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KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND
SAMMANTRÄDE
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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 23 november 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
2-4 Valärenden
bilaga 163, sid 4
5.
Anhållan om utökad borgensram för Lunds kommuns Fastighets AB
bilaga 164, sid 7
6.
Partiernas redovisning av partistöd för 2016 och Kommunfullmäktiges
årliga beslut om partistöd för 2018
bilaga 165, sid 25
7.
Översyn av taxor inom kultur och fritid inför 2018
bilaga 166, sid 31
8.
Beställning av om- och utbyggnad av Vipans gymnasieskola
bilaga 167, sid 121
9.
Sverigeförhandlingen- Ramavtal och objektavtal för höghastighetsjärnväg
Hässleholm-Lund
bilaga 168, sid 159
10. Kommunens uppdrag enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
samt ändring i socialnämndens reglemente samt ändring av tillståndsenhetens
tillsynsavgifter
bilaga 169, sid 218
11. Biblioteksplan för Lunds kommun
bilaga 170, sid 242
12. Slutrapport ”Organisation och finansiering för nyanlända elever, särskild
belysning av resursfördelningen för studiehandledning
(EVP-uppdrag från KF juni 2016)
bilaga 171, sid 298
13. Socialnämndens beslut om möjligheten till fortsatt samverkan med ideell
sektor kring utsatta EU-medborgare
bilaga 172, sid 354
Motioner
14. Motion från Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L) ”Rusta upp Stadshallen
och damma av tidigare förslag”
bilaga 173, sid 365
15. Motion från Göran Wallén (M) m.fl ”Inför 2-åriga hyreskontrakt,
etableringskontrakt för nyanlända”
bilaga 174, sid 384
Frågor
16. Eventuellt inkomna frågor
Interpellation
17. Interpellation från Mattias Horrdin (C) ställd till kommunalrådet Elin Gustafsson (S)
angående Vikingaskolan
bilaga 175, sid 410
Medborgarförslag
18. Medborgarförslag ”Följ donatorns vilja – gör en park i kv Kråkelyckan” bilaga 176, sid 411
Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00.
Lund den 10 november 2017
Lennart Prytz
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund
Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset, Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

www.lund.se/kommunfullmäktige

lunds.kommun@lund.se
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Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 november 2017
Länsstyrelsens beslut 2017-09-19, ny ledamot /ersättare i kommunfullmäktige efter Görild
Malmberg (V), Dnr KS 2017/0768
Länsstyrelsen utser Anders Jarfjord (V) som ny ledamot och Nita Lorimer (V) som ny ersättare i
kommunfullmäktige från och med den 19 september 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Länsstyrelsen beslut 2017-09-19, ny ersättare i kommunfullmäktige efter Simon Wetterling (L),
Dnr KS 2017/0687
Länsstyrelsen utser Christoffer Karlsson (L) till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med
den 19 september 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Tekniska nämndens beslut 2017-10-18, Delgranskning av spårvägsinförandet, del 2,
Dnr KS 2017/0761
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder samt
att översända yttrandet till kommunrevisionen
Svea Hovrätt/Mark- och miljööverdomstolens beslut 2017-10-16, Detaljplan för
Ladugårdsmarken 5:8 m.fl i Lunds kommun; nu fråga om prövningstillstånd,
Dnr KS 2017/0226
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast.
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-10-26, Detaljplan för Ladugårdsmarken
5:8 m.fl i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0226
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-10-18
Vård- och omsorgsförvaltningen/Myndighetsfunktionens rapportering till kommunfullmäktige
Lunds kommun gällande icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, äldreomsorg per 30/9
2017, Dnr KS 2017/0917
Vård- och omsorgsförvaltningen har inga icke verkställda beslut gällande omsorg om äldre att
redovisa per den 30/9 2017.
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-11-06

§ 67

Bilaga 163

Börje Heds (FNL) avsägelse av
uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden från och med den 30
september 2017

Dnr KS 2017/0789

Sammanfattning
En begäran har inkommit från Börje Hed (FNL) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden från och med den 30
september 2017.

Beslutsunderlag
Börje Heds (FNL) avsägelse inkommen den 1 september 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Börje Hed (FNL) från uppdraget,

att

utse Istvan Ulvros (FNL), Siriusgatan 19, 224 57 Lund, till ny
ersättare i Tekniska nämnden efter Börje Hed (FNL), för tiden till
och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-06

§ 68

Andreas Ireståls (FNL) avsägelse av
uppdrag som ersättare i
Servicenämnden från och med den 8
september 2017

Dnr KS 2017/0799

Sammanfattning
En begäran har inkommit från Andreas Irestål (FNL) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Servicenämnden från och
med den 8 september 2017.

Beslutsunderlag
Andreas Ireståls (FNL) avsägelse inkommen den 5 september 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Andreas Irestål (FNL) från uppdraget,

att

utse Maria Nermark (FNL), Magnus Stenbocksgatan 10, 222
24 Lund, till ny ersättare i Socialnämnden, för tiden till och med
utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-06

§ 69

Anders Jarfjords (V) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Tekniska
nämnden

Dnr KS 2017/0862

Sammanfattning
En begäran har inkommit från Anders Jarfjord (V) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Anders Jarfjords (V) avsägelse inkommen den 26 september 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Anders Jarfjord (V) från uppdraget,

att

utse nuvarande ersättare Anne Dederichs (V), Skolgatan 11, 223 61
Lund, till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Anders Jarfjord
(V), för tiden till och med utgången av år 2018,

att

utse Clas Fleming (V), Odinvägen 4, 222 70 Lund, till ny ersättare i
Tekniska nämnden efter Anne Dederichs (V), för tiden till och med
utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-11-01

§ 324

Bilaga 164

Anhållan om utökad borgensram för
Lunds kommuns Fastighets AB, (KF)

Dnr KS 2017/0855

Sammanfattning
I en skrivelse daterad 2017-09-21 ansöker Lunds Kommuns Fastighets
AB (LKF), efter ett styrelsebeslut, om en utökad borgensram. Nuvarande
borgensram är 5 000 mnkr. LKF ansöker om en höjning med 2 000 mnkr
till 7 000 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017 dnr 2017/0855.
Brev från LKF daterat 2017-09-21.
Styrelseprotokoll LKF 2017-09-21.
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27 § 205.
Bilaga 1 Förslag på avtal om kommunalborgen mellan Lunds kommun
och Lunds Kommuns Fastighets AB.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att

borgensramen för Lunds Kommuns Fastighets AB utökas med
2 000 mnkr, varvid den nya borgensramen uppgår till 7 000 mnkr.
borgensåtagande för Lunds Kommuns Fastighets AB
låneförpliktelser inom angiven borgensram är såsom för egen skuld
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
godkänna förslag till avtal om kommunal borgen mellan Lunds
kommun och Lunds Kommuns Fastighets AB.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2017-10-12

KS 2017/0855

Kommunstyrelsen

Annette Henriksson
annette.henriksson3@lund.se

Anhållan om utökad borgensram för Lunds
kommuns Fastighets AB
Sammanfattning
I en skrivelse daterad 2017-09-21 ansöker Lunds Kommuns Fastighets
AB (LKF), efter ett styrelsebeslut, om en utökad borgensram. Nuvarande
borgensram är 5 000 mnkr. LKF ansöker om en höjning med 2 000 mnkr
till 7 000 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017 dnr 2017/0855
Brev från LKF daterat 2017-09-21
Styrelseprotokoll LKF 2017-09-21
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27 § 205
Bilaga 1 Förslag på avtal om kommunalborgen mellan Lunds kommun
och Lunds Kommuns Fastighets AB

Barnets bästa
Ett utökat borgensåtagande för eller vidareutlåning till kommunala bolag
innebär liksom all skuldsättning i övrigt en belastning för framtiden och
för nästa generation, d v s dagens barn och ungdomar. Samtidigt skapar
den utökade borgensramen möjligheter för LKF att investera för
kommunens barn och ungdomar i form av nya bostäder.

Ärendet
LKF håller, i enlighet med ägardirektiven, en mycket hög
investeringstakt med nästan 1 000 bostäder i pågående produktion.
Förutsatt rimliga produktionskostnader ser de en fortsatt hög
investeringsvolym på runt 800-900 mnkr årligen den kommande
femårsprognosen. Enligt LKF behöver cirka 600 mnkr av dessa
finansieras externt.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 § 205 om en utökad
borgensram på 5 000 mnkr för LKF. Utnyttjad volym per 2017-09-30 är
4 050 mnkr dvs ett kvarvarande utrymme på 950 mnkr. Med bakgrund av
ovanstående ser bolaget därmed ett behov av att utöka den nuvarande
borgensramen eftersom den förväntas överskridas under 2018. I ansökan
anhåller LKF om en utökning med 2 000 mnkr till en ny nivå på 7 000

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2017-10-12

KS 2017/0855

mnkr. Ansökan är baserad på ett beslut fattat av LKFs styrelse 2017-0921. För borgensåtagande gäller att kommunen går i borgen såsom för
egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader för lån som bolaget
tar upp.
Enligt finanspolicyn, beslutad av kommunfullmäktige 2015-08-27 § 136,
är det kommunfullmäktige som beslutar om låne-och borgensram. Inför
beslut ska finansfunktionen lämna ett skriftligt utlåtande innehållande en
kreditbedömning eller riskanalys. Enligt finanspolicyn ska prissättningen,
d v s avgiften för borgensåtagande eller marginal för vidareutlåning,
eftersträva marknadsmässiga villkor i syfte att möta lagkrav. Därefter är
det delegerat till ekonomidirektören att besluta om borgen och
vidareutlåning inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen samt
fastställa borgensavgift respektive marginal.

Riskanalys
LKF är ett allmännyttigt fastighetsbolag. Bolaget bildades 1947 och är
helägd av Lunds kommun. Den huvudsakliga uppgiften är att erbjuda
lundaborna kvalitativa bostäder till en rimlig kostnad. Skäl till den
externa upplåning för LKF är för att bolaget ska kunna uppfylla det
ägardirektiv som beslutats.
LKF:s resultat efter skatt var 105 mnkr för 2016. Bolaget har uppvisat ett
snittresultat efter skatt på ca 70 mnkr under åren 2007-2016. Det
förväntade resultatet efter skatt för perioden 2017-2022 är drygt 95 mnkr
per år. LKF har mål för ett antal ekonomiska nyckeltal såsom
direktavkastning på totalt kapital > 6%, synlig soliditet > 18% samt
räntetäckningsgrad > 2 ggr. Samtliga av dessa mål har uppfyllts under
2013-2016.
Det bokförda värdet på befintlig fastighetsportfölj 2016-12-31 var 4,7
mdkr. Marknadsvärdet beräknad dock vara 10,4 mdkr vilket innebär ett
övervärde på 5,7 mdkr. Den externa låneskulden vid tillfället var 3,9
mdkr vilket innebär en belåningsgrad på cirka 36 procent baserat på
marknadsvärdet. I jämförelse med andra allmännyttiga fastighetsbolag är
denna belåningsgrad lägre eller i paritet.
Vad gäller riskhanteringen av den externa skulden omfattas LKF av
kommunens finanspolicy för kommunkoncernen. Denna anger vilka
risker som respektive bolag måste hantera. Därefter har LKF tydliggjort i
en egen finanspolicy vilka riskmått respektive riskmandat som gäller för
finansierings-, ränte-, likviditets- och motpartsrisk.

Kommentar kommunkontoret
Baserat på ovanstående riskanalys är kommunkontorets bedömning att
borgensramen till LKF kan höjas med 2 000 mnkr till 7 000 mnkr.
I samband med en utökad borgensram finns det behov av att uppdatera
gällande avtal om kommunal borgen mellan Lunds kommun och Lunds
Kommuns Fastighets AB (Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27) med
motsvarande belopp. Förslaget till nytt avtal återfinns som bilaga 1.
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Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2017-10-12

KS 2017/0855

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att besluta
att

borgensramen för Lunds Kommuns Fastighets AB utökas med
2 000 mnkr, varvid den nya borgensramen uppgår till 7 000 mnkr.

att

borgensåtagande för Lunds Kommuns Fastighets AB
låneförpliktelser inom angiven borgensram är såsom för egen skuld
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

att

godkänna förslag till avtal om kommunal borgen mellan Lunds
kommun och Lunds Kommuns Fastighets AB

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen kommunkontoret
LKF AB
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Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Avtal om kommunal borgen mellan Lunds
kommun och Lunds kommuns Fastighets AB
Parter
Lunds kommun, nedan kallad kommunen, samt Lunds Kommuns Fastighets
AB, nedan kallad bolaget.

Kommunal borgen
Detta avtal avser bolagets utnyttjande av kommunal borgen.

Avtalstid
Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan skriftligen sägas upp av endera parten
med iakttagande av en uppsägningstid om tolv (12) månader

Borgensram
Borgensramen uppgår till 7 000 miljoner kronor.
Borgensramen omfattar bolagets bilaterala lån som kräver kommunal borgen,
vidareförmedling av lån från kommunen (vidareutlåning) samt bolagets
utnyttjande av kredit på koncernkontot. Kommunens borgensåtagande inom
angiven borgensram är såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

Utnyttjande av borgensram
Beslut om borgen eller vidareutlåning inom borgensram beslutad av
kommunfullmäktige är delegerat till ekonomidirektören. Beslut sker löpande
efter framställan från bolaget.

Ersättning
Enligt lagkrav ska bolaget erlägga en avgift till kommunen, i form av
borgensavgift eller marginal, för utnyttjad del av borgensram. Direktiven för
prissättningen av avgiften är beslutad om i kommunkoncernens finanspolicy.
Därefter är fastställandet av avgiften delegerad till ekonomidirektören.
Avgiften ska fastställas individuellt för varje borgensåtagande respektive
vidareutlåning utifrån affärsmässiga principer. Avgiften ska gälla för
respektive låns hela löptid.
Avgift för utnyttjad koncernkredit tas ut genom ett räntepåslag som motsvarar
avgiften.
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Debitering
Kommunen fakturerar bolaget två gånger per år för borgensavgift för gällande
borgensåtaganden. Marginalen för vidareutlåning ska regleras vid varje
vidareförmedlat låns räntebetalningstillfälle, vilket sker kvartalsvis eller
årsvis.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna har
erhållit vardera ett.
Lund 2017-

Lund 2017-

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
Lunds Kommun

Håkan Ekelund
VD
Lunds Kommuns Fastighets AB
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2014-11-27

Kommunfullmäktige
2014/119

Plats och tid

Sessionsalen i Stadshallen, kl 08:30 - 22:20

Ledamöter

Lennart Prytz (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Holger Radner (FP), del av § 203- §214 kl. 13.30-22.20
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), del av §203-§214 kl. 19.00-22.20
Fanny Johansson (S), § 201-del av § 203 kl. 08.30-19.50
Monica Molin (S)
Ann-Margret Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), del av § 203-§214 kl. 19.00-22.20
Per Olsson (S), §201-del av §203 kl. 08.30-13.30
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M), del av § 203-§ 214 kl. 19.00-22.20
Armend Dushica (M), del av § 203-§ 214 kl.13.30-22.20
Edith Escobar (M)
Mats Helmfrid (M), §201-del av § 203 kl. 08.30-15.00
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Lars Johansson (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Frida-Maria Wallgren (M)
Christer Wallin (M)
Marcus Lantz (M)
Emma Berginger (MP)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP), §201-del av § 203 kl.08.30-12.10
Johan Mattsson Lambreus (MP)
Ulf Nymark (MP)
Karin Svensson Smith (MP)
Björn Åhlin (MP)
Cecilia Barnes (FP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2014-11-27

2 (5)

Gunnar Brådvik (FP)
Lars Hansson (FP)
Mia Honeth (FP)
Ulf Nilsson (FP)
Philip Sandberg (FP)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Matthew Bonnor (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL)
Lars V Andersson (C), § 201-del av §203 kl 08.30-13.30
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) §201-del av §203
samt för Fanny Johansson (S) del av §203- § 214
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) § 201-§203
Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Stig Svensson(S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Per Olsson (S) del av§ 203-§214 kl. 11.22.20
Jörgen Forsberg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) del av §203- §214
Felix Solberg (M), tjänstgör för Armend Dushica (M) §201-del av § 203
Klas Svanberg (M), tjänstgör för Louise Burman (M) § 201- del av § 203
Joakim Månsson Bengtsson (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)
Teresia Olsson (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP) del av §203§214
Karl Branzén (FP), tjänstgör för Holger Radner (FP) §201-del av §203
Anders Jarfjord (V), tjäntgör för Mats Olsson (V)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Lars V Andersson del av § 203-§ 214
Mio Fric (KD), Tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) §§ del av 203-214 kl.
1955-2220
Joakim Månsson Bengtsson (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

22

Kommunfullmäktige

Ersättare

Protokollsutdrag
2014-11-27

Mohsen Abtin (S)
Ronny Hansson (S), 13.30-22.20
Eva S Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Nils Paulsson (M)
Anders Ebbesson (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Hanna Håkanson (FP), kl.13.30-22.20
Inger Rosenkvist Tolsved (FP), kl. 13.30-22.20
Christer Wallström (FP), kl.08.30-17.30
Helena Falk (V), kl. 08.30-17.20
Lars A Ohlsson (V)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Jan Annerstedt (FNL), kl. 08.30-19.00
Tove Persson (FNL)
Karin Nilsson (C), kl. 11.30-22.20

Justerare
Paragrafer

§§ 201 - 214

Tid och plats för justering
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________
Namnförtydligande

Ordförande

_________________________________________
Lennart Prytz (S)

Justerare

_________________________________________

_________________________________________

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

27 november 2014

Datum då anslaget sätts upp:
Justerare

Datum då anslaget tas ned:
Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Protokollsutdrag
2014-11-27

Förvaringsplats för protokollet:

Kontor xxx

Underskrift:

_________________________________________
Förnamn Efternamn

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (5)
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Protokollsutdrag
2014-11-27

5 (5)

§ 205
Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB
Dnr KS 2014/0701

Sammanfattning
Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) står inför betydande investeringar i nya bostäder de
kommande åren och därmed ökar även behovet av upplåning. Nyupplåningsbehovet för LKF
uppgår till cirka 1 700 Mkr de kommande fyra åren. Upplåningen kommer huvudsakligen att ske
genom vidareutlåning från Lunds kommun (kommunen) genom det nyligen inrättade
obligationsprogrammet.
Borgensåtagandet, inklusive vidareutlåning, uppgår idag till 3 300 Mkr. Styrelsen för LKF
beslutade den 28 augusti att begära en utökad borgensram till 5 000 Mkr. Kommunkontoret föreslår
att begäran beviljas och att borgensramen, inklusive ram för vidareutlåning, utökas till 5 000 Mkr.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-26 (§ 175) om utökad borgensram.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-16—17 (§ 99) gällande avtal om kommunal borgen mellan
kommunen och LKF.
Kommunfullmäktiges beslut den 2010-04-29 (§ 78) att ge Lunds kommun rätt att vidareförmedla
lån till Lunds Kommuns Fastighets AB.
Kommunstyrelsens beslut 2013-01-09 (§ 4) att öka ramen för certifikatsprogrammet från 1,6 till 2,0
Mdr kr. Finanspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2013-08-29, § 114.
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-05 (§ 54) att inrätta ett obligationsprogram (MTN-program).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-06-18.
Begäran om utökad borgensram, beslutad av styrelsen för LKF 2014-08-28, § 78. (Bilaga 1)
Kommunstyrelsens beslut den 12 november 2014, § 286

Kommunfullmäktige beslutar
att borgensramen för Lunds kommuns Fastighets AB, inklusive ram för vidareutlåning, utökas med
1 300 Mkr, varvid den nya borgensramen uppgår till 5 000 Mkr
att godkänna förslag till avtal om kommunal borgen mellan kommunen och LKF
Beslut expedieras till:
Lunds Kommuns Fastighets AB
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-11-01

§ 332

Bilaga 165

Partiernas redovisning av partistöd för
2016 och Kommunfullmäktiges årliga
beslut om partistöd för 2018, (KF)

Dnr KS 2017/0175

Sammanfattning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018.
Kommunfullmäktige antog den 28 augusti 2014, § 142, regler om
kommunalt partistöd, att gälla från den 1 januari 2015. Reglerna
reviderades den 24 november 2016, § 267. Enligt 2 kap 12 §
kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige
minst en gång per år.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd i Lunds kommun.
Partiernas redovisning av mottaget lokalt partistöd 2016 (finns
tillgängliga i akten KS 2017/0175).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2017,

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att utbetala partistöd för 2018 i enlighet med Regler för kommunalt
partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti 2014, § 142,
och reviderade den 24 november 2016, § 267.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-09-26

KS 2017/0175

Kommunstyrelsen

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

Partiernas redovisning av partistöd för 2016
och kommunfullmäktiges årliga beslut om
partistöd för 2018.
Sammanfattning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018.
Kommunfullmäktige antog den 28 augusti 2014, § 142, regler om
kommunalt partistöd, att gälla från den 1 januari 2015. Reglerna
reviderades den 24 november 2016, § 267. Enligt 2 kap 12 §
kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige
minst en gång per år.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd i Lunds kommun
Partiernas redovisning av mottaget lokalt partistöd 2016 (finns
tillgängliga i akten KS 2017/0175)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018.
Kommunfullmäktige antog den 28 augusti 2014, § 142, regler om
kommunalt partistöd, att gälla från den 1 januari 2015. Reglerna
reviderades den 24 november 2016, § 267. Enligt 2 kap 12 §
kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige
minst en gång per år.
Enligt 5 § i de av fullmäktige antagna reglerna för kommunalt partistöd
betalas partistöd ut årligen i förskott efter beslut av fullmäktige.
Partistödet består av
1) Ett grundstöd som uppgår till 3,5 basbelopp per parti och år, samt
2) Ett mandatstöd som uppgår till 1,25 basbelopp per mandat och år.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-09-26

KS 2017/0175

Samtliga partier har inkommit med redovisning av mottaget lokalt
partistöd för 2016 samt granskningsrapport. Redovisningar och
granskningsrapporter finns tillgängliga i ärendet KS 2017/0175.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd för 2018 i enlighet med Regler för
kommunalt partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti 2014,
§ 142, och reviderade den 24 november 2016, § 267.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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1

REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD I LUNDS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-28, § 142, och gäller från den 1 januari
2015. Reviderade den 24 november 2016, § 267.
I kommunallagen (1991:900) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt
partistöd. I Lunds kommun ska därutöver följande gälla.

