anslutande 
gångvägarna i norr och öster som idag 
utgörs av den arkad/pergola som löper 
utmed den sydvästra fasaden.  
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Edman kallade detta centrala gångstråk för ”sociala gatan”. Detta var den idémässiga 
ryggraden för hela projektet utmed vilken han placerade byggnadens publika och uppglasade 
huvudfasad. 

 

 
Planritning av utförd byggnad med dansrotunda och fritidsgård.  

Sociala gatans arkad/pergola möter i en spetsig vinkel arkaden som ansluter in mot 
fritidsgården. 

Arkaderna/pergolorna har utöver funktionen som arkitektoniskt, konstruktivt element uppgiften 
att inrama gångvägarna fysiskt och bli en integrerad del av grönskan i parken. Edman uttryckte 
det som att ”Om träden är viktiga, gör då fler träd, stammar och grenar som silar ljus. Låt huset 
bli lågt, växa ihop med parken och försvinna.” 

Den triangel som bildas av dessa tre stråk är ett stort rum som rymmer den centrala 
dansrotundan vilken Edman försökte ge förutsättningar för ett multifunktionsrum. En rad olika 
evenemang och verksamheter avsågs kunna kombineras i samma lokal. Denna del av 
byggnaden betraktades som ett öppet torg kring vilket människor samlades för en rad olika 
aktiviteter och för att umgås. 
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I källarplanet som nås via två trappor i norr och i öster återfinns personalutrymmen, förråd och 
omklädningsrum till artisterna. Materialen är här råare och enklare. Dagsljus finns endast i 
artisternas omklädningsrum genom ett litet fönster under tak. Den norra trappen ner från 
markplanet har ett upp glasat stort fönsterparti som medger dagsljus ner i entrén till artisternas 
omklädningsrum. 

 

Byggnadsdel B 

I anslutning till dansrotundans sydöstra hörn placerades fritidsgården. En stor skjutdörr avskiljer 
de båda lokalerna men kan vid behov dras ifrån så att båda kan utnyttjas gemensamt. 
Fritidsgården är organiserad runt en central och gemensam torgyta med ett café och en öppen 
spis. Runt detta har Edman till skillnad från dansrotundan skapat mindre rum för specifika 
ändamål för verksamheten. Brukandet av den i söder anslutande arkaden/pergolans 
konstruktiva form för stombärningen i byggnaden avspeglar sig på ett mycket direkt sätt i 
byggnadens exteriör och interiör. 

 

4.2.2 Exteriör 

 

Byggnadsdel A 

Sydvästra fasaden, med sina två snedställda entréer i rå obehandlad betong, utgör 
huvudfasaden. Denna domineras av stora fönsterpartier som bryts av med en tegelmur först i 
anslutning till den lilla gården rakt i söder. Utanför sträcker sig arkaden/pergolan från mark till 
takfot vilket gör att man på avstånd främst uppfattar pergolan och grönskan, vilket skapar en 
mjuk övergång mot fasaden. 

Den norra fasaden öppnar sig med stora glaspartier längst i väster där den möter den sydvästra 
fasaden och sluter sig allt mer bakom en tilltagande tegelfasad åt öster. Östra fasaden är sluten 
och saknar helt fönster.  

Exteriören och interiören är i det närmaste synonyma materialmässigt och utgör till största delen 
en direkt spegling av ut- och insida. Tegel möts av tegel, betong av betong, skivmaterial av 
skivmaterial liksom färgsättning och materialbehandling.  

Murförbandets variation med löpskift i sydvästra och norra fasaden samt polskt förband i östra 
fasaden korresponderar mot samma utförande på insidan. Detsamma gäller tekniken att inte 
särskilt foga murverket utan att murarna endast skära av överflödigt murbruk med mursleven.  

Volymmässigt har fasaderna hanterats helt olika sinsemellan.  

Huvud- och gårdsfasaden mot sydväst uppvisar en obruten vertikal fasadyta där de mindre 
innanför liggande rumsfunktioner (AV-rum toaletter m.m.) tillåts ta plats inåt rummet.  

Den sekundära norra fasaden behandlas tvärt emot denna princip. Här tillåts istället de innanför 
liggande rumsfunktioner samt tekniska installationer att bryta igenom fasadlivet och bilda egna 
byggnadsvolymer och tak. Den norra fasaden tillförs härigenom en variationsrikedom som 
sammanbinds av olikformade fönsterpartier, kanaler och schakt som både är murade och 
inplåtade. Funktionen i de olika delarna redovisas i regel inte varför man som utvändig 
betraktare inte direkt kan bilda sig en klar bild av de olika fasaddelarna.   
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Den östra fasaden är sluten och saknar fönster. Behandlingen av denna skiljer sig därmed från 
de övriga två. Fasadmuren följer de invändiga funktionerna i form av vinklade variationer i den 
horisontella fasadlinjen. I det utrymme som skapats mellan den yttre och inre fasadlinjen har 
infogats ett lägre förråd i trä som ansluter till fritidsgårdens fasadutförande. Detta förråd rätar ut 
fasadlinjen i basen för att sedan släppa innan det når det nordöstra hörnet som lämnas fritt.  