§ 1 Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Lunds kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.
§ 2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:
- Ett grundstöd som uppgår till 3,5 basbelopp per parti och år samt
- Ett mandatstöd som uppgår till 1,25 basbelopp per mandat och år
§ 3 Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet betalas
ut fram till och med en period av sex månader under kommande verksamhetsår och
därefter upphöra.
§ 4 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska inges till kommunstyrelsen innan juni månads utgång året efter
det aktuella verksamhetsåret.
§ 5 Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom i § 4 angiven tid får
fullmäktige besluta att inget stöd utbetalas för nästkommande år.
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Protokollsutdrag

1 (5)

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Bilaga 166
§ 334

Översyn av taxor inom kultur och fritid
inför 2018, (KF)

Dnr KS 2017/0883

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt förslag till taxor för lokaler och
anläggningar 2018 till fullmäktige för antagande. Taxorna har delats upp
i två dokument; ett med taxor för biblioteks- och kulturanläggningar och
ett med taxor för idrotts- och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 30 augusti 2017, § 103, jämte
bilaga.
Förslag till taxor och avgifter – Idrottsanläggningar, fritidsanläggningar,
samlingslokaler.
Förslag till taxor för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar.
Jämförelse mellan gällande taxor 2017 och förslag till taxor 2018.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Ulf Nymark (MP) och HansOlof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för kultur- och
fritidsverksamheten 2018 i Lunds kommun
att gälla från den 1 juni 2018 vad gäller idrottshallar och gymnastiksalar
och i övrigt från den 1 januari 2018.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att reservationsavgiften på biblioteken ska vara kvar enligt nu gällande
taxa
att atriumgården vid Stadsbiblioteket även fortsättningsvis ska vara
möjlig att hyra
att i övrigt fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för
kultur- och fritidsverksamheten 2018 i Lunds kommun, samt
att dessa ska gälla från den 1 juni 2018 vad gäller idrottshallar och
gymnastiksalar och i övrigt från den 1 januari 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-11-01

Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Ulf Nymark (MP)
instämmer i Christer Wallins (M) m.fl. yrkande såvitt avser andra attsatsen gällande atriumgården. De yrkar avslag på Christer Wallins (M)
m.fl. yrkande såvitt avser första att-satsen gällande reservationsavgiften.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med vänsterpartiets reservation i
kultur- och fritidsnämnden
att entréavgiften inte ska höjas för skridskoåkning och bowling
att entréavgiften till Högevallsbadet ska sänkas med 10 kronor
att all simundervisning både för vuxna och barn ska vara avgiftsfri
att avgiften ska tas bort för att få tillgång till stadsbibliotekets toaletter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande såvitt gäller första att-satsen om reservationsavgiften mot avslag
på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i
denna del.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på första att-satsen i Christer Wallins (M) yrkande
Nej för bifall till densamma
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C),
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Börje
Hed (FNL) röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att
avslå första att-satsen i Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande såvitt gäller andra att-satsen om atriumgården mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet i
denna del.
Ordföranden ställer därefter proposition på första att-satsen i Hanna
Gunnarssons (V) yrkande mot avslag på densamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i denna del.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Sammanträdesdatum

2017-11-01

Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen i Hanna
Gunnarssons (V) yrkande mot avslag på densamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i denna del.
Ordföranden ställer därefter proposition på tredje att-satsen i Hanna
Gunnarssons (V) yrkande mot avslag på densamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i denna del.
Ordföranden ställer därefter proposition på fjärde att-satsen i Hanna
Gunnarssons (V) yrkande mot avslag på densamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i denna del.
Ordföranden ställer slutligen proposition på de två sista att-satserna i
Christer Wallins (M) m.fl. yrkande mot avslag på desamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet i denna del.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att

atriumgården vid Stadsbiblioteket även fortsättningsvis ska vara
möjlig att hyra
i övrigt fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för
kultur- och fritidsverksamheten 2018 i Lunds kommun, samt
dessa ska gälla från den 1 juni 2018 vad gäller idrottshallar och
gymnastiksalar och i övrigt från den 1 januari 2018.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C),
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), HansOlof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 334/01-02.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): FI instämmer i V:s yrkande. Kommunen ska erbjuda
kultur- och fritidsverksamhet för att människor behöver den, inte för att
tjäna pengar på den.
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP): Bibliotekets egen verksamhet
ska givetvis prioriteras vid disposition av Atriumgården.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 november
2017, ärende ”Översyn av taxor inom kultur och fritid inför 2018,
(KF) Dnr KS 2017/0883”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande på tjänstemannaförslaget.
Det beslut som vann innebar att biblioteket fortsatt måste hyra ut
atriumgården, trots att biblioteket har kommit fram till att det inte fungerar
att fortsätta med detta. När det gäller avskaffandet av reservationsavgiften
så röstade vi bifall till det, och det gick ju igenom.
För Sverigedemokraterna 2017-11-01

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-01

Ang Översyn av taxor inom kultur och fritid inför 2018 (Dnr: KS
2017/0883)
Vi anser att reservationsavgiften för böcker ska finnas kvar även nästa år. Avskaffad
reservationsavgift kan innebära ett intäktsbortfall för kultur- och fritidsnämnden på upp till
300 000 kronor, vilket knappast är en negligerbar summa pengar. Dessutom kan det vara bra
att låntagaren själv står för en viss insats vid bokreservationer.
Vi noterar också med glädje att det rödgröna minoritetsstyret anslöt sig till vårt tilläggsförslag
rörande fortsatt möjlighet att hyra Statsbibliotekets atriumgård. Bara för att atriumgården är
väldigt populär är det inte ett argument för att avsluta möjligheten att hyra den, tvärtom. Det
är positivt att de rödgröna slutligen visade lite kompromissvilja.

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Börje Hed (FörNyaLund)
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Kommunstyrelsen

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

Översyn av taxor inom kultur och fritid inför
2018.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt förslag till taxor för lokaler och
anläggningar 2018 till fullmäktige för antagande. Taxorna har delats upp
i två dokument; ett med taxor för biblioteks- och kulturanläggningar och
ett med taxor för idrotts- och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 30 augusti 2017, § 103, jämte
bilaga
Förslag till taxor och avgifter – Idrottsanläggningar, fritidsanläggningar,
samlingslokaler
Förslag till taxor för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar
Jämförelse mellan gällande taxor 2017 och förslag till taxor 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att barn både påverkas positivt och
negativt av förändringar i taxorna, då vissa taxor höjs och andra sänks.
De flesta taxorna lämnas dock orörda.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i huvudsak följande:
Kultur- och fritidsförvaltningen gör inför varje nytt kalenderår en
översyn av nämndens samtliga taxor. Inför 2017 gjordes en större
översyn av taxorna för idrottshallar, gymnastiksalar och planer. För dessa
objekt föreslås därför endast en mindre justering vad gäller
gymnastiksalar, medan de andra lämnas orörda. Förändringar föreslås
avseende taxor gällande Lunds stadsteater, Stadshallen, Stenkrossen,
biblioteken, gymnastiksalarna, ishallen, bowlinghallen, baden och
fritidslokalerna.
Taxorna har sammanställts i två dokument, där taxor för idrott och fritid
utgör ett dokument och taxor för kultur och bibliotek utgör ett annat.
Detta för att taxorna i respektive dokument bygger på olika principer.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Följande förändringar föreslås för 2018 års taxor:

Kultur och bibliotek


Lunds stadsteater
En uppräkning av taxorna för att hyra stadsteatern föreslås. Det
innebär att taxan för att hyra åtta timmar föreslås bli höjd med
2000 kronor och för fyra timmar föreslås en taxehöjning med
1000 kronor.



Stadshallen
Taxan för utställning maximalt fem timmar utgår. Orsaken är att
tidigare taxa har varit så låg att den inte har täckt
personalkostnaderna. Det är fortsatt möjligt att hyra lokal för
utställning, men till ordinarie taxa för berörd lokal.



Stenkrossen
Taxa för Vita galleriet och Projektkontoret utgår och taxa för
konferensrum har tillkommit. Vita galleriet utgår, eftersom
utrymmet används av Stenkrossens fasta personal som
personalutrymme och kontor. Projektkontoret utgår, eftersom
konceptet har förändrats till att innebära tillgång till en
samarbetsplats i Vita galleriets kollaborativa landskap halvårsvis.
Taxa betalas genom genomförande av öppna aktiviteter, såsom
workshops, kurser, föreställningar etc.



Bibliotek
Reservationsavgiften för vuxna när det gäller media föreslås bli
borttagen. Lund är den enda kommunen i Skåne, som har kvar
reservationsavgiften. Inkomstbortfallet finansieras inom
bibliotekets befintliga ram.
I taxorna för förlorade eller skadade medier har en del taxor
tagits bort och några har tillkommit för att stämma överens med
utbudet.
Taxa för utskrift och kopiering i A3 har lagts till som en ny taxa.
Taxa för hyra av atriumgården på stadsbiblioteket har tagits bort,
eftersom lokalen till stor del används för den interna
verksamheten och inte bedöms vara lämplig för extern uthyrning.
Timtaxa för att hyra stora salen i Medborgarhuset i Genarp har
höjts för att stämma överens med taxan för dygnshyra av samma
lokal.

Idrott och fritid


Gymnastiksalar
Tidigare år har gymnastiksalarna delats in i tre grupper: stor sal,
mellanstor sal och liten sal. I gruppen stor sal utmärker sig tre
salar: Hubertusgårdens gymnastiksal, Järnåkraskolans
gymnastiksal och Katedralskolans gymnastiksal som större än
resterande, varför förslaget är att det tillkommer en fjärde grupp
som benämns XL-sal.
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Ishallen
Taxa 3 föreslås bli ändrad till en taxa per person, istället för en
taxa per timme. Tidigare år har det varit otydligt om skolorna ska
betala en taxa per person à 35 kronor eller en taxa för hyra av hel
rink. Föreslagen ändring syftar till att tydliggöra detta.
Taxa för allmänhet barn har sänkts med fem kronor och taxa för
allmänhet vuxen har höjts med fem kronor.
Taxa för barnkalas har tillkommit.



Bowlinghallen
Taxa för lösspel måndag-fredag klockan 10-18 har för alla
grupper höjts med tio kronor per bana och timme. Taxa för
familjebana (två vuxna och två barn) tillkommer måndag-fredag
klockan 10-18.
Taxa för lösspel måndag-torsdag klockan 18-22 har höjts med tio
kronor per bana och timme, taxa för lösspel fredag-lördag
klockan 18-22 har höjts med 40 kronor per bana och timme och
taxa för lösspel lördag-söndag klockan 10-18 har höjts med tio
kronor per bana och timme. Även taxorna för abonnemang och
seriespel samt Övriga taxor har höjts.



Inomhus- och utomhusbad
Taxa för ersättning av års- och terminskort sänks med 40 kronor.



Högevallsbadet
Motionssim delas upp i motionssim vardag och motionssim helg.
Motionssim helg blir tio kronor högre än vardagstaxan. Taxa för
10-klippkort för motionssim höjs, eftersom kortet gäller både
helg och vardag. Höjningen av motionssim helg och 10-klippkort
grundar sig i statistik, som visar att de flesta motionssimmar
under helgerna, vilket resulterar i flaskhalsar, varför ambitionen
med att höja helgtaxan är att fler ska välja att motionssimma
andra tider i veckan eller köpa ett årskort.
För äventyrsbadet föreslås en differentiering av barn- och
ungdomstaxan till barn 3-11 år och ungdom 12-18 år.
Anledningen till uppdelningen är att besökare, som är
simkunniga och som har fyllt 12 år, får bada utan målsmans
sällskap. Taxa för barn sänks med 30 kronor medan taxa för
ungdom blir samma som den tidigare gemensamma barn- och
ungdomstaxan. Taxa för vuxna höjs med 20 kronor.
EnOch och duO utgår som en konsekvens av att ordinarie taxa
för barn sänks, vilket får till följd att det blir ekonomiskt mer
fördelaktigt för en vuxen med barn att besöka äventyrsbadet
jämfört med 2017.
Klippkort för äventyrsbadet utgår, eftersom ett flertal av korten
inte nyttjas inom giltighetstiden, vilket skapar ett missnöje för
såväl kund som personal.
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Taxorna för röd avgång sänktes inför 2015 i ett försök att locka
fler besökare under dessa tider, men det har inte genererat ett
högre besöksantal, utan har istället blivit ett arbetsmiljöproblem.
Taxorna föreslås därför återgå till samma nivå som år 2013-2014.
Eftersom ungdomstaxan differentieras från barntaxan blir denna
taxa högre än den tidigare barn- och ungdomstaxan. Avsikten är
dock att ytterligare utöka tiderna för röd avgång under 2018.
Taxa för att arrangera tävlingar på Högevall har tidigare
beräknats vid varje enskilt tillfälle. Ett genomsnittspris på
genomförda bokningar har beräknats till 420 kronor per timme.
Ny taxa föreslås bli höjd med 80 kronor jämfört med
genomsnittspriset, eftersom detta är orimligt i förhållande till
nyttjandegraden.
Övertidstaxa gäller när föreningar har verksamhet utanför
Högevalls ordinarie öppettider. För personalen innebär det
justerat schema med kort varsel, vilket genererar övertid.
Övertidstaxan föreslås bli höjd för att täcka de kostnader, som
uppstår. Ordinarie öppettider avser vardagar klockan
07.00–20.00 och helgdagar klockan 08.00–19.00.
Taxa för vattengymnastik höjs för att prismässigt ligga likvärdigt
med andra aktörer på marknaden. Taxan för relax höjs för att få
täckning för genomförd aktivitet.


Fritidslokaler och bygglekplatser
Taxor för Idalagården återinförs. Idalagården utgick från
taxedokumentet 2017, då det planerades för annan verksamhet på
gården. Eftersom detta inte blev verklighet, återinförs samma
taxenivåer som 2016.

De taxor som inte nämns ovan föreslås inte bli justerade.

Konsekvenser
De förändringar som bedöms få störst konsekvenser beskrivs nedan.
Separat barnchecklista är upprättad i ärendet.
Borttagande av reservationsavgiften för medier på biblioteken gynnar
låntagarna.
Det är rimligt att antaga att antalet reservationer inledningsvis ökar,
vilket dock medför en ökad arbetsbelastning. Minskad kontanthantering
kommer att underlätta för bibliotekspersonalen. Borttagandet av avgiften
innebär en minskad intäkt för kultur- och fritidsnämnden om 250 000300 000 kronor, som finansieras inom bibliotekets befintliga ram.
Införandet av en ny kategori, XL-sal för gymnastiksalar, innebär att det
blir något dyrare att hyra de tre berörda salarna. Om utgångspunkten är
att antalet uthyrningstimmar i taxa 1 (föreningstaxan för barn och
ungdomar) är samma som 2017 blir ökningen för taxekategorin 15 207
kronor. Förändringen skapar dock, sett till aktivitetsyta, en större rättvisa
i taxesättningen för dem som hyr.
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De förändrade taxorna i ishallen för allmänhetens åkning kommer att få
positiva konsekvenser för barn, eftersom taxan sänks för denna målgrupp
medan det för vuxna blir fem kronor dyrare. Åker ett barn och en vuxen
tillsammans blir kostnaden densamma som föregående år.
Bowlinghallens ökade taxor kommer att generera högre kostnader för
dem som bowlar. En taxejustering bedöms ändå vara nödvändig, då det
inte har skett några större justeringar i taxorna de senaste tio åren och
eftersom de är låga i jämförelse med andra bowlinghallar. Höjningen av
barn- och ungdomstaxan förväntas totalt under ett år innebära en ökad
inkomst med 14 500 kronor.
För Högevallsbadet finns numera ett underlag avseende besöksstatistik
sedan badet återöppnade 2013. Kostnader för såväl personal som utökad
service har ökat under dessa år och saknar idag täckning för fastställda
intäkter.
Taxor för äventyrsbadet under ordinarie öppettider sänks för barn,
ungdomstaxan förblir oförändrad och vuxentaxan höjs. Totalt sett blir det
förmånligare för en vuxen och ett barn att besöka äventyrsbadet. Besöker
en vuxen äventyrsbadet ensam blir det dock dyrare. Justeringen av
taxorna för äventyrsbadet har föregåtts av en omvärldsanalys av
likvärdiga badanläggningar.
Konceptet röd avgång har utökats med ytterligare en dag i veckan samt
två timmar per dag. Utökningen har resulterat i 3 000 fler besökare per
månad. Taxorna för ”röd avgång” föreslås återgå till 2013/2014 års
taxenivå, men inför 2018 är målsättningen att ytterligare utöka tiderna för
röd avgång, vilket skulle göra det mer prisvärt för fler att besöka badet.
Höjningen bedöms totalt sett därför få ringa konsekvenser, men kan
drabba enskilda, som idag enbart besöker badet under röd avgång. Syftet
med att utöka röd avgång på vardagar är att skapa ett jämnare flöde av
gäster fördelat under veckans alla dagar. Nuvarande taxor för 2017 har
ingen skillnad i taxesättningen vad gäller motionssim och röd avgång för
äventyrsbadet. Genom att höja taxorna för röd avgång skapas en logik
genom att ett besök på äventyret innebär mer än inträde till
motionssimbassängerna.
Syftet är också att underlätta för personalen, eftersom en del som idag
ska motionssimma köper en entré för röd avgång för att använda
omklädningsrummen på våning 1, vilket har resulterat i att personalen
har fått kontrollera att besökare har haft rätt biljett för avsedd aktivitet.
För motionssim skapas en ny taxa för motionssim helg, syftet med denna
är att styra fler besökare till att motionssimma under vardagar i syfte att
minska belastningen på badet. Höjningen för 10-klippkortet är ett resultat
av införandet av ovan nämnda helgtaxa. Konsekvenserna bedöms som
ringa, eftersom det finns möjlighet att motionssimma vardagar till samma
taxa som tidigare.
För aktivitet vattengymnastik införs en kvällstaxa som blir 20 kronor
dyrare än dagtaxan. Höjningen av taxa för relax kan innebära att färre
utnyttjar detta.
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Införande av en tävlingstaxa syftar till att skapa tydlighet och rättvisa
mellan föreningarna. Höjningen av övertidstaxan syftar till detsamma,
men även till att täcka de utgifter, som uppstår vid övertid för personalen.

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av
föreslagna förändringar i kultur- och
fritidsförvaltningens taxor 2018
Stadshallen och Stadsteatern
I samband med att taxor höjs är det möjligt att det finns en viss
dämpningseffekt på efterfrågan. I vilken utsträckning detta påverkar är
svårt att beräkna. Tar man höjd för såväl taxeökning som något färre
uthyrningar uppskattas intäktsökningen till 50 000 kronor per år.
Total ekonomisk förändring för Stadshallen och Stadsteatern:
+50 000 kronor per år
Stenkrossen
Ekonomisk förändring 2018 för kultur- och fritidsnämnden jämfört med
2017 beräknas till 0 kronor.
Total ekonomisk förändring för Stenkrossen: +/- 0 kronor per år
Bibliotek
Borttagandet av reservationsavgiften innebär en minskad intäkt för
kultur- och fritidsnämnden med mellan -250 000 och -300 000 kronor per
år. Den minskade intäkten finansieras inom bibliotekets befintliga ram.
Vad gäller Musik-CD flera skivor och CD-böcker flera skivor förloras
eller skadas 40 enheter per år. Antalet utlåning och således antalet
förlorade eller skadade enheter minskar i takt med att annan teknik
tillgängliggörs. Förlorad intäkt för förlorade eller skadade medier
beräknas till 6 000 kr per år. Ekonomisk förändring 2018 för
Atriumgården beräknas till 0 kronor per år, baserat på antalet uthyrningar
under det senaste året. För Genarps samlingssal medför
taxeförändringarna ett intäktsbortfall på -4000 kronor per år.
Total ekonomisk förändring för biblioteken: Mellan -260 000 till 310 000 kr per år.
Gymnastiksalar
Införandet av en ny kategori, XL-sal för gymnastiksalar innebär att det
blir något dyrare att hyra de tre berörda salarna. Ekonomisk förändring
2018 för kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnderna
jämfört med 2017: Taxa 1: +15 207 kronor, taxa 2: +18 096 kronor, taxa
4: +28 392 kronor. Taxa 2-4 går idag till barn- och skolnämnderna.
Total ekonomisk förändring för gymnastiksalarna: +61 695 kronor
per år.
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Ishallen
För ishallen har förändringarna i taxorna ej gått att beräkna då det enbart
finns siffror på det totala antalet besökare.
Total ekonomisk förändring för Ishallen: Bowlinghallen
Höjningen av barn- och ungdomstaxan, vardagar klockan 10-18 förväntas
totalt under ett år innebära en ökad inkomst med 14 500 kronor.
Ekonomisk förändring 2018 för kultur- och fritidsnämnden jämfört med
2017 har uppskattats till cirka +220 000 kronor.
Total ekonomisk förändring för Bowlinghallen: +220 000 kronor per
år
Högevall
Förändringarna i taxorna på Högevall innebär, utifrån antagandet att
besöksantalet är detsamma 2018 som 2017 följande ekonomiska
konsekvenser:
Äventyrsbadet +735 275 kronor per år, Röd avgång +215 450 kronor per
år, Motionssim +53 450 kronor per år.
Förändringar i tävlingstaxan, beräknas på antalet tävlingstimmar 2016.
Antalet timmar var då 323,5. Ökningen blir då +25 880 kronor per år.
Vad gäller övertidstaxan finns det för 2017, 19 registrerade timmar efter
klockan 19. Differensen mellan 2017 och 2018 blir då, +11 400 kronor
per år. För aktiviteten, vattengymnastik dag blir förändringen -4 800
kronor och för vattengymnastik kväll blir den +4 800 kronor.
Total ekonomisk förändring för Högevall: + 1 041 455 kronor per år

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat godkänna det av förvaltningen
upprättade förslaget till taxor med ändringen att motionssimning under
vardagar blir tio kronor billigare än i 2017 års taxa och oförändrad taxa
under helgen, samt ändringen att motionssimning med 10-klippkort ska
fastställas till 550 kronor för vuxna och 300 kronor för barn och unga.
Taxeförslag och jämförelsedokument har uppdaterats utifrån detta.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för kulturoch fritidsverksamheten 2018 i Lunds kommun

att

gälla från den 1 juni 2018 vad gäller idrottshallar och
gymnastiksalar och i övrigt från den 1 januari 2018.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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§ 103

Översyn av taxor inom kultur och fritid
inför 2018
Dnr KU 2017/0534

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till taxor för lokaler
och anläggningar 2018. Förändringar föreslås vad avser taxor för Lunds
stadsteater, Stadshallen i Lund, Stenkrossen, folkbiblioteken,
gymnastiksalar, ishall, bowlinghall, badanläggningar och fritidslokaler.
Taxorna har uppdelats i två dokument: ett med taxor för biblioteks- och
kulturanläggningar och ett med taxor för idrotts- och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017
Barnchecklista, upprättad den 16 augusti 2017
Jämförelse mellan gällande taxor för 2017 och föreslagna taxor för 2018
Taxor och avgifter för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 2018
Taxor och avgifter för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar
2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden ska ajournera sig för överläggning
under femton minuter.
Elin Gustafsson (S) yrkar att motionssimning under vardagar under 2018
ska bli tio kronor billigare än i 2017 års taxa samt att taxa under helg ska
vara oförändrad och att motionssimning med 10-klippkort ska fastställas
till 550 kronor för vuxna och 300 kronor för barn och unga. I övrigt yrkar
Elin Gustafsson (S) bifall till förvaltningens förslag.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att avgift för reservation av böcker ska kvarstå.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att det, som tidigare, även framgent
skall bli möjligt att hyra atriet på huvudbiblioteket i Lund, att
entréavgiften för skridskoåkning och bowling inte ska höjas, att
terminsavgiften till Kulturskolan i Lund ska sänkas med tio procent för
samtliga lektionsgrupper, att avgift för att få tillträde till stadsbibliotekets
toaletter ska tas bort, att regelverket för avgifter till Högevallsbadet ska
förenklas, att simundervisning för såväl barn som vuxna skall vara
kostnadsfri samt att entréavgift för engångsinträde för vuxen och barn till
motionssimning och äventyrsbad under vardagar samt avgift för
klippkort ska sänkas.
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Peter Bergwall (MP), Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Saima
Jönsson Fahoum (V), Erik Dahlén (C) och Zoltán G Wagner (KD) yrkar
bifall till Elin Gustafssons (S) yrkanden.
Birger Swahn (M), Erik Dahlén (C) och Zoltán G Wagner (KD) yrkar
bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande om att reservationsavgift för
böcker på folkbiblioteken ska kvarstå.
Gunnar Brådvik (L) och Erik Dahlén (C) yrkar bifall till Saima Jönsson
Fahoums (V) yrkande om att det även framgent ska vara möjligt att hyra
atriumgården på stadsbiblioteket.

Propositionsordning
Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande om att
nämnden ska ajournera sig för överläggning under femton minuter och
finner att detta bifalles.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkanden från Elin
Gustafsson (S) med flera angående sänkt taxa för motionssimning under
vardagar, oförändrad taxa under helger samt prissättning gällande
10-klippkort på Högevall och finner att nämnden bifaller dessa.
Vidare ställer ordföranden proposition på yrkande från Gunnar Brådvik
(L) med flera om att reservationsavgift för böcker på folkbiblioteken ska
kvarstå samt yrkande från Elin Gustafsson (S) om att bifalla
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
sistnämnda. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att
bifalla förvaltningens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att
låta reservationsavgift för böcker på folkbiblioteken kvarstå röstar nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
röstar ja.
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Erik Dahlén
(C) och Zoltán G Wagner (KD) röstar nej.
Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera
om att bifalla förvaltningens förslag, vilket innebär att reservationsavgift
för böcker upphör i 2018 års taxa.
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Ordföranden ställer nu proposition på yrkande från Saima Jönsson
Fahoum (V) med flera om att det framgent, som tidigare, åter skall bli
möjligt att hyra atriet på huvudbiblioteket i Lund samt yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag och finner
att nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda, varpå votering
begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att
bifalla förvaltningens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) med flera
röstar nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP), Birger Swahn (M), Adrian Borin
(M) och Zoltán G Wagner (KD) röstar ja.
Gunnar Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V) och Erik Dahlén (C)
röstar nej.
Med åtta ja-röster gentemot tre nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera
om att bifalla förvaltningens förslag, vilket innebär att det i 2018 års
bibliotekstaxa inte kommer att vara möjligt för allmänheten att hyra
atriumgården på stadsbiblioteket i Lund.
Ordföranden ställer vidare proposition på yrkande från Saima Jönsson
Fahoum (V) om att entréavgift för skridskoåkning och bowling inte ska
höjas samt yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att avslå
detsamma och finner att nämnden beslutar att avslå Saima Jönsson
Fahoums (V) yrkande.
Ordföranden ställer fortsättningsvis proposition på yrkande från Saima
Jönsson Fahoum (V) om att terminsavgift till Kulturskolan i Lund ska
sänkas med tio procent för samtliga lektionsgrupper samt yrkande från
Elin Gustafsson (S) med flera om att avslå detsamma och finner att
nämnden beslutar att avslå Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att
avslå yrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) röstar nej.
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Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP), Birger Swahn (M), Adrian Borin
(M), Gunnar Brådvik (L) och Erik Dahlén (C) röstar ja.
Saima Jönsson Fahoum (V) röstar nej.
Zoltán G Wagner (KD) avstår från att deltaga i voteringen.
Med nio ja-röster gentemot en nej-röst beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera
om att avslå Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande, vilket innebär att
Kulturskolans terminsavgift inte ska sänkas med tio procent för samtliga
lektionsgrupper.
Ordföranden ställer proposition på yrkande från Saima Jönsson Fahoum
(V) om att avgift för att få tillträde till stadsbibliotekets toaletter ska tas
bort samt yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att avslå
detsamma och finner att nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda,
varpå votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att
avslå yrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) röstar nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP), Birger Swahn (M), Adrian Borin
(M), Gunnar Brådvik (L), Erik Dahlén (C) och Zoltán G Wagner (KD)
röstar ja.
Saima Jönsson Fahoum (V) röstar nej.
Med tio ja-röster gentemot en nej-röst beslutar kultur- och
fritidsnämnden att avslå Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande om att
tillträde till stadsbibliotekets toaletter ska vara avgiftsfritt.
Vidare ställer ordföranden proposition på yrkande från Saima Jönsson
Fahoum (V) om att regelverk för avgifter till Högevallsbadet ska
förenklas samt yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att avslå
detsamma och finner att nämnden beslutar att avslå Saima Jönsson
Fahoums (V) yrkande.
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Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på yrkande från Saima
Jönsson Fahoum (V) om att simundervisning för såväl barn som vuxna
skall vara kostnadsfri samt yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera
om att avslå detsamma och finner att nämnden beslutar att avslå Saima
Jönsson Fahoums (V) yrkande.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat förslag till taxor för kultur- och
fritidsverksamheten 2018 i Lunds kommun med ändringen att
motionssimning under vardagar blir tio kronor billigare än i 2017
års taxa och oförändrad taxa under helgen samt ändringen att
motionssimning med 10-klippkort ska fastställas till 550 kronor för
vuxna och 300 kronor för barn och unga

att

överlämna förslaget till kommunstyrelsen för kommunfullmäktiges
fastställande av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden
2018

Reservationer
Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna
yrkanden och inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 1. Saima
Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna
yrkanden och inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 2.

Protokollsanteckningar
Gunnar Brådvik (L) för följande anteckning till protokollet:
”Liberalerna har under de senaste budgetprocesserna drivit frågan om ett
återinförande av avgiften på konsthallen. Då detta förslag inte vann
majoritet i budgetbeslutet för 2018 avser vi inte driva frågan i detta
taxeeärende, även om partiets uppfattning i frågan kvarstår.”
Zoltán G Wagner (KD) för följande anteckning till protokollet:
”Kristdemokraterna avvaktar med att yrka på justering av avgifterna på
Kulturskolan tills utredningen rörande musikchecken föreligger.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

51

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2017-08-30, klockan 17.30–20.30

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Dahlén (C)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Elvira Mehic (S)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L) §§ 101-105
Göran Fries (V)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg, §§ 101-105
Lotta Brusk, producent, §§ 101-102, 105
Oliwer Karlsson, projektkoordinator, §§ 101-102, 105

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§§ 101-107

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-09-06
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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

2017-08-30

Paragrafer

§§ 101-107

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-07

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén

Datum då anslaget tas ned

2017-10-02
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Översyn av taxor inom kultur och fritid inför
2018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till taxor för
förvaltningens lokaler och anläggningar för 2018. Taxorna är uppdelade i
två dokument: ett med taxor för biblioteks- och kulturanläggningar och
ett med taxor för idrotts- och fritidsanläggningar. Förändringar föreslås i
taxorna för Lunds stadsteater, Stadshallen, Stenkrossen, biblioteken,
gymnastiksalarna, ishallen, bowlinghallen, baden och fritidslokalerna.
Samtliga förändringar finns i dokumentet Jämförelse mellan gällande
taxor 2017 och förslag till taxor 2018.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017
(denna skrivelse)
Barnchecklista
Jämförelse mellan gällande taxor för 2017 och föreslagna taxor för 2018
Taxor och avgifter för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 2018
Taxor och avgifter för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar
2018

Barnets bästa
Barn påverkas både positivt och negativt av förändringar i taxorna, då
vissa taxor höjs och andra sänks. De flesta taxor lämnas dock orörda.
Separat barnchecklista är upprättad i ärendet.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen gör inför varje nytt kalenderår en
översyn av nämndens samtliga taxor. Inför 2017 gjordes en större
översyn av taxorna för idrottshallar, gymnastiksalar och planer. För dessa
objekt föreslås därför endast en mindre justering vad gäller
gymnastiksalar, medan de andra lämnas orörda. Förändringar föreslås
avseende taxor gällande Lunds stadsteater, Stadshallen, Stenkrossen,
biblioteken, gymnastiksalarna, ishallen, bowlinghallen, baden och
fritidslokalerna.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se
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Taxorna har sammanställts i två dokument, där taxor för idrott och fritid
utgör ett dokument och taxor för kultur och bibliotek utgör ett annat.
Detta för att taxorna i respektive dokument bygger på olika principer.
Följande förändringar föreslås för 2018 års taxor:

Kultur och bibliotek


Lunds stadsteater
En uppräkning av taxorna för att hyra stadsteatern föreslås. Det
innebär att taxan för att hyra åtta timmar föreslås bli höjd med
2000 kronor och för fyra timmar föreslås en taxehöjning med
1000 kronor.



Stadshallen
Taxan för utställning maximalt fem timmar utgår. Orsaken är att
tidigare taxa har varit så låg att den inte har täckt
personalkostnaderna. Det är fortsatt möjligt att hyra lokal för
utställning, men till ordinarie taxa för berörd lokal.



Stenkrossen
Taxa för Vita galleriet och Projektkontoret utgår och taxa för
konferensrum har tillkommit. Vita galleriet utgår, eftersom
utrymmet används av Stenkrossens fasta personal som
personalutrymme och kontor. Projektkontoret utgår, eftersom
konceptet har förändrats till att innebära tillgång till en
samarbetsplats i Vita galleriets kollaborativa landskap halvårsvis.
Taxa betalas genom genomförande av öppna aktiviteter, såsom
workshops, kurser, föreställningar etc.



Bibliotek
Reservationsavgiften för vuxna när det gäller media föreslås bli
borttagen. Lund är den enda kommunen i Skåne, som har kvar
reservationsavgiften. Inkomstbortfallet finansieras inom
bibliotekets befintliga ram.
I taxorna för förlorade eller skadade medier har en del taxor
tagits bort och några har tillkommit för att stämma överens med
utbudet.
Taxa för utskrift och kopiering i A3 har lagts till som en ny taxa.
Taxa för hyra av atriumgården på stadsbiblioteket har tagits bort,
eftersom lokalen till stor del används för den interna
verksamheten och inte bedöms vara lämplig för extern uthyrning.
Timtaxa för att hyra stora salen i Medborgarhuset i Genarp har
höjts för att stämma överens med taxan för dygnshyra av samma
lokal.
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Idrott och fritid


Gymnastiksalar
Tidigare år har gymnastiksalarna delats in i tre grupper: stor sal,
mellanstor sal och liten sal. I gruppen stor sal utmärker sig tre
salar: Hubertusgårdens gymnastiksal, Järnåkraskolans
gymnastiksal och Katedralskolans gymnastiksal som större än
resterande, varför förslaget är att det tillkommer en fjärde grupp
som benämns XL-sal.



Ishallen
Taxa 3 föreslås bli ändrad till en taxa per person, istället för en
taxa per timme. Tidigare år har det varit otydligt om skolorna ska
betala en taxa per person à 35 kronor eller en taxa för hyra av hel
rink. Föreslagen ändring syftar till att tydliggöra detta.
Taxa för allmänhet barn har sänkts med fem kronor och taxa för
allmänhet vuxen har höjts med fem kronor.
Taxa för barnkalas har tillkommit.



Bowlinghallen
Taxa för lösspel måndag-fredag klockan 10-18 har för alla
grupper höjts med tio kronor per bana och timme. Taxa för
familjebana (två vuxna och två barn) tillkommer måndag-fredag
klockan 10-18.
Taxa för lösspel måndag-torsdag klockan 18-22 har höjts med tio
kronor per bana och timme, taxa för lösspel fredag-lördag
klockan 18-22 har höjts med 40 kronor per bana och timme och
taxa för lösspel lördag-söndag klockan 10-18 har höjts med tio
kronor per bana och timme. Även taxorna för abonnemang och
seriespel samt Övriga taxor har höjts.



Inomhus- och utomhusbad
Taxa för ersättning av års- och terminskort sänks med 40 kronor.



Högevallsbadet
Motionssim delas upp i motionssim vardag och motionssim helg.
Motionssim helg blir tio kronor högre än vardagstaxan. Taxa för
10-klippkort för motionssim höjs, eftersom kortet gäller både
helg och vardag. Höjningen av motionssim helg och 10-klippkort
grundar sig i statistik, som visar att de flesta motionssimmar
under helgerna, vilket resulterar i flaskhalsar, varför ambitionen
med att höja helgtaxan är att fler ska välja att motionssimma
andra tider i veckan eller köpa ett årskort.
För äventyrsbadet föreslås en differentiering av barn- och
ungdomstaxan till barn 3-11 år och ungdom 12-18 år.
Anledningen till uppdelningen är att besökare, som är
simkunniga och som har fyllt 12 år, får bada utan målsmans
sällskap. Taxa för barn sänks med 30 kronor medan taxa för
ungdom blir samma som den tidigare gemensamma barn- och
ungdomstaxan. Taxa för vuxna höjs med 20 kronor.
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EnOch och duO utgår som en konsekvens av att ordinarie taxa
för barn sänks, vilket får till följd att det blir ekonomiskt mer
fördelaktigt för en vuxen med barn att besöka äventyrsbadet
jämfört med 2017.
Klippkort för äventyrsbadet utgår, eftersom ett flertal av korten
inte nyttjas inom giltighetstiden, vilket skapar ett missnöje för
såväl kund som personal.
Taxorna för röd avgång sänktes inför 2015 i ett försök att locka
fler besökare under dessa tider, men det har inte genererat ett
högre besöksantal, utan har istället blivit ett arbetsmiljöproblem.
Taxorna föreslås därför återgå till samma nivå som år 2013-2014.
Eftersom ungdomstaxan differentieras från barntaxan blir denna
taxa högre än den tidigare barn- och ungdomstaxan. Avsikten är
dock att ytterligare utöka tiderna för röd avgång under 2018.
Taxa för att arrangera tävlingar på Högevall har tidigare
beräknats vid varje enskilt tillfälle. Ett genomsnittspris på
genomförda bokningar har beräknats till 420 kronor per timme.
Ny taxa föreslås bli höjd med 80 kronor jämfört med
genomsnittspriset, eftersom detta är orimligt i förhållande till
nyttjandegraden.
Övertidstaxa gäller när föreningar har verksamhet utanför
Högevalls ordinarie öppettider. För personalen innebär det
justerat schema med kort varsel, vilket genererar övertid.
Övertidstaxan föreslås bli höjd för att täcka de kostnader, som
uppstår. Ordinarie öppettider avser vardagar klockan
07.00–20.00 och helgdagar klockan 08.00–19.00.
Taxa för vattengymnastik höjs för att prismässigt ligga likvärdigt
med andra aktörer på marknaden. Taxan för relax höjs för att få
täckning för genomförd aktivitet.


Fritidslokaler och bygglekplatser
Taxor för Idalagården återinförs. Idalagården utgick från
taxedokumentet 2017, då det planerades för annan verksamhet på
gården. Eftersom detta inte blev verklighet, återinförs samma
taxenivåer som 2016.