Krönavtäckningar av fasadmurar och fönsteravslutningar mot tak sker med en enkel 
plåtbeslagning. 

Fasadmurar i tegel som inte bryts i sin övre del av ett fönster eller plåtinklädnader för 
installationer löper igenom takfoten med 5 tegelskift och avslutas med en fin krönavtäckning 
som för tankarna till 1950-talet. Denna typ av ”nätta murkrönsbeslag” i plåt tillhör Edmans 
signum och något som han använda för att som han säger ”ge volymerna skarpa konturer mot 
himlen”.  

Fönsterplaceringen i fasaden är konsekvent genomförda i det avseendet att fönsterpartierna 
alltid går upp och möter takfoten på så vis att inga fönsteröppningar bygger på avväxlingar i 
murverket. I dessa övre anslutningar mellan takfot och fönsterpartier återfinns betydligt mer 
markanta plåtavtäckningar med stora neddrag. Fönsterpartierna har en horisontell betoning 
med sin rektangulära liggande fönsterdelning. I den översta fönsterluften, i anslutning mot tak, 
används betydligt högre glaslufter än i de underliggande för att på så vis ändå betona en 
vertikalitet. Ibland vänds glas rektangeln från liggande till stående.  

 

Byggnadsdel B 

I denna östra byggnadsdel inryms fritidsgården. Exteriören domineras av en svartmålad 
liggande faspanel och en stående lockpanel. Fasaderna är genombrutna av större rödmålade 
fasta glaspartier i söder och norr medan den östra sidan har ett smalt horisontellt fönsterband i 
anslutning takfoten. Takfallet har vertikala och horisontella överljus i form av taklanterniner. 
Samtliga dörrar är rödmålade och glasade. 

Huvudingången är förlagd till den södra fasaden till vilken arkaden/pergolan ansluter. Takfallen i 
den centrala byggnadsdelen består av gråsvart lackerad bandplåt och kännetecknas av 
oregelbundna sadeltak med motfall och upphöjda ljuslanterniner. 

Takfallens variationer i denna centrala del styrs helt av att Edman använt den utanförliggande 
arkadens bärverk som stomme i byggnaden. För att tillskapa ökad rumsbredd vänds en 
arkad/pergola sektion 180 grader och förbinds med en kort ås vilket skapar variationerna och 
motfallen i dessa takpartier.  

Edmans avsikt var att denna byggnad skulle kunna växa organiskt söderut i parken efter behov. 
Måttet på arkadens bärning och de s.k. bygglådorna på 3,5 meter bredd var gjorda med 
utgångspunkt från att man skulle kunna bygga sig in bland träden söderut, utan att dessa skulle 
behöva tas ner. 

Till det centrala rummet, i öster, anslutande mindre och avgränsade utrymmena har utförts med 
ett pulpettak och utgång till parken från varje rum. Utgångarna accentueras och tas upp i 
takfallet genom förhöjda ljuslanterniner som är svagt vinklade mot norr. 
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4.2.3 Interiör 

Byggnadsdel A 

Det inre stora rummet är disponerat som ett tänkt torg kring en kuperad terräng där gradänger, 
dansgolv, och scen artikulerats fram genom nivåskillnaderna i golvet. Rummet karakteriseras av 
det mörka teglet i väggen, limträbärningen i stommen, den grå-röda cementmosaiken i golv och 
gradänger, i kombination med helt råa betongytor i barriärer. Rummets karaktär är till stor del 
beroende på det infallande ljuset som skapar variationer i materialen. Denna rumslighet 
åstadkoms genom de olika glaspartierna och dörrarnas placering som skapar mer ljus i söder 
och sydost och som sluter sig mot norr och öster.  

Målade ytor är fönster, dörrar, vattenradiatorer och räcken som är röda. Ventilationskanaler är 
blå men kan ursprungligen ev. varit lila. Gradängernas sättsteg är idag röda men ursprungligen 
blå. Konstruktionsstål i den stora I-balken och bärande stolpar lila som övermålats med svart.  