De taxor som inte nämns ovan föreslås inte bli justerade. Mindre
justeringar av text i dokumenten kan dock förekomma. För att se exakta
förändringar i taxorna mellan 2017 och förslaget för 2018, se dokumentet
”Jämförelse mellan gällande taxor 2017 och förslag till taxor 2018” som
finns med i beslutsunderlaget.

Konsekvenser
De förändringar som bedöms få störst konsekvenser beskrivs nedan.
Separat barnchecklista är upprättad i ärendet.
Borttagande av reservationsavgiften för medier på biblioteken gynnar
låntagarna.
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Det är rimligt att antaga att antalet reservationer inledningsvis ökar,
vilket dock medför en ökad arbetsbelastning. Minskad kontanthantering
kommer att underlätta för bibliotekspersonalen. Borttagandet av avgiften
innebär en minskad intäkt för kultur- och fritidsnämnden om 250 000300 000 kronor, som finansieras inom bibliotekets befintliga ram.
Införandet av en ny kategori, XL-sal för gymnastiksalar, innebär att det
blir något dyrare att hyra de tre berörda salarna. Om utgångspunkten är
att antalet uthyrningstimmar i taxa 1 (föreningstaxan för barn och
ungdomar) är samma som 2017 blir ökningen för taxekategorin 15 207
kronor. Förändringen skapar dock, sett till aktivitetsyta, en större rättvisa
i taxesättningen för dem som hyr.
De förändrade taxorna i ishallen för allmänhetens åkning kommer att få
positiva konsekvenser för barn, eftersom taxan sänks för denna målgrupp
medan det för vuxna blir fem kronor dyrare. Åker ett barn och en vuxen
tillsammans blir kostnaden densamma som föregående år.
Bowlinghallens ökade taxor kommer att generera högre kostnader för
dem som bowlar. En taxejustering bedöms ändå vara nödvändig, då det
inte har skett några större justeringar i taxorna de senaste tio åren och
eftersom de är låga i jämförelse med andra bowlinghallar. Höjningen av
barn- och ungdomstaxan förväntas totalt under ett år innebära en ökad
inkomst med 14 500 kronor.
För Högevallsbadet finns numera ett underlag avseende besöksstatistik
sedan badet återöppnade 2013. Kostnader för såväl personal som utökad
service har ökat under dessa år och saknar idag täckning för fastställda
intäkter.
Taxor för äventyrsbadet under ordinarie öppettider sänks för barn,
ungdomstaxan förblir oförändrad och vuxentaxan höjs. Totalt sett blir det
förmånligare för en vuxen och ett barn att besöka äventyrsbadet. Besöker
en vuxen äventyrsbadet ensam blir det dock dyrare. Justeringen av
taxorna för äventyrsbadet har föregåtts av en omvärldsanalys av
likvärdiga badanläggningar.
Konceptet röd avgång har utökats med ytterligare en dag i veckan samt
två timmar per dag. Utökningen har resulterat i 3 000 fler besökare per
månad. Taxorna för ”röd avgång” föreslås återgå till 2013/2014 års
taxenivå, men inför 2018 är målsättningen att ytterligare utöka tiderna för
röd avgång, vilket skulle göra det mer prisvärt för fler att besöka badet.
Höjningen bedöms totalt sett därför få ringa konsekvenser, men kan
drabba enskilda, som idag enbart besöker badet under röd avgång. Syftet
med att utöka röd avgång på vardagar är att skapa ett jämnare flöde av
gäster fördelat under veckans alla dagar. Nuvarande taxor för 2017 har
ingen skillnad i taxesättningen vad gäller motionssim och röd avgång för
äventyrsbadet. Genom att höja taxorna för röd avgång skapas en logik
genom att ett besök på äventyret innebär mer än inträde till
motionssimbassängerna.
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Syftet är också att underlätta för personalen, eftersom en del som idag
ska motionssimma köper en entré för röd avgång för att använda
omklädningsrummen på våning 1, vilket har resulterat i att personalen
har fått kontrollera att besökare har haft rätt biljett för avsedd aktivitet.
För motionssim skapas en ny taxa för motionssim helg, syftet med denna
är att styra fler besökare till att motionssimma under vardagar i syfte att
minska belastningen på badet. Höjningen för 10-klippkortet är ett resultat
av införandet av ovan nämnda helgtaxa. Konsekvenserna bedöms som
ringa, eftersom det finns möjlighet att motionssimma vardagar till samma
taxa som tidigare.
För aktivitet vattengymnastik införs en kvällstaxa som blir 20 kronor
dyrare än dagtaxan. Höjningen av taxa för relax kan innebära att färre
utnyttjar detta.
Införande av en tävlingstaxa syftar till att skapa tydlighet och rättvisa
mellan föreningarna. Höjningen av övertidstaxan syftar till detsamma,
men även till att täcka de utgifter, som uppstår vid övertid för personalen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat förslag till taxor för kultur- och
fritidsverksamheten 2018 i Lunds kommun

att

överlämna förslaget till kommunstyrelsen för kommunfullmäktiges
fastställande av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden
2018

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Vera Lazarevic
administrativ chef
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Barnchecklista för Lunds kommun
Ärende: Kultur- och fritidsförvaltningens taxor 2018
Dnr: KU 2017/0534
1. Påverkar beslutet barn?
☒Ja
☐Nej
Förklara oavsett svar.
Beslutet om taxor påverkar barn då en låg taxesättning skapar bättre förutsättningar för fler att nyttja kulturoch fritidsförvaltningens anläggningar/lokaler, medan höga taxor kan göra det motsatta. Hur barn påverkas
beror således på vilka förändringar som sker. I förslaget till taxor 2018 finns det såväl taxor som blir mer
gynnsamma för barn och taxor som höjs och således kan påverka barn negativt.
Om ja, fortsätt med frågorna.
2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
☐Ja

☒Nej

Förklara oavsett svar.
Förslaget till taxor utarbetas av förvaltningen och föreslagna förändringar baseras på konkret fakta/faktiska
utgifter och/eller statistik för taxeobjekten. Således har inga grupper, varken barn eller annan åldersgrupp
getts möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det faktiska underlaget påverkas inte av barns åsikter, varför samråd
inte har skett. Förvaltningens ambition är dock alltid att taxorna ska gynna barn och unga i den mån det
bedöms vara möjligt.
3. Hur har barns bästa beaktats?
Målsättningen vid översynen av taxorna har varit att taxor som berör barn inte ska höjas. I vissa fall
har det visat sig att dessa taxor ändå behöver justeras. Det kan bero på att verksamheten har
förändrats sedan taxorna beslutades, varför taxan kan behöva anpassas till rådande
förutsättningar/utbud. Det kan också bero på att taxorna inte har justerats på länge och det således
föreligger ett behov av att uppdatera dem utifrån dagens taxenivå. Vad gäller gymnastiksalarna blir
det en fördyring för samtliga taxegrupper, även taxekategori 1. Förändringen skapar dock en större
rättvisa i taxesättningen mellan de olika salsstorlekarna.
För ishallen blir barntaxan 5 kr billigare, vilket påverkar barn positivt. För bowlinghallen höjs samtliga
taxor vilket kan påverka barn negativt. Under måndag-fredag 10-18 införs dock en familjebana, som
innebär att det för två vuxna och två barn blir billigare att bowla än det har varit under tidigare år.
För Högevallsbadet blir det 5 kr dyrare att motionssimma på helgen. Höjningen anses vara nödvändig
för att jämna ut flödet av motionssimmare under veckodagarna. Motionssimning påverkar mest
vuxna. För äventyrsbadet sänks barntaxan med 30 kr och ungdomstaxan blir bibehållen som den var
2017. Taxa för röd avgång höjs dock med 5 kr för både barn och ungdomar. Detta påverkar de barn
och ungdomar som enbart besöker badet under tider för röd avgång, men påverkar inte de barn som
besöker badet under såväl röd avgång som under ordinarie öppettider. Vad gäller tiderna för röd
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avgång planeras dessutom för en utökning under 2018, vilket skulle innebära en förbättring för såväl
barn som ungdomar.
Enligt förslaget blir det dyrare att arrangera tävlingar under 2018 på Högevallsbadet. Detta grundar
sig i en kostnadsneutralitet jämfört med andra badhus samt i att täcka kostnader.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Flera av de föreslagna justeringarna sker för att skapa en rättvis taxesättning för likvärdiga
objekt/undervisning eller för att ligga prismässigt likvärdigt med jämförbara anläggningar. För att
uppnå detta kan det innebära att specifika barns intressen måste ge vika till förmån för jämlikheten.
Taxorna för röd avgång för äventyrsbadet återgår till samma taxenivåer som 2013/2014, vilket
innebär att det blir dyrare för barn och ungdomar. Vad gäller tiderna för röd avgång planeras dock
för en utökning, vilket kan utjämna kostnaden för besökare som besöker badet några gånger per år.
Taxa för barn som besöker äventyret under ordinarie öppettider sänks, vilket också bedöms utjämna
den högre taxan för barn 3-11 år under röd avgång.
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Kultur- och fritidsnämnden

Taxor och avgifter
Idrottsanläggningar Fritidsanläggningar Samlingslokaler
2018
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Allmän informätion
Kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande ansvar för genomförande och utveckling av
kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamheten i Lunds kommun. Kultur- och
fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning av egna idrottslokaler och samordnar uthyrning av
idrottslokaler för flertalet skolor i Lunds kommun under icke skoltid. Vid fördelning av tider i
idrottsanläggningar följer kultur- och fritidsförvaltningen upprättade principer för ”Tränings- och
tävlingstider i Lunds kommun”.

Så här bokar du
Bokning av planer, idrottshallar och gymnastiksalar görs via kultur- och fritidsförvaltningens
idrottskansli, tel. 046-35 51 83. Bokning kan ske av enstaka tider eller av hel säsong.
Säsongsbokningar schemaläggs av idrottskansliet. När förening bokar ska kontrakt undertecknas
av föreningens firmatecknare och organisationsnummer ska anges. Privatperson som bokar ska
vara myndig och personnummer ska anges.
För att se lediga tider kan du gå in på http://skollokalbokning.lund.se/bokning/
Observera att bokningar på nedanstående anläggningar görs direkt via respektive
anläggning:
 Bassängtid och lokaler på badanläggningar bokas via respektive anläggning
 Samlingslokaler vid grundskolor och gymnasieskolor bokas via respektive skola
 Lokaler på fritidsgårdar bokas via respektive fritidsgård
 Enstaka tillfällen i ishallen bokas via ishallen@lund.se
 Vombs byagård bokas via Medbogarkontoret i Veberöd.

För att se vilka anläggningar som finns läs under index för respektive kapitel.
Säsongsbokning
Säsongsbokning av planer, idrottshallar, idrottssalar och ishallen sker via idrottskansliet.
Lokalansökan för säsongsbokning av idrottslokaler inför kommande hösttermin/vårtermin ska
vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 20 april inför respektive säsong.
Träning på planer utomhus

Ansök senast

Vinter
v. 43*-v. 14
10 september

Sommar
v. 15**-v. 42
1 mars

*Grässäsongen avslutas med undantag för eventuellt kvarstående kvalspel.
**Grässäsong startar om väder och skick på planer tillåter.

Matcher fotboll
Matcher spelas i första hand på den matchtid som har tilldelats föreningen. Finns det behov av
ytterligare matchtid ska detta bokas via kultur- och fritidsförvaltningen.
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Avbokning
Bokad tid som inte nyttjas ska avbokas enligt följande:
 Avbokning av engångsförhyrning ska göras senast fem dagar före bokat tillfälle annars
debiteras full hyra.
 Uppsägning av säsongsförhyrning september-maj med krav på återbetalning av hyra kan
enbart ske inför vårsäsong. Uppsägning lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen
senast den 15 december.
 Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att avboka bokad tid. Om så sker ska detta
meddelas inom rimlig tid (normalt fem dagar) utan krav på kompensation.

Arrangemang
Vid större arrangemang beräknar kultur- och fritidsförvaltningen fram individuell taxa beroende
på arrangemangets typ och omfattning. Läs mer om arrangemang på sidan 20.
Eventuella tillkommande kostnader
Kioskförsäljning
Vid kioskförsäljning på kommunens idrottsanläggningar erfordras tillstånd från kultur- och
fritidsförvaltningen och från miljöförvaltningen. För kioskförsäljning i idrottsanläggningar
tecknas separat överenskommelse och hyra beräknas efter arrangemangets typ och omfattning.

Depositionsavgift
Uthyraren har rätt att ta ut en depositionsavgift för nycklar eller motsvarande
Mervärdeskatt (moms)
Uthyrning av lokaler för idrottsverksamhet, avgifter för bad, bowling och besök i ishall belastas
inte med moms. För de taxor som belastas med moms står detta angivet efter respektive taxa.

Kultur- och fritidsförvaltningen reserverar sig för ändrade momsregler som träder i kraft efter
detta dokument fastställts.
Övrigt
 Undertecknade trivselregler för lokaler ska följas.
 Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen för
särskilda arrangemang uppgår till 400 kr ex. moms per timme oavsett typ av tjänst och
nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till
500 kr ex. moms per timme.
 Hyresbelopp anges i kronor per timme om inget annat anges
Halvtaxa

Halvtaxa införs på prov i utvalda hallar och gymnastiksalar vardagar kl. 22-24 samt lördagar
kl. 19-22. Vilka objekt det gäller bestäms av kultur- och fritidsförvaltningen och går att se i
bokningssystemet.

För mer information om anläggningar och taxor besök lund.se/Medborgare/Uppleva--gora/

Kultur- och fritidsförvaltningen reserverar sig för eventuella prisändringar
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Kätegorier for prissättning

0
1

Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Lunds kommun

Ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet
Ungdomsgrupper i Lunds kommun där alla deltagarna vid sammankomsten fyller
högst 20 år under bokningsperioden inom följande typer av föreningsverksamhet:
 Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen
 Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
 Elevföreningar vid grundskola och gymnasium inom Lunds kommun
 Idrottsföreningar för personer med funktionshinder oberoende av ålder på
deltagarna i gruppen
 Studieförbundens ungdomsgrupper
Intäkter från uthyrningar i kategori 1 tillförs i sin helhet bidragssystemet
för organisationer med ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år.

2
3
4

Ideella lundaföreningars vuxenverksamhet
 Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen
 Föreningar utan ekonomiskt vinstintresse med verksamhet i Lunds kommun
 Pensionärsföreningar
 Studentföreningar
Övriga organisationer och föreningar
 Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda av Lunds kommun
 Studieförbund
 Skolor i Lunds kommun
 Bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, villaföreningar och ekonomiska
föreningar
 Kommunala förvaltningar, institutioner, skolor och utbildningsprogram
 Ideella föreningar som inte har säte i Lunds kommun

Privatpersoner, företag och myndigheter

Halvtaxa
Halvtaxa tillämpas i utvalda
idrottshallar och
gymnastiksalar vardagar kl. 2224 samt lördagar kl. 19-22.
Vilka objekt det gäller bestäms
av kultur- och
fritidsförvaltningen och går att
se i bokningssystemet.
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Idrottsanläggningar
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Pläner (gäller från 1 jan 2018)
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Centrumplanen

48

376

550

1100

Gräsplan/Konstgräsplan, 11-manna

42

342

500

1000

Gräsplan/Konstgräsplan, 7-manna

21

171

250

500

Grusplan

21

171

250

500

Idrottshällär (gäller från 1 jun 2018)
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Idrottshall, fullmått
(minst 36m18m)

35

289

500

1000

Idrottshall, ej fullmått

30

224

400

800

Fågelhallen

65

330

550

1100

Idrottshallen stadsparken
A-hall
Boxningslokal

50
23

330
144

550
234

1100
468

Victoriastadion*

50

330

550

1100

Bollhuset
Judohallen
Skjuthallen

23
25

144
180

234
300

468
600

Källbybadet idrottssal

25

144

234

468

Specialhallar

* Victoriastadion driftas av ATL och Lugi motion.
Kultur- och fritidsförvaltningen disponerar ett visst antal timmar via en överenskommelse med Lugi motion.
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Gymnästiksälär (gäller från 1 jun 2018)
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

XL sal

28

120

200

230

Stor sal

25

116

197

225

Mellanstor sal

15

92

144

175

Liten sal

10

58

98

125

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Stora rinken

70

396

30 kr/pers*

1350

Lilla rinken

65

193

30 kr/pers*

675

Ishäll

* För taxekategori 3 är taxan per person och per timme. Rinken kan hyras av flera under samma tillfälle.

Skridskoåkning för allmänheten
kr/besök
Entré
Barn- och ungdom
Vuxna

35
50

Årskort
Barn- och ungdom
Vuxna
Familj

200
300
600

Barnkalas*
kr/tillfälle
1-20 personer

600

21-50 personer

900

*För barnkalas kan endast lilla rinken hyras vid följande tider:
Fredag kl. 19.30 - 22.00, lördag kl. 15.00 - 17.00, söndag kl. 15.00 - 17.00 och 17.00-19.00
Taxan gäller för två timmar och under denna tid har man ensamrätt till rinken. Skridskohyra tillkommer och går via
hockeyklubben
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Centrälä idrottsplätsen (gäller från 1 jan 2018)
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Hel anläggning

84

684

1000

2000

Gräsplan

42

342

500

1000

Friidrott

42

342

500

1000

Tennisbänor
kr/tim.
Grusbana

100

Angiven taxa utgör maxpris, föreningar som hyr ut tennisbanor kan ha lägre taxa

Friidrott (gäller från 1 jan 2018)
Friidrott

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

25

220

380

754
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Bowlinghällen
kr/säsong

kr/tim./bana

Lösspel mån-fre, kl. 10-18
Vuxen

150

Pensionär

90

Barn och ungdom (t.o.m 18 år)

80

Familjebana (två vuxna över 18 år och två barn under 18 år)

120

Lösspel mån-tors, kl. 18-22

150

Lösspel fred-lörd, kl. 18-22

180

Lösspel lör-sön, kl. 10-18

150

Abonnemang v. 31-17
Pensionär

80

Föreningar

110

Verksamhet för funktionsnedsatta

70

Seriematcher/lag
4-mannalag

1100

8-mannalag

2200

Pensionär 4-mannalag

560

Pensionär 8-mannalag

1120

Övrigt
Rabattkort 10 timmars spel

1350

Pensionär (måndag-fredag kl. 11.00-18.00)

900

Hyra av skåp (litet)

160

Hyra av skåp (trä)

200

Hyra av skåp (stort)

400

Hyra av skor vuxen

10
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Forteckning idrottsänläggningär
Planer
Konstgräs
Dalby IP
Ekevallen, Genarp
Gunnesbo gård IP
Klostergårdens IP
Lerbäcksskolan (7-manna)
Linero IP
Sandbyvallen
Smörlyckans IP
Svalebovallen
Tornvallen, Stångby
Naturgräs 11-manna
Centrala IP (ej fullstor)
Dalby IP
Ekevallen, Genarp
Fågelvallen
Gunnesbo IP
Hardeberga IP
Klostergårdens IP
Linero IP
Romelevallen, Veberöd
Sandbyvallen, Södra Sandby
Smörlyckan IP
Svalebovallen, Veberöd
Tornavallen, Torna Hällestad
Tornvallen, Stångby
Naturgräs 7-manna
Dalby IP
Ekevallen, Genarp
Klostergårdens IP
Smörlyckan IP
Tornvallen, Stångby
Grus 11- manna
Tornavallen, Torna Hällestad

Hallar
Idrottshall fullmått (40×20 m)
Bollhuset A
Fäladshallen A
Genarps idrottshall
Gunnesbohallen
Killebäckshallen
Nyvångshallen A
Räddningsskolan Revinge
Tunahallen
Vipans idrottshall A
Veberöds idrottshall
Östra Tornhallen
Vikingahallen
Idrottshall, ej fullmått
Bollhuset B
Fäladshallen C
Specialhallar
Fågelhallen
Victoriastadion
Idrottshallen Stadsparken A
Idrottshallen Boxningslokalen
Bollhuset, judohallen
Bollhuset, skjuthallen

Gymnastiksalar
XL sal
Hubertusgården
Järnåkraskolan
Katedralskolan
Stor sal
Byskolan
Fågelskolan
Fäladshallen B
Fäladsskolan
Hagalundsskolan
Klostergårdsskolan
Lerbäcksskolan
Svaneskolan
Vipans idrottshall B
Vårfruskolan
Mellanstor sal
Häckeberga skolan
Idalaskolan
Nyvångshallen
(Brottarlokalen)
Uggleskolan
Vikingaskolan
Liten sal
Fågelskolan
Järnåkraskolan
Nyvångshallen
(Motionslokalen)

Friidrott
Centrala IP
Dalby IP
Sandbyvallen
Romelevallen
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Bad
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Inomhus- och friluftsbäd
kr
Årskort 12 månader
Barn och ungdom, 3- 18 år

1000

Vuxna, 19 år och uppåt

1900

Terminskort 6 månader
Barn och ungdom, 3-18 år

700

Vuxna, 19 år och uppåt

1000

Ersättningskort för års-/terminskort (ersätts en gång)*
Depositionsavgift band

80
120

*vid förlorat års-/terminskort betalas både avgift för ersättningskort samt ny depositionsavgift.

kr/barn

Skolor*
Barn från skolor och institutioner i Lunds kommun,
såväl kommunal som annan verksamhet. En ledare fritt/ fem barn.
*Vid hyra av hel bassäng eller hel bana läs under Hyra av bassäng, kategori 3 på s. 14.