Centralt i rummet finns dansbanan i form av en nedsänkt och bruten cirkel omgärdad av fasta 
gradänger i betong. Kring denna centralpunkt finns sidolagda arkader med några bestämda 
funktioner såsom servering, garderob, öppen spis där Edman tänkte att man skulle kunna ha 
flera eldar vid sidan av varandra. Toaletterna är till största delen förlagda utmed den norra 
väggen och bryter den mörka muren med sitt ljusa björkfaner. 

Utmed ytterväggarna och gradängerna finns mindre plana ytor som kan användas för t.ex. 
sittplatser vid bord. Edman arbetade både med runda och fyrkantiga bord varav de senare 
kunde sättas ihop till större. 

Två centrala kommunikationsstråk finns fysiskt angivna i huset. Från de båda huvudentréerna 
löper en bred och nedsänkt gång ner till dansgolvet. Den andra något mindre markanta 
gångvägen är den som löper utmed den sydvästra fasaden och den s.k. ”sociala gången” ute i 
den angränsande arkaden/pergolan. Tanken var att ute och inne här skulle mötas i en mjuk 
övergång. 

Trots de olika funktionerna så är hela ytan öppen i samklang med grundiden om ett torg och hur 
detta öppnar sig mot parken och gräset utanför. 

 

Byggnadsdel B 

Fritidsgårdens karaktäriseras invändigt av mörka tegelytor, målat skivmaterial och den synliga 
stombärningen i form av limträbockar, åsar och stolpar. Ytterväggarna har inte själva någon 
bärande funktion utan är gjorda som utfackningsväggar mellan de bärande limträstolparna.  

Det centrala rummet är uppbyggt kring en central placerad bar och en öppen murad spis i tegel. 
Golvet i denna del är betongmosaik av samma utförande som i dansrotundan. Takhöjden 
varierar kraftigt till följd av att stommen här är identiskt med den bärande konstruktionen i den 
utvändiga arkaden/pergolan. Centralt finns i en upphöjd ljuslanternin i taket som tillför rummet 
ljus i en mittaxel.  

Runt det centrala rummet återfinns mindre rumsindelningar med funktioner både för personal 
och besökande. Åt öster är dessa uppbyggda kring en lägre och enklare pulpettakskonstruktion 
där varje rumspar har tillträde till en glasad dörr som leder ut i parken åt öster. I dessa dörrars 
väst-östliga axel finns i taket ljuslanterniner med snedställda överljus. Golvmaterialen är här 
enklare med trägolv och linoleummattor.  

Genomgående spelar konstruktionen och ljuset samt övergången mellan ute och inne en 
betydande roll för uppbyggnaden av fritidsgården. Det arktektoniska uttrycket både inne och ute 
bestämas av stomkonstruktionens standardiserade limträbockar och rummens uppbyggnad 
med byggsektioner om 3,5 meters bredd för att enkelt möjliggöra en framtida utbyggnad. 
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5 Kulturhistorisk värdering 

5.1 Park 

5.1.1 Allmänt 

Förutom de kulturhistoriska värdena har parken också höga naturvärden. Dessa har dock inte 
utretts här, då det inte ingått i uppdraget. 

 

5.1.2 Dokumentvärde 

Parkens historiska värden är kopplade till det faktum att den är en av landets äldsta Folkets 
park, med växtmaterial och strukturer som är upp mot 120 år gamla. Dess tillblivelse och 
ursprungliga syfte som mötesplats och rekreation för arbetarrörelsen ger den höga 
samhällshistoriska och socialhistoriska värden.  

 

5.1.3 Upplevelsevärde 

Ursprungligen låg parken i utkanten av staden, numera omges den av bebyggelse på alla sidor. 
Folkparken har blivit en välbehövlig gemensam grönyta inne i staden och den har ett högt 
miljöskapande värde. Parker är särskilt värdefulla i en relativt tät stad som Lund, omgiven av ett 
jordbrukslandskap som upplevs som otillgängligt för rekreation. 

Som representant för ett folkligt engagemang, ursprungligen av organiserade arbetare och 
numera av engagerade lunda- och västerbor, har parken ett stort symbolvärde. Parkens historia 
är kantad av ständiga schismer mellan kommun, exploatörer och brukare. För lundaborna i 
allmänhet och västerborna i synnerhet har parken även ett stort identitetsvärde, som även är 
kopplat till dess långa kontinuitet på platsen.   

 

5.1.4 Övergripande motiv 

Folkparken är idag inte någon tydlig representant för den klassiska svenska folkparken, dels 
eftersom äldre och ursprungliga nöjesbyggnader är rivna och dels eftersom det inte pågår 
någon organiserat nöjesliv i parken sedan länge. Parken har dessutom sålts till en exploatör 
redan på 1960-talet och utgör numera rent juridiskt tomtmark till folkparksbyggnaden.  