Allmän information





Års- och terminskort gäller för både inomhus- och friluftsbad
Säsongskort för friluftsbad gäller enbart för friluftsbaden
Kostnadsfri entré för barn som ej fyllt 3 år i sällskap av vuxen
Röd avgång gäller under speciella tider (ej skollov eller röda dagar). För mer
information besök hogevall.se

35
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Hyra av bassäng
Högevallsbadet, 25 m bassäng

Kategori 1
100

Kategori 2
500

Kategori 3
840

Kategori 4
1500

Högevallsbadet, 50 m bassäng

200

1000

1680

3000

Delphinen badet, 25 m simbassäng

100

500

840

1500

Bassäng på friluftsbad, 25 m

100

300

525

750

Bassäng på friluftsbad, 50 m

200

500

840*

1500

* Undantag görs för skolorna som för en 50 m bassäng på friluftsliv betalar samma pris som för en 25 m bassäng utanför
ordinarie öppethållande.




Hyra av träningstid i bassäng kostnadsberäknas vid varje uthyrning.
Banpriset beräknas genom att dela bassängpriset med antal banor.

Simskola
Högevallsbadet vuxna
Simkurs med inriktning vuxen

kr/gång
inkl. entré
97

Högevallsbadet vattenvana
Simkurs med inriktning babylek, vattenlek och vattenvana (ålder från 3 månader till 6 år)

180

Högevallsbadet simkunnighet
Simkurs med inriktning simkunnighet (ålder från 6 år)
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Friluftsbad, grundkurs

57
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Friluftsbäd
Entré

Kr/gång

Barn och ungdom, 3-18 år

35

Vuxna, 19 år och uppåt

50

Kort

Kr/kort

Säsongskort barn och ungdom

300

Säsongskort vuxna

450

Familjekort* (två vuxna och max tre barn)**, därutöver 100 kr/barn och ungdom

1100

* Familjekort gäller för två vuxna och tre barn. Kortet gäller för de personer som med namn står angivet.
** Tillkommande personer betalar engångsavgift
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Hogevällsbädet
Klippkort
10 ggr (kr)*

Röd avgång
kr/tillfälle

Ordinarie
kr/tillfälle

Motionssim
Barn och ungdom, 3- 18 år

300

25

Vuxna, 19 år och uppåt

550

50

Motionssim- enkel helg
Barn och ungdom, 3- 18 år

35

Vuxna, 19 år och uppåt

60

Äventyrsbad
Barn, 3-11 år

45

50

Ungdom, 12-18 år

65

80

Vuxna, 19 år och uppåt

90

130

Hyra av äventyret (minimum 3 timmar)
Barnkalas

Kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle
Entré enl. ordinarie avgång

*Klippkort 10 ggr gäller såväl vardag som helg.
Allmän information
 Barn under 3 år är kostnadsfritt i sällskap av vuxen
 Röd avgång gäller under speciella tider (ej skollov eller röda dagar). För mer information besök hogevall.se

Vattentävling
kr/påbörjad timme
Tävlingstaxa

500

Övertidstaxa

1500

Vuxen-HLR med hjärtstartare Högevall

Privatpersoner/föreningar, 2 tim., max. 10 deltagare
Företag/organisation, 2 tim., max. 10 deltagare

kr/person
exkl. moms
320

kr/person
ink. 25% moms
400

480

600

Aktiviteter Högevall
kr/tillfälle
Vattengymnastik dag

Entré+ 50 kr

Vattengymnastik kväll

Entré+70 kr

Relax, aktivitet kväll

Entré+100 kr
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Forteckning bäd
Högevallsbadet, 25 m bassäng
Tävlingsbassäng med hopptorn och läktare
Motionsbassäng
Undervisningsbassäng
Kombibassäng

Delphinen 25 m bassäng
Simbassäng

Högevallsbadet, 50 m bassäng
Träningsbassäng

Friluftsbad
Utomhusbassäng, 50 m
Dalbybadet
Källbybadet
Utomhusbassäng, 25 m
Genarpsbadet
Veberödsbadet
Sandbybadet
Källbybadet-undervisningsbassäng
Hoppbassäng, utomhus
Veberödsbadet
Källbybadet
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Andra lokaler
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Sämlingslokäler skolä
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Aula

20

162

254

Matsal stor

20

162

266

Matsal liten

15

116

185

Järnåkraskolan*

25

210

368

Skolsal och specialsal**

20

69

174

IT-sal***
Aulor och matsalar hyrs inte ut till
privatpersoner
* Järnåkraskolans matsal med scen hyrs ut fredagskvällar/lördagskvällar från kl. 17.00 till kategori 1-3 för paketpris 1386 kr
**Vid hyra av specialsalar tas särskild avgift ut för slitage och underhåll av material enligt följande:
kr/termin
10500 kr
5250 kr
2100 kr
1050 kr
1050 kr
1050 kr

Trä- och metallslöjdsal
Bildsal och keramikugn
Bildsal utan keramikugn
Musiksal
Hem- och konsumentkunskapssal
Textilslöjdsalar
*** IT-salar hyrs ut efter tillstånd från respektive skola.

Sämlingslokäler idrott
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

35

99

160

160

Konferenslokal

35

187

281

281

Konferenslokal inkl. Serveringslokal

75

281

347

347

Byagården, Vombs by, hela gården

100

100

200

200

Centrumplanen,
sammanträdesrum

250

500

1000

Bowlinghallen klubbrummet
Idrottshallen, Stadsparken

Samlingslokaler inom idrott hyrs ut max 6 timmar per tillfälle.
Vombs byagård hyrs ut via Medborgarkontoret i Veberöd.
Rätt till kioskförsäljning kostnadsberäknas för varje enskilt uthyrningstillfälle
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Fritidslokäler och bygglekplätser
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Liten lokal

10

26

43

87

Mellan lokal

20

52

87

173

Stor lokal eller hela gården

40

184

308

616

Samlingsrum, delat

10

30

50

50

Samlingsrum, hela

20

60

60

100

Fritidslokal

50

150

300

300

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Stora salen ink. kök
Lilla salen ink. kök

2000
600

2000
600

3500
800

3500
800

Idala gård*, kr/timme
Stora salen ink. kök
Lilla salen ink. kök

300
150

300
150

400
200

400
200

Bastu terminsbokning

250

250

500

500

Mötesplats Klostergården

Idala gård*, fred-sön, kr/tillfälle

* Idala gården hyrs ut under förutsättning att det inte sker förändringar under 2018 som innebär att gårdens
användningsområde förändras.

Övernättning- Grupplogi
kr/dygn/person
Avgift, alla lokaler i Lund

50

Avgift arrangemang med över 100 deltagare
1 dygn

50

2-4 dygn

40

5-8 dygn

30

De fritids- och skollokaler som är godkända för övernattning kan upplåtas till ideella föreningar eller till arrangemang i
regi av ideella föreningar i Lund. Upplåtelse sker i regel per dygn, från kl. 12.00.
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Forteckning ändrä lokäler
Samlingslokaler skola
Aulor
Fäladsgården
Lerbäckskolan
Nyvångsskolan
Tunaskolan
Matsal stor
Fäladsgården
Gunnesboskolan
Killebäcksskolan
Klostergårdsskolan
Nyvångsskolan
Svaleboskolan
Svaneskolan
Vårfruskolan (mat-/musiksal)
Matsal liten
Vårfruskolan
Idalaskolan
Svaleboskolan
Övriga skollokaler
Samtliga grundskolor

Fritidslokaler och bygglekplatser
Allaktivitetshuset Dalby
Badet Dalby samlingslokal
Borgarparkens bygglekplats
Folkparkens fritidsgård
Fäladsgården
Genarps fritidsgård
Idala gård
Linero fritidsgård
Mötesplats Klostergården
Nöbbelövs boställe
Torngården
Veberöds fritidsgård
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Lotteri
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Lotteri
kr
Registrering enligt lotterilagen §17

550

Tillstånd enligt Lotterilagen §15

1100

Avgift för kontrollant erlägges av respektive lotteri direkt till av nämnden godkänd kontrollant
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Camping

87

Källby cämping kr/dygn
exkl. moms
200

kr/dygn
inkl. 12 % moms
250

Därutöver person

40

45

Vandrare och cyklister, per person inkl. bad

52

65

Elavgift, kr/dygn

36

40

Husvagn eller tält, per plats inkl. bad, max fyra personer
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Arrangemang
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Allmänt
Inkomstbringande och entrébelagda arrangemang
Entrébelagda och inkomstbringande verksamhet ska anmälas till kultur- och fritidsförvaltningen före
genomförandet varefter hyra för arrangemanget fastställs.
Bad
Vid större arrangemang vid Högevall och friluftsbaden, med eller utan publik lämnas kostnadsförslag
efter beställning.
Idrottshallar
Entrébelagda arrangemang beräknas efter varje arrangemangs förutsättningar men utgör lägst 1000
kr för en tretimmarsperiod.
Ishallen
Entrébelagda arrangemang beräknas efter varje arrangemangsförutsättning men utgör lägst 1200 kr
för tre timmar.
Ej entrébelagda arrangemang
Vid större arrangemang som inte är entrébelagda där tävlingsdeltagarna inte fyllt 20 år ska taxa 1
tillämpas.
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Seriespel/Mätchärrängemäng
Kategori 2

Kategori 3

1600

x

Kategori 4

11-mannaplan, matcharrangemang
Division 2-3, 3 tim.

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Centrumplanen, Seriespel
Superettan, 6 tim.

5000

10500

Division 1 herrar, 4 tim.

2500

5500

Division 1 damer, 4 tim.

1800

3900

Division 2-3 herrar, 4 tim.

1800

2900

Division 2-3 damer, 3 tim.

1150

2200

Centrumplanen, Ungdomsmatcher, 3 tim.

144

Försäljningsrätt, 4 h

500

1650
1000

1000

I taxa för Centrumplanen ingår:
 Tillgång till läktare i förhållande till arrangemangets art, omklädningsrum, domarrum, lokal för
försäljning, teknik för speaker, internetuppkoppling och belysning.
 Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller den personal som av kommunen krävs utifrån
arrangemanget.

Övrig information:





Nyttjare svarar för entré- och biljetthanteringsrutiner
Nyttjare svarar för kostnader för säkerhet och myndighetskrav vid arrangemang
För uppsättande av matchreklam finns fastställda regler
Övriga arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle

x
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Arrängemängsytä utomhus
Lunds tätort
<1000 kvm

Lunds tätort
>1000 kvm
2750

Övriga
platser
<1000 kvm
1320

Övriga
platser
>1000 kvm
1500

Hyra av plats

1650

Depositionsavgift

3850

3850

3850

3850
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Vill Du veta mer?
Upplysningar om prissättning och tillämpning av taxor vid speciella
arrangemang lämnas av respektive verksamhet eller av idrottskansliet vid
kultur- och fritidsförvaltningen, tel. 046 - 35 51 83.
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Kultur- och fritidsnämnden

Taxor och avgifter
för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar
2018
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Allmän informätion
Kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande ansvar för genomförande och utveckling av
kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamheten i Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden
handlägger bland annat taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kultur- och biblioteksverksamhet.
De tjänster som berörs är folkbibliotekets tjänster, elevavgifter vid kulturskolan, utbud av scener
och lokaler för kulturverksamhet, camping, lotteriverksamhet samt övernattning i kommunens
lokaler.

Så här bokar du









Lunds stadsteater, 046-359 91 89
Biljettbyrån, 046-13 14 15
Stenkrossen, Kultur Lund 046-359 48 76, stenkrossen@lund.se
Stadshallen, 046-35 51 62
Svaneskolans aula, 046-35 56 98
Kulturskolan, 046-35 67 15
Lokaler vid bibliotek bokas via respektive bibliotek
Lunds konsthall, 046-35 52 95

Eventuella tillkommande kostnader
 Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen efter bedömning vid bokning.
 Uthyraren har rätt att ta ut en depositionsavgift för nycklar eller motsvarande
låsanordning.
Mervärdeskatt (moms)
Avgifter för bibliotek och undervisning på Kulturskolan är inte momsbelagda. För
kulturaktiviteter såsom konsertbiljetter och skolbio är momspålägget 6 % vilket utgör 5,66 % av
bruttopriset. För de taxor som belastas med moms står detta angivet i anslutning till respektive
taxa.

Kultur- och fritidsförvaltningen reserverar sig för ändrade momsregler som träder i kraft efter
detta dokument fastställts.
Avbokning
 För Stadshallen och Stadsteatern regleras avbokning i upprättat kontrakt.
Övrigt
 Fastställda ordnings- och trivselregler för lokaler ska följas. Grovstädning av lokaler efter
användning ska ske.
 Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen för
särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per timme oavsett typ av tjänst och nyttjare. Vid
tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till 500 kr per
timme.
 Hyresbelopp anges i kronor per timme om inget annat anges

Kultur- och fritidsförvaltningen reserverar sig för eventuella prisändringar
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Kultur
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Lunds Städsteäter
kr/tillfälle
Hyra ink. ansvarig scenmästare, max 8 tim.

16 000

Hyra ink. ansvarig scenmästare, 4 tim.
(särskilt avtal) föreläsning

9 000

kr/tim.
därutöver
1 500

Behörig ljud- eller ljustekniker (ex. 25 %
moms)
Garderobsavgift

kr/tim.

400
10*

*Garderobsavgift betalas av besökare

Följande ingår vid hyra av lokal i Stadsteatern:
 Salong, scen, loger och tillhörande utrymme
 Garderobspersonal då bevakad garderob erbjuds (garderobsavgift 10 kr betalas av besökare)
 Biljettmottagare

Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen, lägst 125 % av lokalhyran.

98

Städshällen
Kr/tim. upp till 6 tim.

Kr/tim. för timmar
därutöver
Vardag
Fred kl.19månd kl.06

Vardag

Fred kl.19månd kl.06

Ideell förening/Lunds kommun

800

900

600

700

Företag/Privatperson/Myndighet

1100

1200

950

1050

Ideell förening/Lunds kommun

900

1000

750

850

Företag/Privatperson/Myndighet

1200

1300

1000

1100

Ideell förening/Lunds kommun

400

500

400

500

Företag/Privatperson/Myndighet

500

600

500

600

Ideell förening/Lunds kommun

400

500

400

500

Företag/Privatperson/Myndighet

500

600

500

600

Ideell förening/Lunds kommun

350

400

350

400

Företag/Privatperson/Myndighet

400

500

400

500

Ideell förening/Lunds kommun

700

700

700

700

Företag/Privatperson/Myndighet

1000

1000

1000

1000

Sessionssalen

Konsertsalen

Foajé plan 1

Foajé plan 2

Kommittérum C,E

Takscenen
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Danslokal

kr/tim.

Vardagar/helger

200

4-timmarspass

150

Tekniker
Vardagar kl. 7-19 (ex. 25 % moms)

400

Övrig tid (ex. 25 % moms)

500

Tillgänglig teknik i Stadshallen:
 I samtliga lokaler finns nätverksanslutning och trådlöst nätverk.
 I Konsertsal och Sessionssal finns talanläggning med trådlösa mikrofoner/headsets, projektor och möjlighet
att låna dator. Det finns även whiteboard, blädderblock och overhead.



Takscenen har tekniska förutsättningar för att framföra musik, ljud och ljus.

Minst antal timmar att boka för lokaler i Stadshallen är 3 timmar.
Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen, lägst 125 % av lokalhyran.
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Lunds konsthäll
Avgifter ordinarie öppettider

kr/tillfälle

kr/tim

Besökare

0

0

Offentliga visningar för enskilda, tors- och sön kl. 15.00

0

0

Grupper från förskolor, skolor och friskolor i Lunds kommun

0

0

Grupper från skolor i andra kommuner (ex. 6 % moms)

500

Vuxengrupper (ex. 6 % moms)

800

Vuxengrupper, helgdag (ex. 6 % moms)

1500

Pensionärsgrupper (ex. 6 % moms)

500

Avgifter under icke ordinarie öppettider
Vuxengrupper (ex. 6 % moms)

800

+

410

1500

+

570

Hela utställningslokalen, vardagar under icke öppethållande

2750

+

400

Hela utställningslokalen, helgdagar under icke öppethållande

2750

+

500

Vuxengrupper-helgdagar (ex. 6 % moms)
Uthyrning av lokaler i konsthallen

Personalkostnad, vardagar ordinarie öppethållande (ex. 25 %
moms)

400

Personalkostnad, övriga tider (ex. 25 % moms)

500

Konsthallens lokaler hyrs endast ut då det är förenligt med utställningsverksamheten och ändamålet med
uthyrningen. Prövning görs vid varje tillfälle.
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Kulturskolän
Elevavgift

kr/termin

Kör

550

Rytmik, brassrytmik, träblåsrytmik

875

Komposition

875

Dansgrupp

875

Teatergrupp

875

Skrivarverkstad

875

Drama/musiklek, nycirkus och de korta drama/teater grupperna (50-60 min)

900

Bild

900

Film och animation

900

Dans gymnasiegrupp

950

Instrumentalundervisning

1100

Suzukiundervisning, inklusive både individuell- och grupplektion.

1300

Påbyggnadslinjen

1500

Instrumenthyra

475

Endast orkester (även externa elever)

350

Skolbio

kr/elev

Förskoleklasser

20

Grupper i klasserna 1-5

30

Grupper i klasserna 6 t.o.m. gymnasiet

40

Elevavgifter faktureras per termin efter att antagning skett. Avgift för avanmälan tas ut om avanmälan inte görs
inom föreskriven tid. För elever på friskolor samt elever från skolor utanför Lunds kommun tillkommer moms,
25 % på avgift för skolbio.

Lokaler
Fernströmsaulan
Övriga undervisningslokaler
*Priset är beroende av vilken lokal det gäller
** För lokalerna 16, 21 och 33

Vardagar
kr/tillfälle
1200
500-900*

Helger
kr/tillfälle
1400
700-1100*

Vardagar
kr/termin
4000**
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Stenkrossen
Aktörer som inte får verksamhets- eller projektbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen
1 dag

2 dagar

3 dagar

Vecka

Per dag utöver vecka

Svarta lådan

3500

5000

6500

10000

1500

Bygghallen

4000

6000

8000

13000

2000

Konferensrum
<18 personer

1500

2000

2500

Aktörer som får verksamhets- eller projektbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen
1 dag

2 dagar

3 dagar

Vecka

Per dag utöver vecka

Svarta lådan

3000

4000

5000

6000

1000

Bygghallen

3200

4500

5500

8000

1200

Konferensrum
<18 personer

1000

1800

2000

Längre eller kortare hyresperioder och alternativa lokalkombinationer kan kostnadsberäknas vid vare enskilt
tillfälle.
Kostnader för städning, tekniker eller annan personal som Stenkrossen anser vara behövlig kan tillkomma.
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Bibliotek
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Biblioteksverksämhet
Kr/gång
Avgifter lån
Fjärrlån

10

Utomnordiska fjärrlån

200

Fjärrlån, barn
Fjärrlån, artikelkopior

0
självkostnad

Övertidsavgifter
Vuxen/ dag, max 100 kr

5

Barn

0

Korttidslån: kr/dag, max 120 kr

10

Tidsskrift/dag, max 50 kr

5

Förlorat bibliotekskort
Nytt bibliotekskort, vuxen

40

Nytt bibliotekskort, barn

20

Schablonpriser för förlorade eller skadade medier
Vuxenlitteratur

350

Pocketböcker

100

Barnlitteratur

200

Musik-CD

250

CD-böcker

250

DVD

700

Tv-spel

700

Språkkurser

600

Enstaka tidsskriftnummer

75

Daisy

200

Priser för ersättning av förlorade eller skadade medier kan bli högre om värdet av materialet överstiger
schablonpriserna. Biblioteket fakturerar då enligt det högre värdet.
Musik-CD, CD-böcker och andra AV-medier, noter, medier placerade i magasin inkl. närmagasin,
folianter och antikvariskt värdefulla medier värderas särskilt.
Biblioteket kan kräva ersättning för samtliga delar i ett flerbandsverk, om den del som ska ersättas inte
kan köpas separat. I priserna ingår ersättning för administrativa kostnader.
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Kr/kopia
Utskrifter och kopiering
Avgift, svart/vit, A4

3

Avgift, färg, A4

5

Avgift, svart/vit, A3

6

Avgift, färg, A3

10

Uthyrning av lokaler inom biblioteksverksamheten

Lunda-föreningar

Privatperson/företag

kr/halvdag

kr/halvdag

500

800

kr/tillfälle*

kr/tillfälle*

150

500

kr

kr

Stora salen

220/tillfälle*

500/tillfälle*

Welins rum

30/tillfälle*

60/tillfälle*

Dygnshyra medborgarhuset Genarp

1250/dygn

2500/dygn

Stadsbibliotek
Kyrkan, max 35 pers. Sittande vid bord max 25 pers.
Stadsdelsbibliotek
Samlingssal bl.a. i Dalby och Veberöd
Medborgarhuset och Genarps bibliotek

Tingshuset i Dalby**
Enheten för medborgarkontoret ansvarar för uthyrning av Tingshuset i Dalby.
*Ett tillfälle är max 4 timmar.
**Tingshuset hyrs ut under förutsättning att det inte sker förändringar för husets användningsområde.