Trots att parken inte har en officiell status som Folkets park finns ett fortsatt stort folkligt 
engagemang för parken och på så vis är den trots allt en Folkets park. 

Parkens ansenliga ålder, som tar sig uttryck i mycket gamla träd och strukturer, liksom en sorts 
kontrollerad förvildning ger parken en patina som förstärker övriga kulturhistoriska värden. 

 

5.2 Byggnaden 

5.2.1 Arkitekten och byggnad 

Bengt Edman (1921-2000) tog examen 1953 på arkitekturskolan på KTH i Stockholm. 1956 
öppnande han eget arkitektkontor i Lund 

Edman var senare professor på Arkitekturskolan, KTH, gästprofessor på MT i Massachusetts 
samt tillförordnad professor vid Arkitekturskolan, Lunds Tekniska Högskola. 
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Han deltog i många arkitekttävlingar och fick 1968 Kasper Sahlinpriset för studentbostads 
området Vildanden i Lund. Han var också engagerad i ILAUD, the International Laboratory of 
Architecture and Urban Design. 

Mest känd är Edman för Villa Göth i Uppsala som han ritade tillsammans med Lennart Holm 
1950 och som idag är byggnadsminne.  

Eva Rudberg skriver i boken ”Bengt Edman, Samlade verk” att villan är: …”en av de få 
byggnader som placerat Sverige på den internationella arkitekturhistoriens karta…//… 
Byggnaden har kommit att bli symbol och är det första exemplet på den riktning inom 
arkitekturhistorien som kallas ”brutalism”, [vilken] innebär en klarhet och enkelhet i 
funktionalismens kompromisslösa anda och resursmedvetenhet och funktionsuppfyllande i 
planlösningar, materialval och konstruktioner.” 

Egenskaperna i citatet är utmärkande för många av Edmans verk och utgör kärnan i hans syn 
på byggande, boende och arkitektur. Också i folkparksbyggnaden i Lund är karaktärsdragen 
ovan mycket påtagliga även om den är ritad 35 år senare.  

Rent utseendemässigt kännetecknas många av Edmans byggnader av robusta, rena 
tegelfasader, raka linjer och osmyckade ytor. Bland hans verk märks främst bostäder och 
offentliga byggnader. Han anses av många vara en framstående företrädare för den icke 
symboliska arkitekturen med en stor medvetenhet i frågan om sociala strukturer och nyttjande 
av platsens förutsättningar. 

Björn Wiklander skriver i boken ”Bengt Edman, Samlade verk”: ”Hos Bengt Edman anar man en 
vilja att inte bara ärligt redovisa arkitekturens medel, utan också att betona öppenheten i deras 
tillämpning.” Han beskriver Edman som en modernist med en strävan att åskådliggöra 
arkitekturens konstruktiva villkor; med utgångspunkt i det konkreta byggandet, rummet och 
arkitekturens sociala dimension. 

Enligt Wiklander fanns i Edmans syn på arkitekturen en tydlig dualitet; mellan arkitekturens 
möjligheter och begränsningar, mellan ett funktionalistiskt och ett socialt perspektiv; mellan 
viljan att låta arkitekturen påverkas av sitt sammanhang och det modernistiska ärlighetskravet 
att visa arkitekturens funktionella och materiella förutsättningar. 

Folkparksbyggnaden är ett konkret exempel på en strävan att försöka förena naturen, kulturen 
och arkitekturen till en och samma tanke där det finns ett skapade kring en ”osynlig” ram av 
olika rumsligheter som sedan brukaren själv får utveckla utifrån varierande förutsättningar och 
ändringar över tid. 

Form, material och konstruktion går till stora delar till ett. Det är ofta inte möjligt att utifrån 
ytmaterialen definiera inne och ute då dessa inte skiljer sig från varandra. Detta grundar och är 
förutsättningen för avsaknaden av dekorativa element. Konstruktionen i sig är dekoration nog. 

 

5.2.2 Dokumentvärde 

I folkparksbyggnaden återfinns brutalismens alla karaktäristiska drag, både exteriört och 
interiört, som obehandlade material, plastisk artikulering i volym och en stark betoning av 
kommunikationsytorna. Här finns också ett drivet arbete med att interiört åskådliggöra den rent 
konstruktiva uppbyggnaden av huset och den fria planlösningen som endast marginellt har låst 
fast funktioner vad gäller dansrotundan i huvudbyggnaden. 

Edman karakteriserar själv byggnaden såsom ett trähus med den utgångspunkten att han utgår 
från den synliga konstruktiva bärningen i huset. Detta var centralt och han kommenterade 
följande kring konstruktion och ytskikt ur ett bekvämlighetsperspektiv att:  

”Jag har aldrig riktigt förstått bekvämlighet. Jag har aldrig kunnat lägga till lager av 
bekvämlighet. Materialen i konstruktionen är sig själv nog. Jag vill ha det material som utgör 
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konstruktionen närmast min kropp så att jag förstår hur huset byggts och vet att det inte faller 
runt omkring mig”. 

De ingående fasaddelarna i folkparksbyggnaden är dock på intet sätt enkelt sammanbyggda 
utan hålls isär på ett sätt som exteriört ger byggnaden en påtaglig plasticitet som härrör 
huvudskaligen från den valda funktionen och konstruktionen.  

Edman har emellertid hanterat de olika fasaderna olika utifrån en bestämd och, i detta fall 
något, lekfull arkitektonisk tanke. 

I huvudbyggnaden, dansrotundan, är den volymmässiga uppbyggnaden av fasaderna olika för 
alla tre fasaderna och ger en delvis omvänd effekt på ut- respektive insida.  

Exteriörens huvudfasad åt sydväst är betonad som en slät vertikal yta och norrfasaden är 
uppbruten av invändiga rumsliga och tekniska installationer. Den östra fasaden har Edman 
istället valt att låta fasadmuren följa den invändiga rumsligheten och räta ut fasadlinjen 
utvändigt med en förrådsbyggnad i trä som kontrasterar kraftigt mot tegelmuren. 

Små variationer återfinns även i de olika behandlingarna av fasaderna där den östra är murad i 
polskt förband medan övriga är murade i löpförband. Fritidsgårdens yttre fasadbeklädnad av trä 
är omväxlande utförd med stående och liggande panel, vilket är ett kännetecken från Edmans 
villaproduktion. Det är troligt att även interiören helt eller i delar hade en ljuslackerad granpanel. 

Fönsterpartiernas indelning är horisontalt betonade liksom huset i övrigt. För att ändå 
åstadkomma en höjdverkan är de glaslufter som ansluter närmast upp mot taket utförda med 
större glaslufter än de nedanförliggande. Detta skapar en motstridig vertikalrörelse som ibland 
går från liggande till stående glasrutor. 

Interiört är det själva den nedsänkta dansrotundan med kringliggande gradänger som markerats 
tydligast. Utmed ytterväggarna har adderats basfunktionerna som är café/bar, öppen spis, 
toaletter och AV rum. I övrigt är det bara golvets nivåskillnader och den härmed naturliga 
uppdelningen av ytor som kan markera olika funktioner. Edman ville med detta angreppsätt 
åstadkomma att brukarna av huset skulle ha möjlighet att själva fritt välja och disponera rummet 
efter behov. 

Björn Wiklander skriver 1997: ”Vill man läsa in en utveckling i Edmans arkitektur framstår ändå 
Lunds folkpark som hans viktigaste byggnad. Arkitekturen står här till förfogande på ett nytt sätt, 
de konstruktiva medlen används friare och är inte längre det arkitekturen i första hand 
tematiserar. Byggnaden är tänkt att vara utvecklingsbar och provisorisk. Edman beskriver den 
som en ”antibyggnad” – ett fysiskt incitament för de händelser som ska fylla den snarare än en 
byggnad i konventionell mening”  

Fler än Wiklander menar att folkparksbyggnaden är ett av Edmans mest betydelsefulla och 
mest arkitekturhistoriskt intressanta hus även om funktionen aldrig har hittat sin form.  

5.2.3 Upplevelsevärde 

Upplevelsevärdet är främst knutet till ett miljömässigt och arkitektonsikt värde. Byggnadens 
anpassning till den omkringliggande parkmiljön är exceptionellt väl genomförd. Arkitektoniskt är 
huset extremt genomtänkt både exteriört och interiört.  

5.2.4 Kulturhistorisk värdering 

Sammantaget och med tanke på att byggnaden i stort sett är bevarad i originalskick bedömer vi 
att folkparksbyggnaden i Lund har ett högt arkitektoniskt, arkitekturhistoriskt och miljöskapande 
värde. 
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5.2.5 Diskussion kring skydd och varsamhetsbestämmelser gällande befintlig 
byggnad i samband med ändring 

Byggnadsnämnden har gett Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan b.la. pröva 
lämpligheten av att omvandla folkparksbyggnaden till boende och inrymma huset med mindre 
lägenheter.  

Tyréns har inte tagit del av det underlag som eventuellt finns kring hur den tänkta 
bostadsanpassningen avses genomföras eller vilken typ av boende som eftersträvas. 