106

Vill Du veta mer?
Upplysningar om prissättning och tillämpning av taxor vid speciella
arrangemang lämnas av respektive verksamhet eller av staben vid
kultur- och fritidsförvaltningen, tel 046 - 35 51 71.
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Jämförelse mellan gällande taxor 2017 och förslag till taxor 2018
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Läsanvisningar
Detta dokument innehåller endast de lokaler/anläggningar där det föreslås förändringar i taxorna.

Teckenförklaring:
Förändring i taxa och/ eller ny taxa
abcd

Förändring i text och/eller text som tillkommit

abcd

Taxa som utgått

abcd

Text som tagits bort
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Lunds stadsteater
2018

2017
kr/tillfälle
Hyra ink. ansvarig scenmästare, 8 tim

14 000

Hyra, 4 tim

8 000

kr/tim
därutöver
1 500

Behörig ljud- eller ljustekniker (moms 25 %)
Garderobsavgift

400
10*

*Garderobsavgift betalas av publik

Följande ingår vid hyra av lokal i Stadsteatern:
•
•
•
•

kr/tim

Salong, scen, loger och tillhörande utrymme
Garderobspersonal då bevakad garderob erbjuds besökare.
Garderobsavgift 10 kr betalas av besökare
Biljettmottagare

Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen, lägst 125 % av lokalhyran.

kr/tillfälle
Hyra, max 8 tim

16 000

Hyra, 4 tim (särskilt avtal) föreläsning

9 000

kr/tim
därutöver
1 500

Behörig ljud- eller ljustekniker (ex. 25 % moms)
Garderobsavgift

kr/tim

400
10*

*Garderobsavgift betalas av publik

Följande ingår vid hyra av lokal i Stadsteatern:
• Salong, scen, loger och tillhörande utrymme
• Garderobspersonal då bevakad garderob erbjuds.
• Garderobsavgift 10 kr betalas av besökare
• Biljettmottagare

Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen, lägst 125 % av lokalhyran.

111

Stadshallen
2017
Timtaxa upp till 6 tim, kr

2018
Timtaxa för timmar
därutöver, kr
Vardag
Fred 19-månd
06

Vardag

Fred 19-månd 06

Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet
Konsertsalen*

800
1100

900
1200

600
950

700
1050

Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

900
1200

1000
1300

750
1000

Fred 19-månd 06

Sessionssalen
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

800
1100

900
1200

600
950

700
1050

850
1100

Konsertsalen*
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

900
1200

1000
1300

750
1000

850
1100

500
600

Foajé plan 1
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

400
500

500
600

400
500

500
600

Utställning max 5 timmar**
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

550
850

1050
1350

Foajé plan 2
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

400
500

500
600

400
500

500
600

Utställning max 5 timmar**
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

650
1100

1050
1600

Kommittérum C,E
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

350
400

400
500

350
400

400
500

Takscenen
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

700
1000

700
1000

700
1000

700
1000

400
500

500
600

550
850

1050
1350

400
500

500
600

Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet
Kommittérum C,E

650
1100

1050
1600

Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet
Takscenen

350
400

400
500

350
400

400
500

Ideell förening/Lunds kommun

700

700

700

700

Företag/Privatperson/Myndighet

1000

1000

1000

1000

Foajé plan 2
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

400
500

400
500

Timtaxa för timmar
därutöver, kr
Vardag
Fred 19-månd
06

Vardag

Sessionssalen

Foajé plan 1
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet
Utställning max 5 timmar**
Ideell förening/Lunds kommun
Företag/Privatperson/Myndighet

Timtaxa upp till 6 tim, kr

500
600

Utställning max 5 timmar**
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Stenkrossen
2018

2017
Aktörer utan verksamhets- eller projektbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen
Svarta lådan

1 dag
3500

2 dagar
5000

3 dagar
6500

Vita galleriet

3500

5000

Bygghallen

4000

Projektkontoret

1500

Svarta lådan

1 dag
3500

2 dagar
5000

3 dagar
6500

vecka
10000

Per dag utöver vecka
1500

1500

Vita galleriet

3500

5000

6500

10000

1500

13000

2000

Bygghallen

4000

6000

8000

13000

2000

3000

500

Projektkontoret

1500

2000

2500

3000

500

Konferensrum
<18 pers

1500

2000

2500

veckohyra
10000

Per dag utöver vecka
1500

6500

10000

6000

8000

2000

2500

Aktörer med verksamhets- eller projektbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen

1 dag

2 dagar

3 dagar

Svarta lådan

3000

4000

Vita galleriet

3000

Bygghallen
Projektkontoret

Aktörer utan verksamhets- eller projektbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen

veckohyra

Per dag utöver vecka

5000

6000

1000

4000

5000

6000

1000

3200

4500

5500

8000

1200

1300

1800

2000

2000

300

Aktörer med verksamhets- eller projektbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen

Svarta lådan

1 dag
3000

2 dagar
4000

3 dagar
5000

vecka
6000

Per dag utöver vecka
1000

Vita galleriet

3000

4000

5000

6000

1000

Bygghallen

3200

4500

5500

8000

1200

Projektkontoret

1300

1800

2000

2000

300

Konferensrum
<18

1000

1800

2000
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Bibliotek
2017

2018
Avgifter lån

Avgifter lån
Reservationsavgift

kr
6

Övertidsavgift, vuxen/ dag, max 100 kr

5

Övertidsavgift, barn

0

Korttidslån: kr/dag, max 120 kr

10

Reservationsavgift
Fjärrlån
Utomnordiska fjärrlån
Fjärrlån, barn
Fjärrlån, artikelkopior

Fjärrlån

10

Utomnordiska fjärrlån

200

Övertidsavgifter

5

Vuxen/ dag, max 100 kr
Barn
Korttidslån: kr/dag, max 120 kr
Tidskrift/dag, max 50 kr

Nytt lånekort, vuxen

40

Förlorat bibliotekskort

Nytt lånekort, barn

20

Tidskrift/dag, max 50 kr
Bortkommet lånekort

Schablonpriser för bortkomna eller skadade medier
Vuxen litteratur

350

Barnlitteratur

200

Nytt bibliotekskort, vuxen
Nytt bibliotekskort, barn

Schablonpriser för bortkomna eller skadade medier

1 skiva

250

box med två skivor
box med tre skivor

375
475

box med fyra skivor

650

CD-böcker
tre eller fler skivor

250
400

DVD med spelfilm
Övrig DVD

700
700

Språkkurser

600

Vuxenlitteratur
Barnlitteratur
Pocketböcker
Musik-CD
box med två skivor
box med tre skivor
box med fyra skivor
CD-böcker
tre eller fler skivor
DVD med spelfilm
Övrig DVD
Språkkurser
TV-spel
Enstaka tidsskriftnummer
Daisy

Enstaka tidsskriftnummer

75

Utskrifter och kopiering

Musik-CD

Daisy
Utskrifter och kopiering
Avgift, svart/vit, A4, kr per kopia
Avgift, färg, A4, kr per kopia

200
kr/kopia
3
5

Avgift, svart/vit, A4, kr per kopia
Avgift, färg, A4, kr per kopia
Avgift, svart/vit, A3, kr per kopia
Avgift, färg, A3, kr per kopia

kr

6
10
200
0
självkostnad
5
0
10
5
40
20
350
200
100
250
375
475
650
250
400
700
700
600
700
75
200

kr/kopia
3
5
6
10
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Bibliotek samlingslokaler
2018

2017

Stadsbibliotek
Atriumgården, max 75 personer
Kyrkan, max 35; sittande vid bord max 25
Stadsdelsbibliotek
Samlingssal bl.a. i Dalby och Veberöd
Medborgarhuset och Genarps bibliotek
Stora salen, per timme
Welins rum
Dygnshyra medborgarhuset Genarp
Tingshuset i Dalby

Lundaföreningar

Privatperson/
företag

3000/tillfälle
500/halvdag

Hyrs ej ut
800

150

150
30
1250

Enheten för medborgarkontakt ansvarar för uthyrning av Tingshuset i Dalby.

Stadsbibliotek
Atriumgården, max 75 personer
Kyrkan, max 35; sittande vid bord max 25

500

Stadsdelsbibliotek
Samlingssal bl.a. i Dalby och Veberöd

300
60
2500

Genarps bibliotek
Stora salen, per timme
Welins rum
Dygnshyra medborgarhuset Genarp
Tingshuset i Dalby

Lunda-föreningar

Privatperson/
företag

kr/halvdag
3000/tillfälle
500

kr/halvdag
Hyrs ej ut
800

kr/tillfälle
150*

kr/tillfälle
500*

kr
220/tillfälle*
30/tillfälle*
1250/dygn

kr
500/tillfälle*
60/tillfälle*
2500/dygn

Enheten för medborgarkontakt ansvarar för uthyrning av Tingshuset i Dalby.
*Ett tillfälle är max 4 timmar.

Gymnastiksalar
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2018

2017
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Stor sal

25

116

197

225

XL sal

28

120

200

230

Mellanstor sal

15

92

144

175

Stor sal

25

116

197

225

Liten sal

10

58

98

125

Mellanstor sal

15

92

144

175

Liten sal

10

58

98

125
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Ishall
2017

2018

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Stora rinken

70

396

660

1350

Lilla rinken

65

193

330

675

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Stora rinken

70

396

30 kr/pers*

Kategori
4
1350

Lilla rinken

65

193

30 kr/pers*

675

* För taxekategori 3 är taxan per person och per timme. Rinken kan hyras
av flera under samma tillfälle.

Skridskoåkning för allmänheten
Entré
Barn- och ungdom
Vuxna
Årskort
Barn- och ungdom
Vuxna
Familj

Skridskoåkning för allmänheten
kr/besök
40
45
200
300
600

kr/besök

Entré
Barn- och ungdom
Vuxna

35
50

Årskort
Barn- och ungdom
Vuxna
Familj

200
300
600

Barnkalas

kr/tillfälle

1-20 personer

600

21-50 personer

900
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Bowlinghall
2017
kr/säsong

150
90
80
120

Lösspel mån-tor, kl. 18-22

150

Lösspel fre-lör, kl. 18-22

180

Lösspel lör-sön, kl. 10-18

150

70
100
70

Abonnemang v. 31-17
Pensionär
Föreningar
Verksamhet för funktionsnedsatta

80
110
70

1000
2200
520
1040

Seriematcher/lag
4-mannalag
8-mannalag
Pensionär 4-mannalag
Pensionär 8-mannalag

1100
2200
560
1120

1200
710

Övrigt
Rabattkort 10 timmars spel
Pensionär (måndag-fredag kl. 11.00-18.00)
Hyra av skåp (litet)
Hyra av skåp (trä)
Hyra av skåp (stort)
Hyra av skor vuxen

140
80
70

Lösspel mån-tors, kl. 18-22

140

Lösspel fre-lör, kl. 18-22

140

Lösspel lör-sön, kl. 10-18

140

Abonnemang v. 31-17
Pensionär
Föreningar
Verksamhet för funktionsnedsatta
Seriematcher/lag
4-mannalag
8-mannalag
Pensionär 4-mannalag
Pensionär 8-mannalag

150
170
340

kr/tim/bana

Lösspel mån-fre, kl. 10-18
Vuxen
Pensionär
Barn och ungdom
Familjebana

Lösspel mån-fre, kl. 10-18
Vuxen
Pensionär
Barn och ungdom

Övrigt
Rabattkort 10 timmars spel
Pensionär (måndag-fredag kl. 11.00-18.00)
Hyra av skåp (litet)
Hyra av skåp (trä)
Hyra av skåp (stort)
Hyra av skor vuxen

kr/säsong

kr/tim/bana

10

2018

160
200
400

1350
900

10
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Inomhus- och friluftsbad
Krabban
Baby och vattenlek

180
180

2017
2018

Inomhus- och friluftsbad
kr
Årskort 12 månader
Barn och ungdom, 3- 18 år
Vuxna, 19 år och uppåt

1000
1900

Terminskort 6 månader
Barn och ungdom, 3-18 år
Vuxna, 19 år och uppåt

700
1000

Ersättningskort för års-/terminskort (ersätts en gång)*

120

Depositionsavgift band

120

Skolor

Barn från skolor och institutioner i Lunds kommun, såväl kommunal som
annan verksamhet. En ledare fritt/ fem barn.

kr/barn
35

Inomhus- och friluftsbad
kr
Årskort 12 månader
Barn och ungdom, 3- 18 år
1000
Vuxna, 19 år och uppåt
1900
Terminskort 6 månader
Barn och ungdom, 3-18 år
700
Vuxna, 19 år och uppåt
1000
Ersättningskort för års-/terminskort (ersätts en gång)*
80
Depositionsavgift band
120
*vid förlorat års-/terminskort betalas både avgift för ersättningskort samt ny
depositionsavgift.

Skolor

Barn från skolor och institutioner i Lunds kommun, såväl kommunal som
annan verksamhet. En ledare fritt/ fem barn.

Simskola

Utan betald entré
Högevallsbadet, vuxna, 15 ggr
Högevallsbadet, barn och ungdom, grundkurs
Friluftsbad (4 veckor), grundkurs
Friluftsbad (3 veckor), grundkurs

Simskola
kr/kurs
inkl. entré
1450
975
900
750

Med betald entré
Högevallsbadet, vuxna, 15 ggr
Högevallsbadet, barn och ungdom
Friluftsbad (4 veckor), grundkurs
Friluftsbad (3 veckor), grundkurs

kr/kurs
880
440
440
340

Övriga taxor Högevall

Kr/gång

Högevallsbadet vuxna, simkurs med inriktning vuxen
Högevallsbadet vattenvana, simkurs med inriktning
babylek, vattenlek och vattenvana (ålder från 3 månader
till 6 år)
Högevallsbadet simkunnighet, simkurs med inriktning
simkunnighet (ålder från 6 år)
Friluftsbad (3 veckor), grundkurs
Friluftsbad (4 veckor), grundkurs
Med betald entré
Högevallsbadet, vuxna, 15 ggr

kr/gång
inkl. entré

kr/barn
35

Kr/gång
Inkl. entré
97
180

65
750
57
kr/kurs
880
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Högevallsbadet, barn och ungdom
Friluftsbad (4 veckor), grundkurs
Friluftsbad (3 veckor), grundkurs

Vattentävling
Tävlingstaxa
Övertidstaxa

440
440
340

Kr/påbörjad timme
420
900

Högevall
2018

2017

Högevallsbadet

Högevallsbadet

Motionssim
Barn och ungdom
Vuxna
Äventyrsbad
Barn och ungdom
Vuxna
EnOch (en vuxen och två barn/ungdom)
DuO (två vuxna och två barn/ungdom)
Mellanköp barn och ungdom
Mellanköp vuxen
Hyra av äventyret (minimum 3 timmar)

Övriga taxor Högevall
Barnkalas
Vattengymnastik

Klippkort
10 ggr (kr)

Röd avgång
kr/tillfälle

280
480
640
880

kr/tillfälle

35
60
35
60

80
110
200
300
50
45

Kr/tillfälle

Entré enl. röd avgång
Entré/motionspris med
50 kr tillägg

Motionssim
Barn och ungdom, 3- 18 år
Vuxna, 19 år och uppåt

Klippkort
10 ggr (kr)*

Röd avgång
kr/tillfälle

300
550

25
50

Motionssim- enkel helg
Barn och ungdom, 3- 18 år
Vuxna, 19 år och uppåt
Äventyrsbad
Barn, 3-11 år
Ungdom, 12-18 år
Vuxna, 19 år och uppåt
EnOch (en vuxen och två barn/ungdom)
DuO (två vuxna och två barn/ungdom)
Mellanköp barn och ungdom
Mellanköp vuxen
Hyra av äventyret (minimum 3 timmar)
Barnkalas

Ordinarie
kr/tillfälle

35
60
640
640
880

45
65
90

50
80
130
200
300
50
45
Kostnadsberäknas vid varje enskilt
Entré enl. ordinarie avgång

Aktiviteter
Vattengymnastik dag
Vattengymnastik kväll
Relax kväll

kr/tillfälle
Entré+ 50 kr
Entré+70 kr
Entré+100 kr

120

kr/påbörjad timme
Fritidslokaler
och bygglekplatser
500

Vattentävling
Tävlingstaxa
Övertidstaxa

1500

2017

Ingen taxa 2017

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Stora salen ink. kök
Lilla salen ink. kök

2000
600

2000
600

3500
800

3500
800

Idala gård, kr/timme
Stora salen ink. kök
Lilla salen ink. kök

300
150

300
150

400
200

400
200

Bastu terminsbokning

250

250

500

500

Idala gård, fred-sön, kr/tillfälle

2018
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

§ 323

1 (4)

Bilaga 167

Beställning av om- och utbyggnad av
Vipans gymnasieskola, (KF)

Dnr KS 2016/0046

Sammanfattning
Lokalerna på Vipan nyttjas idag inte effektivt enligt utförd lokalanalys.
Dessutom har lokalerna betydande underhållsbehov. För att åtgärda detta
beslutade kommunfullmäktige 2016-03-30 om en ombyggnad och
tillbyggnad av Vipans gymnasieskola. Som ett resultat av projektet ska
lokalnyttjandet på Vipan effektiviseras genom att Komvux integreras på
Vipans gymnasieområde. En samlokalisering bedöms ge
samordningsvinster gällande både ekonomi och verksamhet.
Förändrade förutsättningar i projektet som lett till ökade
investeringsutgifter föranleder utbildningsnämnden att göra en ny
beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan som
ersätter tidigare beställning.
Beställningen från utbildningsnämnden gäller att bygga om och till samt
att renovera Vipans gymnasieskola för 415 miljoner kronor. Som en del
av projektet ingår att avyttra Komvux lokaler på Gastelyckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets kompletterande skrivelse den 26 oktober 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2017.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 juni 2017, dnr UN
2017/0295.
Bilaga 1: Beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan.
Bilaga 2: Illustrationsplan av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan
Vipan.
Bilaga 3: Kostnadsbedömning Campus Vipan ny- och ombyggnation.
Utbildningsnämndens beslut den 21 juni 2017, dnr UN 2017/0295, §83.
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016, dnr KS 2016/0046, §68.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Hanna
Gunnarsson (V), Ulf Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), IngaKerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna utbildningsnämndens beställning på en om- och
tillbyggnad av Vipans gymnasieskola för 415 mnkr
att denna beställning ersätter tidigare beställning beslutad av
kommunfullmäktige 16 mars 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

att ge servicenämnden i uppdrag att avyttra Komvux nuvarande lokaler
på Gastelyckan.
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan,
att servicenämnden återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott om
kommunstyrelsens andel av investeringen överstiger beställningen
att investeringen finansiseras genom kommunstyrelsens reserverade
investeringsmedel
att kommunkontoret får i uppdrag att reglera utbildningsnämndens ram
utifrån faktisk hyra vid färdigställande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att

godkänna utbildningsnämndens beställning på en om- och
tillbyggnad av Vipans gymnasieskola för 415 mnkr
denna beställning ersätter tidigare beställning beslutad av
kommunfullmäktige 16 mars 2016
ge servicenämnden i uppdrag att avyttra Komvux nuvarande
lokaler på Gastelyckan.