Det är svårt att på förhand bedöma hur en ändrad användning kommer att påverka en 
byggnads kulturhistoriska värden. Samma typ av ändring kan oftast göras på ett mer eller 
mindre varsamt sätt vad gäller ingrepp i byggnadens stomme och anpassning till befintliga 
förutsättningar. Man kan göra lösningar som ”rum i rummet” vilka i princip är att betrakta som 
helt reversibla ändringar. D.v.s. tas det bort så återfås det ursprungliga utförandet. 

I fallet med en omvandling till flera mindre lägenheter så kan sägas att den öppna och 
”kuperade” planlösningen, som är knuten till byggnadens nuvarande allmänna funktion, mer 
eller mindre kommer gå förlorad.  

Det kommer sannolikt även att behövas ett antal nya fönsteröppningar i den norra och östra 
fasaden. Det är inte möjligt att nu bedöma denna påverkan på kulturvärdena förrän 
omfattningen utretts. Ett alternativ kan också vara att arbeta med takfönster. 

Planlösningen och de varierande ytorna bedöms vara en viktig del av den arkitektoniska tanken 
i huset liksom de korresponderande fasadmaterialen mellan inne och ute. En ombyggnad till 
lägenheter kommer att i stora delar påverka dessa värden.  

Ur ett rent antikvariskt bevarandeperspektiv vore det därför bättre att söka en annan och mer 
allmän funktion för huset där man på ett bättre sätt skulle kunna tillgodogöra sig rummet utan 
alltför genomgripande ändringar. Det skulle även kunna vara bättre ur ett ekonomiskt 
hänseende. 

I den andra vågskålen ligger att det ur ett bevarandeperspektiv inte heller är bra att byggnaden, 
såsom nu, till sin merpart står tom. Det framgår av den historiska genomgång som nu gjorts att 
byggnaden i princip aldrig har fungerat för den verksamhet som var avsedd. Det finns en rad 
olika förklaringar till detta. Vi ska här bara nämna några. 

Bengt Edman själv säger redan i samband med byggnationen att verksamheten för att lyckas, 
frånsett dansen, är beroende av en pedagog som kan arbeta på plats i huset. Vidare trodde han 
inte heller att det var möjligt för folkparken att nå framgång utan kompletterande 
bostadsbebyggelse i parken.  

Redan år 1981 föreslår den kommunala folkparks kommitén en rad åtgärder för att komma till 
rätta med ett antal identifierade brister i lokalen. Åtgärderna genomfördes inte då det sannolikt 
bedömdes så pass dyra att det inte fanns någon politisk majoritet för att göra dessa ytterligare 
investeringar i ett så pass nytt hus. 

Funktionen interiört, med undantag av fritidsgården, kan därmed sägas aldrig ha varit till fylles 
för den verksamhet som de facto drevs i lokalerna. Även antikvariskt bedöms det därför som 
angeläget att man hittar en ny funktion i byggnaden som garanterar dess fortbestånd.  

Med ovanstående som utgångspunkt och med beaktande av de identifierade kulturhistoriska 
värdena i byggnadens exteriör och interiör kommer vi förslå varsamhetsbestämmelser och 
skyddsbestämmelser.  

Byggnaden bedöms falla under PBL 8 kap. §13.  
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Det kulturhistoriska värdet är i delar kopplat specifikt till byggnadens funktion som allmän 
samlings, dans och fritidslokal. Vid en ändrad användning kan framför allt dessa sistnämnda 
kulturhistoriska och arkitektoniska värden påverkas i olika riktningar beroende på hur de 
grundläggande funktionerna i byggnaden ändras och på vilket sätt. Denna bedömning måste 
göras i en antikvarisk konsekvensbeskrivning där alla ändringsåtgärder sammantaget bedöms 
och sammanvägs. 

Central för rummet bedöms med hänsyn till ovanstående vara dansrotundan med sina 
gradänger och scener, kommunikationsgången till de båda huvudentréerna och entréerna 
själva.  

 

A) Nedan följer en vägledande bedömning av de byggnadsdelar som bedöms bära på så 
höga kulturhistoriska värden att skyddsbestämmelser kan vara motiverade: 

 

Exteriör 

 Utvändiga arkader/pergolor och friliggande murar utmed den södra fasaden. 

 Fasadytor i tegel och trä. 

 Fönsterpartier och fönsterlägen. 

 Ursprungliga två huvudentréer på SV fasaden. 

 Befintliga överljus i takfönster och taklanterniner. 

 

Interiört 

Markplanet 

 Dansgolvet med omkringliggande gradänger och scener. 

 Kommunikationsgången mellan huvudentrén och nuvarande dansgolvet. 

 Ursprungliga två huvudentréer på SV fasaden. 