Kommunstyrelsen beslutar
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan
servicenämnden återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott
om kommunstyrelsens andel av investeringen överstiger
beställningen
att investeringen finansiseras genom kommunstyrelsens reserverade
investeringsmedel
att kommunkontoret får i uppdrag att reglera utbildningsnämndens ram
utifrån faktisk hyra vid färdigställande.
att

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL): Kalkylen är ofullständig framförallt gällande
verksamhetsvinster och borde kompletteras före beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01

125

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

1 (1)
Diarienummer

2017-10-26

KS 2016/0046

Kommunstyrelsen

Värdering av Komvux lokaler (Tungstenen 2)
på Vipan.
I ärendet ingår en initial värdering av Komvux lokaler i kvarteret
Tungstenen 2. Serviceförvaltningen vill förtydliga att den indikativa
värdering avseende Tungstenen 2 som omnämns i tjänsteskrivelsen är en
bedömning som är utförd för ett antal år sedan.
Det har hänt en hel del på fastighetsmarknaden och i området. Med
anledning av detta utför nu Serviceförvaltningen ytterligare värderingar
av fastigheten med hjälp av såväl värderingsman som mäklare för att få
en uppdaterad bedömning. Den initiala indikationen är att värdet är lägre
än den tidigare värderingen uppgett.

Henrik Nygren
Lokalstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Kommunstyrelsen

Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Beställning av om- och tillbyggnad av
gymnasieskolan Vipan.
Sammanfattning
Lokalerna på Vipan nyttjas idag inte effektivt enligt utförd lokalanalys.
Dessutom har lokalerna betydande underhållsbehov. För att åtgärda detta
beslutade kommunfullmäktige 2016-03-30 om en ombyggnad och
tillbyggnad av Vipans gymnasieskola. Som ett resultat av projektet ska
lokalnyttjandet på Vipan effektiviseras genom att Komvux integreras på
Vipans gymnasieområde. En samlokalisering bedöms ge
samordningsvinster gällande både ekonomi och verksamhet.
Förändrade förutsättningar i projektet som lett till ökade
investeringsutgifter föranleder utbildningsnämnden att göra en ny
beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan som
ersätter tidigare beställning.
Beställningen från utbildningsnämnden gäller att bygga om och till samt
att renovera Vipans gymnasieskola för 415 miljoner kronor. Som en del
av projektet ingår att avyttra Komvux lokaler på Gastelyckan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 juni 2017, dnr UN
2017/0295
Bilaga 1: Beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan.
Bilaga 2: Illustrationsplan av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan
Vipan.
Bilaga 3: Kostnadsbedömning Campus Vipan ny- och ombyggnation.
Utbildningsnämndens beslut den 21 juni 2017, dnr UN 2017/0295, §83
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016, dnr KS 2016/0046, §68

Barnets bästa
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta
rummet. Förslaget syftar till att tillgodose barns och elevers intressen genom
att verka för en god inomhusmiljö med ett varierat utbud av pedagogiska
arenor.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Ärendet
Enligt utförd lokalanalys används inte Gymnasieskolan Vipans lokaler
effektivt. Verksamheten kan få mer ändamålsenliga lokaler inrymda på
mer effektivt utnyttjad lokalyta genom omdisponering av lokalerna. En
omlokalisering av Komvux från Gastelyckan till Gymnasieskolan Vipan
möjliggör detta. När Komvux lämnar lokalerna på Gastelyckan kan dessa
avyttras. Gemensam lokalisering ger goda möjligheter för samverkan
mellan Komvux och Gymnasieskolan.

Tidigare beställning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-16 att beställa en om- och
tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan.
Sedan beslutet fattades i kommunfullmäktige har projektets förutsättningar förändrats. Den mer djupgående projektering som nu
genomförts visar på en investeringsutgift på 415 mnkr.
Det är idag ett mycket mer omfattande projekt än tidigare, vilket gör att
det inte går att jämföra den tidigare bedömda investeringsutgiften på 200
mnkr med den nya bedömda investeringsutgiften på 415 mnkr.
Tidigare kalkyl baserades på schabloniserade kvadratmeterpriser. Nu
finns en programhandling med tillhörande kalkyl som beställningen är
baserad på.

Bakgrund
Lokalanalys 2011
På uppdrag av utbildningsdirektören genomförde FOJAB arkitekter
under hösten 2011 lokalanalyser på Gymnasieskolan Vipan och Komvux.
Resultatet redovisades i rapporterna, ”Strategisk lokalplanering för Vipan
i Lund” daterad 2011-10-18 och ”Strategisk lokalplanering Komvux i
Lund” daterad 2012-01-20. Rapporterna visade att det är möjligt att öka
lokaleffektiviteten såväl på Vipan som på Komvux.
Med denna bakgrund fick FOJAB arkitekter i uppdrag att gå vidare med
att utreda handlingsalternativ för framtida lokalutnyttjande, vilket
redovisades i rapporten ”Strategisk lokalplanering för Vipan i Lund
Handlingsalternativ” daterad 2011-12-09 reviderad 2012-01-20.
Rapporten visade att genom omdisponering av lokalerna på Vipan kan
verksamheten få ändamålsenliga lokaler inrymda på mer effektivt
utnyttjad lokalyta.
Med anledning av detta gav utbildningsdirektören i januari 2014 FOJAB
arkitekter i uppdrag att gå vidare med att utreda inplacering av Komvux
och gymnasieprogram på Vipan. Resultatet redovisades i rapporten
”Gymnasieskolan och Komvux på Vipan, lokaldimensionering och
förslag på inplacering” daterad 2014-03-06.
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Beställning
2014-11-19 fattade utbildningsnämnden beslut om att ge
serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra till- och ombyggnation på
Vipan så att Komvux verksamhet kan beredas plats i lokalerna.
Beställningen gjordes med utgångspunkt i rapport från FOJAB arkitekter
”Gymnasieskolan och Komvux på Vipan, lokaldimensionering och
förslag på inplacering”.
Programhandling
Våren 2015 fick FOJAB arkitekter i uppdrag att tillsammans med
verksamheten och serviceförvaltningen arbeta fram en programhandling.
Detta arbete presenterades för projektets styrgrupp 2015-06-11.
Fastighetsköp, arkitektupphandling
Under hösten 2015 köper serviceförvaltningen N- och J-huset av
fastighetsbolaget Corem. Nytt ramavtal för arkitekt blir klart och
Horisont arkitekter börjar arbeta med projektet i december 2015. 201603-31 beslutar kommunfullmäktige att ge projektet
igångsättningstillstånd med 200 mnkr.
Det som skett efter kommunfullmäktiges beslut är att samtliga byggnader
på Vipan utretts grundligt. Utredningarna visar att den första planeringen,
som tidigare beställning grundat sig på, inte är genomförbar. De
ekonomiska skillnaderna mellan nuvarande planering och tidigare
planering, som tidigare beställning grundar sig på, går inte att redovisa
eftersom det handlar om två skilda projekt med olika förutsättningar.

Förändrade förutsättningar
Utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen anger följande orsaker
till att projektet förändrats.

Detaljplan och byggnadsantikvarisk utredning
Då befintlig detaljplan inte medgav ny byggnad mellan A- och L-huset
inleddes arbetet med att ta fram underlag till en ny detaljplan.
Stadsbyggnadskontoret begärde att underlagen skulle innehålla en
byggnadsantikvarisk undersökning. SWECO fick i uppdrag av
Serviceförvaltningen att genomföra denna byggnadsantikvariska
undersökning.
Undersökningen pekade ut området mellan A- och L-huset som en del av
områdets kulturhistoriskt värdefulla strukturer. Stadsbyggnadskontoret
gick på samma linje och meddelade att detaljplanen inte kommer tillåta
uppförande av ny byggnad i enlighet med FOJAB:s förslag.

Teknisk status på befintliga byggnader
Renoveringsbehovet har för några av byggnaderna visat sig betydligt
större än tidigare uppskattning. Detta gäller främst A-huset, L-huset och
B-huset som till största delen används av restaurang- och
livsmedelsprogrammet.
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Andra hus, som skulle ha rivits, renoveras istället eftersom de visat sig
vara i bättre skick än tidigare antaget. Det gäller E-huset och särskolans
lokaler. Bedömningen är att det är ekonomiskt fördelaktigt att renovera
jämfört med att bygga nytt.

Detaljerad studie av inplacering
FOJAB:s förslag innebar en lång rad omflyttningar av gymnasieskolans
verksamheter i syfte att nå maximalt lokalutnyttjande och möjlighet att
bereda plats för Komvux. En detaljerad studie av tänkt inplacering
gjordes i samarbete med Horisont Arkitekter. Det visade sig svårt att
rymma de karaktärslokaler som krävs för restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt elprogrammet. En kapacitetsökning för
dessa program under kommande år när elevkullarna ökar skulle bli
omöjlig. Den nya planeringen medger en kapacitetshöjning från två
paralleller till tre paralleller.

Framtida användning av J-huset ”Långa Längan”
För att sänka kostnader för lokalvård lämnade gymnasieskolan J-huset
inför höstterminen 2016. Den tomma byggnaden föreslogs som lämplig
fastighet för att bidra till akut behov av bostäder för kommunplacerade
flyktingar. Långa längan är nu ombyggd för bostadsändamål.
Anledningen till att långa längan idag inte ingår i projektet är byggnadens
utformning. Långa längan är precis som namnet antyder en lång
byggnad. Huskroppen är därtill väldigt smal och har aldrig varit
ändamålsenlig som skolbyggnad.

Köket
Köket till elevmatsalen på Vipan är idag ett mottagningskök. I den nya
planeringen får Vipan ett tillagningskök vilket ger möjligheten att
förlägga utbildningsmoment för restaurangeleverna till skolans kök. Med
tanke på det antal portioner som idag serveras på Vipan är det
ekonomiskt lönsamt att laga maten på plats.

Redovisningsmodell
Kommunen har ändrat redovisningsmodell till komponentredovisning
sedan förra beställningen. Det innebär att en del av det som tidigare
redovisades om underhåll och belastade resultatet numera redovisas som
investering. Det innebär att planerat underhåll som tidigare skulle belasta
servicenämndens resultat numera belastar projektets investeringsram.

Samordningsvinster
Enligt utbildningsförvaltningen ger en gemensam lokalisering av
Komvux och Gymnasieskolan Vipan goda förutsättningar för samverkan.
I de nya kursplanerna GY11/VUX12 ställs ökade krav på samverkan med
bransch, näringsliv och arbetsplatser när det gäller yrkesprogram.
Kommuner ska också erbjuda yrkesprogram med alternativ studiegång i
form av lärlingsutbildning. Med en gemensam lokalisering finns goda
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möjligheter för gemensam planering, samverkan med yrkeslivet,
utveckling av lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande,
pedagogiskt utbyte samt samutnyttjande av metod- och specialsalar.
Dessutom finns möjligheten att samordna stödfunktioner som
vaktmästeri, administration, ledning och städning. I bifogad bilaga till
beställningen beskrivs de samordningsvinster som är möjliga.

Ekonomi
Den nya investeringsutgiften bedöms till 415 mnkr. Serviceförvaltningen
finansierar 35,5 mnkr genom nämndens befintliga investeringsram för
underhåll. Resterande medel på 379,4 mkr ska enligt beställningen
finansieras av kommunstyrelsens investeringsram.
När Komvux lämnar lokaler på Gastelyckan frigörs kapital som kan
användas till finansiering av om- och tillbyggnad inom Vipan-området.

Kommunkontorets kommentarer
Kommunkontoret är positiv till den nya beställningen. Den tidigare
beställningen genomfördes i ett för tidigt skede och hade behövt utredas
mer. Den nya beställningen är ett resultat av den utredning som gjordes
efter den ursprungliga beställningen.

Kommunkontorets bedömning av projektets ekonomi.
Kommunkontoret bedömer att det kommer vara ekonomiskt fördelaktigt,
under de 30 år som avskrivning av kommunala lokaler grundar sig på, att
genomföra investeringen enligt den nya beställningen. Nettoutgiften
bedöms bli 90 mnkr lägre under perioden för kommunen vilket är
ungefär 3 mnkr om året om nettoutgiften slås ut på 30 år.
Verksamhetsvinsterna med att få nya anpassade lokaler som kan rymma
fler paralleller för framtiden bedöms vara betydande. Enligt bifogad
bilaga finns det stora samordningsvinster.
Kommunkontoret har i samverkan med utbildningsförvaltningen och
serviceförvaltningen bedömt kassaflödet, det vill säga de monetära
utgifterna över en livscykel. Syftet är att bedöma om en reinvestering på
415 mnkr på Vipans gymnasieskola är ekonomiskt försvarbar.
Investeringen bedöms utifrån alternativet att endast nödvändiga
anpassningar/reinvesteringar utförs. Att inte investera överhuvudtaget är
inte möjligt. Byggnaderna är gamla och har behov av renovering samt
uppdateringar till dagens krav. De måste därmed genomgå reinvestering
för att kunna fortsätta att användas till undervisning.
Kassaflödesanalysen är genomförd med schabloner och bygger på
antaganden.
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Kassaflödet i 30 år.
Ränta befintligt kapital
Försäljningsintäkt
Ränteintäkt försäljnig
Investering
Ränta på investering
Paviljonghyra
Fastighetsdrift
Städning
Underhåll
Verksamhetsvinster

Alternativ 1
Alternativ 2
22 929 900 kr
20 073 900 kr
-103 000 000 kr
54 075 000 kr
200 000 000 kr
415 000 000 kr
52 500 000 kr
108 937 500 kr
60 120 000 kr
222 162 450 kr
213 429 390 kr
184 050 900 kr
176 815 980 kr
159 882 600 kr
153 597 720 kr
-120 000 000 kr
901 645 850 kr
810 779 490 kr

Kommentarer till kassaflödesanalysen.
Alternativ 1 innebär att investeringen inte genomförs och att Komvux
även i fortsättningen är placerad på Gastelyckan.
Räntan bygger på SKLs antagna långsiktiga ränta 1,75 %
Försäljningsintäkten bygger på värdering genomförd av
serviceförvaltningen. I alternativ 1 är bedömningen att renoveringar om
200 mnkr behövs genomföras på Gastelyckan och på Vipan. Det krävs
dock ytterligare utredningar för att säkerställa detta belopp.
Bedömningen är att samtliga byggnader, utom gamla panncentralen och
den nya byggnaden för byggutbildning samt Komvux byggnad, har
behov av betydande underhållsåtgärder. Mest akut att åtgärda är (Bhuset) restaurangskolan, särskolans lokaler och E-byggnaden.
Verksamhetsvinsterna på 4 mnkr avser samordning av Komvux och
Vipan.
Oavsett osäkerheter avseende antagna belopp i analysen, är tendensen att
kommunens kassaflöde under byggnadens livscykel kommer påverkas
positivt om investeringen genomförs utifrån den nya beställningen, det
vill säga alternativ 2. Detta jämfört med att driva verksamheterna vidare
som idag.
Serviceförvaltningen delfinaniserar investeringen med 35,5 mnkr med
medel ur nämndens underhållsbudget. Underhåll ingår i den hyra som
idag erläggs till serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen har enligt
investeringsplan 2018-2022 en ram på 120 mnkr årligen till
komponentutbyte vilket motsvarar det som tidigare benämndes planerat
underhåll. Kommunkontoret bedömer att betydligt större del av
investeringen skulle belasta servicenämndens budget om inte
ombyggnationen beställdes av utbildningsnämnden.
Kommunkontoret bedömer att hyran kommer att bli på samma nivå som
när ärendet initierades 2014 för utbildningsnämnden. Hyran var då 60,5
mnkr per år. Den tidigare hyran baseras på tidigare investeringar som nu i
princip är avskrivna. Ny hyra kommer att sättas på Vipan utifrån
serviceförvaltningens självkostnad. Kommunkontoret regler sedan
utbildningsnämndens ram utifrån faktisk lokalhyra.
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Nyckeltal på lokalutnyttjande är inte möjligt att beräkna för Vipan. Dels
rör det sig om praktiska utbildningar och dels handlar det om Komvux
där jämförelseobjekt saknas. I lokalanalys och i lokalprogrammet har
lokalbehovet och nyttjandegrad analyserats istället för att beskriva
lokalbehovet och lokaleffektiviteten.

Komvux lokaler på Gastelyckan
Kommunkontoret har stämt av lokalbehovet gällande Komvux nuvarande
lokaler på Gastelyckan. Ingen förvaltning bedömer att det finns behov av
lokalerna och därför föreslår kommunkontoret att dessa lokaler säljs.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

förslå kommunfullmäktige att godkänna utbildningsnämndens
beställning på en om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola för
415 mnkr

att

denna beställning ersätter tidigare beställning beslutad av
kommunfullmäktige 16 mars 2016

att

servicenämnden återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott
om kommunstyrelsens andel av investeringen överstiger
beställningen

att

investeringen finansiseras genom kommunstyrelsens reserverade
investeringsmedel

att

kommunkontoret får i uppdrag att reglera utbildningsnämndens
ram utifrån faktisk hyra vid färdigställande

att

ge servicenämnden i uppdrag att avyttra Komvux nuvarande
lokaler på Gastelyckan.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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Sammanträdesdatum

2017-06-21

§ 83

Beställning av om- och tillbyggnad av
Gymnasieskolan Vipan

Dnr UN 2017/0295

Sammanfattning
Förändrade förutsättningar som lett till ökade kostnader föranleder
förnyat beslut om beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan
Vipan. Ny beställning föreslås i enlighet med nu gällande lokalförsörjningsprocess och lokalinvesteringsprocess.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse 2017-06-16
Bilaga 1: Beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan
Bilaga 2: Illustrationsplan om- och tillbyggnad av Vipan
Bilaga 3: Kostnadsbedömning Campus Vipan ny- och ombyggnation.

Yrkanden
Anders Ebbesson yrkar tillägg med följande att-sats:
att möjligheterna till lokaleffektiviseringar som innebär lägre
investeringsbelopp bör utredas i planeringen och genomförandet av
projektet.

Beslutsgång
Utbildningsnämnden beslutar först att bifalla förvaltningens förslag till
beslut med följande justering (kursiv):
att hos kommunstyrelsen beställa om- och tillbyggnad av
Gymnasieskolan Vipan med funktioner motsvarande bilaga 1.
Utbildningsnämnden beslutar därefter att bifalla ordförandens tillägg med
en att-sats enligt ovan.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
att

Justerare

hos kommunstyrelsen beställa om- och tillbyggnad av
Gymnasieskolan Vipan med funktioner motsvarande bilaga 1, samt
möjligheterna till lokaleffektiviseringar som innebär lägre
investeringsbelopp bör utredas i planeringen och genomförandet av
projektet.