 

B) Nedan följer en vägledande bedömning av de byggnadsdelar som bedöms bära på 
sådana kulturhistoriska värden att varsamhetsbestämmelser kan vara motiverade: 

 Byggnadens synliga stomme med primär- och sekundärbärning av limträbalkar samt I-
balk och stolpar i stål bör så långt som möjligt redovisas i rummen och ingrepp 
minimeras. 

 Toalettfunktioner i norra innerväggen bör så långt som möjligt integreras i den nya 
planlösningen. 

 Café/pub i både byggnadsdel A och B bör så långt som möjligt försöka bevaras. 

 AV-rum och underliggande toaletter bör så långt som möjligt försöka bevaras. 

 Skjutporten mellan byggnadsdel A och B bör så långt som möjligt försöka bevaras 
utifrån den ursprungliga tanken med en fri kommunikation mellan de både rummen. 

 Interiöra material av tegel, bör så långt som möjligt bevaras synliga och inte putsas 
över. 

 Elstäder i byggnad A och B bör så långt som möjligt bevaras i utförande/funktion. 
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 Cementmosaikgolvet bör så långt som möjligt bevaras i både byggnad A och B. 

 Rödlackerade ”rör” radiatorerna. 

 Utvändiga dörrpartier bör så långt som möjligt bevaras även om dess praktiska funktion 
upphör.  
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-12-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 136 Yttrande över motion från Hans-Olof 
Andersson (SD) med flera om att riva 
folkparksbyggnad i Lund
Dnr KU 2016/1013

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Ted Ekeroth (SD), Dragan Brankovic (SD) 
samt Bo Kjellberg (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion gällande att riva folkparksbyggnad belägen i Folkparken i Lund 
och på platsen bygga seniorlägenheter. Kommunstyrelsen har remitterat 
motionen till kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden samt 
byggnadsnämnden för yttrande.

Motionärerna framför att det har uppstått en låsning gällande 
folkparksbyggnaden i Lund och föreslår att denna ska ersättas med 
seniorlägenheter. Större delen av folkparksbyggnaden har under många 
år stått tom, vilket enligt motionen är en kapitalförlust. Gällande tidigare 
fattat inriktningsbeslut om att göra folkparksbyggnaden till ett kulturhus, 
hänvisas till preliminära kostnadsberäkningar om 60-70 miljoner kronor, 
i enlighet med redovisning vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
under juni 2016, vilket ska jämföras med budgeterade 15 miljoner 
kronor. Vidare konstateras i motionen att det råder stor brist på lokaler 
för kulturändamål i kommunen samt att det enda rimliga förslaget 
gällande folkparksbyggnaden är det som tidigare har tagits fram i 
samarbete med Lunds Kommunala Fastighets AB (LKF). Detta innebär 
att nuvarande byggnad rivs och att det på platsen byggs åttavåningshus 
med seniorlägenheter.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats 15 miljoner kronor i 
investeringsplan för folkparksbyggnaden som lokalt kulturhus. Nämnden 
har den 20 oktober 2016 fattat beslut om att inte gå vidare med ärendet. 
Detta beslut grundar sig huvudsakligen på en hög kostnadskalkyl för 
projektets genomförande och har fattats utifrån förutsättningen att kultur- 
och fritidsnämnden skulle stå som hyresvärd och bedriva verksamhet i 
byggnaden, vilken ägs av servicenämnden. Upplägget anses inte vara 
ekonomiskt försvarbart utifrån beräknade investerings- och 
driftskostnader.

Kultur- och fritidsnämnden kan inte yttra sig över huruvida 
folkparksbyggnaden ska rivas eller ej.
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-12-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2016 
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 1 november 2016
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) med flera om att riva 
folkparksbyggnad i Lund

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse till 

kommunfullmäktige som nämndens svar på motionen

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

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-15 KU 2016/1110

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen, 
2016-12-15, klockan 17.30–19.10

Ledamöter Joakim Friberg (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), 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) §§ 127-134
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Börje Anehamre (M), ersättare för Louise Burman (M)
Erik Dahlén (C), ersättare för Sven Ingmar Andersson (C), §§ 135-139

Ersättare Elvira Mehic (S)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Carl Granklint Rask (FI)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg

Justerare Börje Anehamre (M)

Paragrafer §§ 127-139

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2016-12-29
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-15 KU 2016/1110

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Joakim Friberg (S)

Justerare

Börje Anehamre (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-12-15

Paragrafer §§ 127-139

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-30 Datum då anslaget tas ned 2017-01-23

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Stab Diarienummer

2016-11-23 KU 2016/1013

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Karin Larsson

046-35 95 64

karin.larsson3@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Hans-Olof 
Andersson (SD) med flera om att riva 
folkparksbyggnad i Lund

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Ted Ekeroth (SD), Dragan Brankovic (SD) 
samt Bo Kjellberg (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion gällande att riva folkparksbyggnad belägen i Folkparken i Lund 
och på platsen bygga seniorlägenheter. Kommunstyrelsen har remitterat 
motionen till kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden samt 
byggnadsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden fattar inte beslut om huruvida byggnaden ska 
rivas eller ej, då nämnden inte äger byggnaden. Således tar nämnden inte 
heller ställning till platsens lämplighet för annat användningsområde för 
det fall folkparksbyggnaden skulle rivas. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2016 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 1 november 2016
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) med flera om att riva 
folkparksbyggnad i Lund

Barnets bästa
Kultur- och fritidsnämndens yttrande om att nämnden inte kan ta 
ställning till huruvida folkparksbyggnaden ska rivas eller ej och vad som 
i ett sådant fall skulle uppföras i dess ställe berör inte barn. För det fall 
motionen bifalles kommer barn och unga att påverkas, varför nämnden 
vill uppmärksamma att det är viktigt att bejaka barns och ungas behov i 
kommande ställningstaganden. 

Ärendet
Hans-Olof Andersson (SD), Ted Ekeroth (SD), Dragan Brankovic (SD) 
samt Bo Kjellberg (SD) har till Lunds kommunfullmäktige inkommit 
med en motion om att riva folkparksbyggnad i Folkparken i Lund och på 
platsen istället bygga seniorlägenheter. Motionen har remitterats till 
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2)
Stab Diarienummer

2016-11-23 KU 2016/1013

kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden samt byggnadsnämnden för 
yttrande. 

Motionärerna framför att det har uppstått en låsning gällande 
folkparksbyggnaden i Lund och föreslår att denna ska ersättas med 
seniorlägenheter. Större delen av folkparksbyggnaden har under många 
år stått tom, vilket enligt motionen är en kapitalförlust. Gällande tidigare 
fattat inriktningsbeslut om att göra folkparksbyggnaden till ett kulturhus, 
hänvisas till preliminära kostnadsberäkningar om 60-70 miljoner kronor, 
i enlighet med redovisning vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
under juni 2016, vilket ska jämföras med budgeterade 15 miljoner 
kronor. Vidare konstateras i motionen att det råder stor brist på lokaler 
för kulturändamål i kommunen samt att det enda rimliga förslaget 
gällande folkparksbyggnaden är det som tidigare har tagits fram i 
samarbete med Lunds Kommunala Fastighets AB (LKF). Detta innebär 
att nuvarande byggnad rivs och att det på platsen byggs åttavåningshus 
med seniorlägenheter. Platsen lämpar sig väl för seniorlägenheter, med 
dess närhet till området Papegojelyckans faciliteter som matservering, 
verksamhet och stöd för äldre. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats 15 miljoner kronor i 
investeringsplan för folkparksbyggnaden som lokalt kulturhus. Nämnden 
har den 20 oktober 2016 fattat beslut om att inte gå vidare med ärendet. 
Detta beslut grundar sig huvudsakligen på en hög kostnadskalkyl för 
projektets genomförande och har fattats utifrån förutsättningen att kultur- 
och fritidsnämnden skulle stå som hyresvärd och bedriva verksamhet i 
byggnaden, vilken ägs av servicenämnden. Upplägget anses inte vara 
ekonomiskt försvarbart utifrån beräknade investerings- och 
driftskostnader. 

Kultur- och fritidsnämnden kan inte yttra sig över huruvida 
folkparksbyggnaden ska rivas eller ej.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige 

som nämndens svar på motionen

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Vera Lazarevic
Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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       Lund 2017-10-11 

Interpellation ställd till Barn- och skolnämnd östers 
ordförande Kenth Andersson om situationen på 
Killebäckskolan. 
Tisdagen den 26 september inträffade ett allvarligt bråk på Killebäckskolan. 
Enligt polisen kom utomstående ungdomar till skolan och snart var det igång ett 
bråk, där en av de inblandade hade en kniv. Personal gjorde ett envarsingripande 
och polis tillkallades.  

Denna händelse skapade naturligtvis stor oro på skolan. Men det hela verkar inte 
vara över. Den 7 oktober rapporterade Lokaltidningen Lund att det nu beslutats 
att skolan ska skyddas av väktare. Mina frågor till Kenth Andersson lyder:  

- Vad ska du göra för att Killebäckskolans elever och personal åter ska
kunna känna sig trygga?

- Har du och ledningen för Barn- och skolnämnd Öster någon plan för hur
situationen på Killebäckskolan ska lösas, så att skolan inte ska behöva
bevakas av väktare?

_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot kommunfullmäktige (SD) 
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