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-21

Protokollsanteckningar
Utbildningsnämndens ledamöter avger en gemensam
protokollsanteckning enligt följande:
Utbildningsnämnden ser positivt på att Vipan/Komvux-projektet
realiseras med pedagogiska fördelar och reducerade totalytor som följd
men vi är bekymrade över kostnadsutvecklingen. Nämnden ifrågasätter
de förändringar som framtvingas genom flytten av ”Hjärtat” med
fördyringar på cirka 30 miljoner som följd. Andra alternativ eller en
återgång till det ursprungliga förslaget bör övervägas.
I sydöstra hörnet föreslås fem byggnader renoveras som man tidigare
bedömde skulle rivas. I en av dessa ska lokaler för gymnasiesärskolan
iordningställas. Vi föreslår att man undersöker möjligheten att istället för
att renovera bygger nytt i 3-4 våningar, eventuellt i kombination med
bostäder. Då kan troligen andra ytor och lokaler frigöras.
Även andra möjligheter till sänkta kostnader/ökade intäkter bör
undersökas.
Ett stort antal bil- och cykelparkeringsplatser ingår i förslaget. Antalet
bör inte kraftigt överstiga det antal som idag finns på Vipan och Komvux
tillsammans, dessutom bör de placeras i utkanten av området, t ex längs
motorvägen och inte insprängda mellan byggnaderna som på den skiss
som presenterats.
Slutligen bör planerade ytor för utomhusidrott ses över för att om möjligt
hitta en mera samlad lösning.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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UN 2017/0286

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Möteslokal Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån, 2017-06-21
klockan 17.00–21.05

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Alexander Lewerentz (M)
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)

Tjänstgörande ersättare

Betty Jansson (M), tjänstgör för Ludvig Hambreus (KD)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Elias Grabka (C)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Jesper Sahlén (V)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S), del av § 77-§ 89, kl. 17:20-21:05
Edith Escobar (M)
Ulrika Wallin (L)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningdirektör
Ingela Arheden, antagningschef §§ 75-81
Anna Röjås, adm chef
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare §§ 75-83
Annica Danielsson, ekonom §§ 79-81
Yvonne Brogaard Nelson, utredare §§ 75-82
Mari Bergqvist, chef Modersmålscentrum §§ 75-77
Camilla Ekberg, bitr chef Modersmålscentrum §§ 75-77
Torbjörn Hanö, rektor Polhemskolan §§ 75-81

Justerare

Per Almén (S)

Paragrafer

§ 75-89

Plats och tid för justering Tisdagen den 27 juni 2017, kl. 15:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

136

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-21

UN 2017/0286

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-06-21

Paragrafer

§ 75-89

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-07-20
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Utbildningsnämnden

Magnus Sternudd
046-355000
magnus.sternudd@lund.se

Beställning av om- och tillbyggnad av
gymnasieskolan Vipan
Sammanfattning
Förändrade förutsättningar som i sin tur lett till ökade kostnader
föranleder förnyat beslut om beställning av om- och tillbyggnad av
Gymnasieskolan Vipan. Ny beställning föreslås i enlighet med nu
gällande lokalförsörjningsprocess och lokalinvesteringsprocess (se
bilaga 1 Beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan).

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-16 (denna skrivelse)
Bilaga 1: Beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan.
Bilaga 2: Illustrationsplan om- och tillbyggnad av Vipan.
Bilaga 3: Kostnadsbedömning Campus Vipan ny- och ombyggnation.

Bakgrund
Lokalanalys 2011
På uppdrag av Utbildningsdirektören genomförde FOJAB arkitekter
under hösten 2011 lokalanalyser på Vipan och Komvux. Resultatet
redovisades i rapporterna, ”Strategisk lokalplanering för Vipan i Lund
Analys” daterad 2011-10-18 och ”Strategisk lokalplanering Komvux i
Lund” daterad 2014-01-20. Rapporterna visade att det fanns stora
förutsättningar att öka lokaleffektiviteten såväl på Vipan som på
Komvux.
Med denna bakgrund fick FOJAB arkitekter i uppdrag att gå vidare med
att utreda handlingsalternativ för framtida lokalutnyttjande vilket
redovisades i rapporten ”Strategisk lokalplanering för Vipan i Lund
Handlingsalternativ” daterad 2011-12-09 rev 120120. Rapporten visade
att genom omdisponering av lokalerna på Vipan kan verksamheten få
ändamålsenliga lokaler inrymda på en mer effektivt utnyttjad lokalyta.
Frigjord lokalytan innebär minskad extern förhyrning och/eller att annan
kommunal verksamhet kan beredas plats i lokalerna.
Ett av de handlingsalternativ som togs fram innebar en flytt av Komvux
till Vipan. Med denna bakgrund gav Utbildningsnämnden 2012-06-20
utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med serviceförvaltningen utreda omlokalisering av Komvux till Vipan-området med

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 138
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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målet att verksamheterna skall få mer ändamålsenliga lokaler på en mer
effektivt utnyttjad lokalyta.
Fördjupad inplaceringsstudie
Utredningen hade svårt att komma vidare utan tydligare konkretisering
av handlingsalternativ. Med anledning av detta gav utbildningsdirektören
i januari 2014 FOJAB arkitekter i uppdrag av att gå vidare med att utreda
inplacering av Komvux och gymnasieprogram på Vipan. Resultatet
redovisades i rapporten ”Gymnasieskolan och Komvux på Vipan,
lokaldimensionering och förslag på inplacering” daterad 2014-03-06. I
denna rapport föreslås att Komvux placeras i A- och N-huset. Vidare
föreslås att C-huset byggs till för att inrymma bibliotek, studieplatser och
administrationslokaler som disponeras gemensamt av gymnasieskolan
och Komvux.
Förslaget förutsatte att N- och J-huset förvärvades av kommunen för att
ingå i projektet.
Beställning
2014-11-19 fattade Utbildningsnämnden beslut om att ge
serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra till- och ombyggnation på
Vipan så att Komvux verksamhet kan beredas plats i lokalerna.
Beställningen gjordes med utgångspunkt i rapport från FOJAB arkitekter
”Gymnasieskolan och Komvux på Vipan, lokaldimensionering och
förslag på inplacering”.
Programhandling
Våren 2015 fick FOJAB arkitekter i uppdrag att i tillsammans med
verksamheten och Lundafastigheter arbeta fram en programhandling.
Detta arbete presenterades för projektets styrgrupp 2015-06-11.
Fastighetsköp, arkitektupphandling
Under hösten 2015 köper Serviceförvaltningen N- och J-huset av Corem.
Nytt ramavtal för arkitekt blir klart och Horisont arkitekter börjar arbeta
med projektet i december 2015.
2016-03-31 beslutar Kommunfullmäktige att ge projektet igångsättningstillstånd.

Ärendet
I de nya kursplanerna GY11/VUX12 ställs ökade krav på samverkan med
bransch, näringsliv och arbetsplatser när det gäller yrkes-program. Vidare
ska kommuner också erbjuda yrkesprogram med alternativ studiegång i
form av lärlingsutbildning. Såväl Komvux som Gymnasieskolan Vipan
erbjuder utbildning inom vård och omsorgsprogrammet. Med en
gemensam lokalisering finns goda möjligheter för gemensam planering,
samverkan med yrkeslivet, utveckling av lärlingsutbildning och
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arbetsplats-förlagt lärande, pedagogiskt utbyte samt samutnyttjande av
metod- och specialsalar.
En flytt till Vipan skulle även i förlängningen kunna möjliggöra ett
utökat utbud av yrkesprogram på Komvux och vidare också utveckling
av utbildningar inom Yrkeshögskolan, så kallade YH utbildningar.
Utökad samverkan i teoretiska ämnen i med både Vipan och övriga
gymnasieskolor skulle också kunna utvecklas.
Köket till elevmatsalen på Vipan är idag ett mottagningskök.
Ombyggnad till tillagningskök ger möjligheten att förlägga
utbildningsmoment för restaurangeleverna till skolans egna kök.
Bageriets butik kan genom projektet få nya lokaler och bättre
kundunderlag.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31 beställa en om- och
tillbyggnad av gymnasieskolan Vipan med investeringsutgift på 190
mnkr. Kommunfullmäktige beslutade även ge servicenämnden i uppdrag
att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om projektets
investeringsutgift överstiger beställningen med mer än 5 %.
Sedan beslutet fattades i Kommunfullmäktige har projektets förutsättningar förändrats. Den mer djupgående projektering som nu
genomförts visar på en investeringsutgift på 415 mnkr.
Förändrade förutsättningar som lett till ökade kostnad föranleder förnyat
beslut om beställning. Förslag till ny beställning i enlighet med nu gällande lokalförsörjningsprocess och lokalinvesteringsprocess bifogas (se
bilaga 1 Beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan).

Barnets bästa
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta
rummet. Förslaget syftar till att tillgodose barns och elevers intressen genom
att verka för en god inomhusmiljö med ett varierat utbud av pedagogiska
arenor.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

hos kommunstyrelsen beställa om- och tillbyggnad av
Gymnasieskolan Vipan i enlighet med bilaga 1.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Magnus Sternudd
Ekonom

140

Kommunkontoret

Beställning av ombyggnad

Ekonomiavdelningen
k Magnus Sternudd

Datum

Version

2017-06-07

1.0 2017-06-07

magnus.sternudd@lund.se

Projektnamn: Vipan/Komvux
Beställare:

Utbildningsförvaltningen, Stefan Norrestam Utbildningsdirektör

Beställning av om- och tillbyggnad av
Gymnasieskolan Vipan
ENKEL UTREDNING: bestäms i lokalgruppen
(punkt 2,3,6,7.1,7.7 ska besvaras)
FÖRSTUDIE, UTREDNING: tomt- och lokalutredning, DP
BYGGNAD: beställning av nämnd

Beställningen ska innehålla:
1.

Förvaltningens/Nämnden förslag till beslut .......................................... 2

2. Bakgrund, verksamhetsbeskrivning och behov .. Fel! Bokmärket är inte
definierat.
3.

Syfte ....................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

4.

Alternativ till investeringen .................................................................... 6

5.

Lösningsförslag och mål .......................................................................... 6

6.

Avgränsningar .......................................................................................... 6

7.

Förutsättningar ........................................................................................ 7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
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Tidsram .......................................................................................... 7
Ekonomi, budget ............................................................................ 7
Finansiering.................................................................................... 9
Driftkostnad ................................................................................... 9
Följdinvestering ............................................................................. 9
Energi och miljö............................................................................. 9
Övrigt ............................................................................................. 9

Fastställande ............................................................................................. 9
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1. Förvaltningens/Nämnden förslag till beslut
Att i enlighet med framtagna skisser beställa om– och tillbyggnad av
gymnasieskolan och gymnasiesärskolans lokaler på Vipan i syfte att bereda
plats för en flytt av Komvux till Vipan området.

2. Bakgrund, verksamhetsbeskrivning och behov
Bakgrund
Lokalerna på Vipan utnyttjas inte effektivt. Genom omdisponering av
lokalerna på kan verksamheten få mer ändamålsenliga lokaler inrymda på en
mer effektivt utnyttjad lokalyta. Detta möjliggör en omlokalisering av
Komvux från Gastelyckan till Gymnasieskolan Vipan.
Genom att Komvux lokaler på Gastelyckan lämnas, frigörs kapital som kan
användas till finansiering av om- och tillbyggnad inom Vipan-området.
Gemensam lokalisering ger goda möjligheter för samverkan mellan Komvux
och Gymnasieskolan.
Våren 2015 fick FOJAB arkitekter i uppdrag att i tillsammans med
verksamheten och Lundafastigheter arbeta fram en programhandling. Detta
arbete presenterades för projektets styrgrupp 2015-06-11.
2016-03-31 beslutar Kommunfullmäktige att ge igångsättningstillstånd till en
om- och tillbyggnad med beräknad investeringsutgift på 190 mkr.
Kommunfullmäktige gav även servicenämnden i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsens arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen
med mer än 5 %.

2 (9)

142

Kommunkonto
oret

Be
eställning
g av ombyg
ggnad

Ekonomia
avdelningen
n
k Magnus Stternudd

Datum
m

Version

2017-06-07

1.0 2017-06
6-07

magnus.steernudd@lund.see

Projekttnamn: Vip
pan/Komvu
ux

Projek
ktets fortsk
kridande
Besluteet i kommuunfullmäktiige grundaades på programhandlling framtaagen av
FOJAB
B arkitekterr. I stora drrag gick deetta program
m ut på att:






A
A‐, L‐ och N‐ husen renovveras.
En ny byggnaad för gemensamma funnktioner så so
om matsal, café
c och bibl iotek
uppförs mellan A‐ och L‐‐huset.
Byggnad E, F,
F G, I och K rivs.
r
G
GYS paviljong avvecklas
JJ‐huset ”Långa Längan” renoveras
r
occh byggs till med
m vinkelbyyggnad.

Vid årssskiftet 20115/16 börjaade en proj ektgrupp arbeta
a
vidarre utifrån F
FOJAB:s
program
m. Illustrattioner nedaan visar beffintliga byg
ggnader påå området ((fig. 1)
samt huur det skullle se ut efteer genomföörande av FOJAB:s
F
program.
p
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drade föru
utsättninga
ar
Föränd
Detaljpplan och byyggnadsanttikvarisk uttredning
Då befiintlig detalj
ljplan inte medgav
m
byyggande av
v en ny byg
ggnad melllan A- och
L-husett inleddes arbete
a
med
d att ta fram
m underlag
g för en ny detaljplan..
Stadsbyyggnadskoontoret begäärde att unnderlagen sk
kulle inneh
hålla en
byggnaadsantikvarrisk underssökning. SW
WECO fick
k i uppdrag
g av
Lundsffastigheter att genomfföra denna byggnadsaantikvarisk
ka undersökkning.
Underssökningen pekade
p
ut området
o
m
mellan A- occh L-husett som en deel av de
kulturhhistoriskt väärdefulla sttrukturernaa inom omrrådet. Stad
dbyggnadskkontoret
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gick på samma linje och meddelade att detaljplanen inte kommer tillåta
uppförande av ny byggnad i enlighet med FOJAB:s förslag.
Teknisk status på befintliga Byggnader
Renoveringsbehovet har för några av byggnaderna visat sig betydligt större än
tidigare uppskattning. Detta gäller främst B-huset som till största delen
används av Restaurang och Livsmedelsprogrammet.
Detaljerad studie av inplacering
FOJAB:s förslag innebar en lång rad omflyttningar av gymnasieskolans
verksamhet i syfte att nå ett maximalt lokautnyttjande och möjlighet att bereda
plats för Komvux. Detaljerad studie av tänkt inplacering gjordes i samarbete
med Horisont Arkitekter. Det visade sig svårt att rymma de karaktärslokaler
som krävs för Restaurang - Livsmedelsprogrammet och Elprogrammet. En
kapacitetsökning för dessa program under kommande år när elevkullarna ökar
skulle bli omöjlig.
Framtida användning av J-huset ”Långa Längan”
För att sänka kostnader för lokalvård lämnade gymnasieskolan J-huset inför
höstterminen 2016. Den tomma byggnaden föreslogs som lämplig fastighet för
att bidra till akut behov av bostäder för kommunplacerade flyktingar. Långa
längan är nu ombyggd för bostadsändamål och inflyttning kommer ske under
sommaren 2017.
Långa längan är precis som namnet antyder en lång byggnad. Huskroppen är
därtill väldigt smal och har aldrig varit ändamålsenlig som skolbyggnad. Att
återigen ta byggnaden i bruk för undervisningsändamål kräver ytterligare en
ombyggnad/renovering. För att undvika detta undersöktes alternativa
inplaceringar där Långa Längan inte längre är en del av skolan.

3. Syfte
I de nya kursplanerna GY11/VUX12 ställs ökade krav på samverkan med
bransch, näringsliv och arbetsplatser när det gäller yrkesprogram. Vidare ska
kommuner också erbjuda yrkesprogram med alternativ studiegång i form av
lärlingsutbildning. Såväl Komvux som Gymnasieskolan Vipan erbjuder
utbildning inom vård och omsorgsprogrammet. Med en gemensam
lokalisering finns goda möjligheter för gemensam planering, samverkan med
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yrkeslivet, utveckling av lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande,
pedagogiskt utbyte samt samutnyttjande av metod- och specialsalar.
En flytt till Vipan skulle även i förlängningen kunna möjliggöra ett utökat
utbud av yrkesprogram på Komvux och vidare också utveckling av
utbildningar inom Yrkeshögskolan, så kallade YH utbildningar.
Utökad samverkan i teoretiska ämnen i med både Vipan och övriga
gymnasieskolor skulle också kunna utvecklas.
Köket till elevmatsalen på Vipan är idag ett mottagningskök. Ombyggnad till
tillagningskök ger möjligheten att förlägga utbildningsmoment för
restaurangeleverna till skolans egna kök. Bageriets butik kan genom projektet
få nya lokaler och bättre kundunderlag.

4. Alternativ till investeringen
Alternativet är att Komvux blir kvar på Gastelyckan och att åtgärderna på
Vipan begränsas till det som är nödvändigt för gymnasieskolans behov. Ett par
av byggnaderna på Vipan är i akut behov av renovering för att åtgärda fukt,
ventilation och energiåtgång. Kostnaden för detta beräknas till 35,5 mnkr.
Delar av gymnasiesärskolan är idag inrymd i paviljonger. En del av projektet
är att bygga om F, I och K huset så att paviljongerna kan utrymmas och tas
bort. Denna del är kostnadsberäknad till 22,3 mnkr och bör snarast
genomföras oavsett om övriga delar av projektet förvekligas.
B-huset som huvudsakligen används av Restaurang och
Livsmedelsprogrammet kommer om några år behöva renoveras.
Undervisningskök, kylrum etc. är dyra att renovera och kostnaden är beräknad
till 79,5 mnkr.

5. Lösningsförslag och mål
Förändrade förutsättningarna medförde att projektet måste ändra inriktning på
väsentliga punkter så som att:


Alternativ placering av byggnad för gemensamma funktioner.
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Ersätta ”Långa Längan”
Få plats med tillräckliga karaktärslokaler för Restaurang ‐ Livsmedelsprogrammet
och Elprogrammet.

Den enda yta lämplig som ny placering av gemensam byggnad är väster om Lhuset. Konsekvensen av denna förändring blir att befintlig idrottsyta till stora
delar bebyggs samt att verksamheten i gymnasiesärskolans paviljong måste
flytta innan bygget kan starta.
För att ersätta ”Långa Längan” samt ge ökat utrymme för Restaurang Livsmedelsprogrammet och Elprogrammets karaktärslokaler behålls och
renoveras byggnaderna E, F, G, I och K. Disposition av byggnaderna framgår
av illustrationsplan för området (se bilaga 2).

6. Avgränsningar
Projektet omfattar alla byggnader som idag är en del av gymnasieskolan Vipan
förutom Byggutbildning Syd och Idrottshallen. Därutöver ingår även N-huset
(f.d. Idrottshälsan hus) som idag används som HVB-hem.

7. Förutsättningar
7.1. Tidsram
Då flera byggnader ingår i projektet och skolverksamheten måste fortgå under
byggtiden måste arbetet indelas i etapper. Sammanlagd byggtid beräknas till 4
år. Byggstart kan ske tidigast under senare delen av 2018.
7.2. Ekonomi, budget
Renovering, om- och tillbyggnad i enlighet med nu gällande plan är av
Lundafastigheter beräknad kosta 415 mnkr. Detta belopp består av
nybyggnation, renovering, verksamhetsanpassning, utemiljö/idrottsyta och
evakueringslokaler (paviljonger under byggtiden). Kostnaden består av:


Nya byggnader dvs. ny gemensam byggnad med förbindelsegångar och N‐huset
111,4 mnkr.

7 (9)

147

Kommunkontoret

Beställning av ombyggnad

Ekonomiavdelningen
k Magnus Sternudd

Datum

Version

2017-06-07

1.0 2017-06-07

magnus.sternudd@lund.se

Projektnamn: Vipan/Komvux




Renovering och verksamhetsanpassning av byggnader som idag används av
gymnasieskolan 263,5 mnkr
Utemiljö/idrottsyta 25,6 mnkr
Evakueringslokaler (paviljonger) 14,4 mnkr

Kostnadsfördelning per byggnad framgår av bilaga 3.
Jämfört med den beräkning som tidigare slutade på ca 200 mnkr är detta en
mer avancerad kalkyl med fler ingångsvärden konkretiserade. De
huvudsakliga förklaringarna till kostnadsökningen är:







Ny placering av byggnaden för gemensamma funktioner kräver att det byggs två
förbindelsegångar samt att befintlig idrottsyta ersätts. Förbindelsegångar beräknas
kosta 25 mnkr och översyn och anpassning av utemiljön 25,6 mnkr.
Renoveringsbehovet för B‐huset kostnadsberäknas till 79,5 mnkr. Behovet har visat
sig avsevärt större än tidigare känt.
”Långa Längan” var tänkt att användas för evakuering under byggtiden. Då
byggnaden nu används för flyktingbostäder bedöms det nödvändigt att i viss
utsträckning använda paviljonger.
Bygglovspliktig renovering skall följa gällande byggregler vid nybyggnation. Detta
innebär mer omfattande åtgärder avseende A‐ och L‐huset än tidigare bedömning.
Renovering, ombyggnad och anpassning av de båda byggnaderna är sammalagt
beräknade till 133 mnkr.

Projektet innebär inte bara utgifter utan kommer även innebära att Komvux
nuvarande lokaler på Gastelyckan kan få annan användning eller säljas. Vid en
försäljning bör byggnaden ha ett värde på ca 100 mnkr. ”Långa Längan”
planeras användas som bostäder för nyanlända under 5 år varefter försäljning
kan bli aktuell. Byggnaden bedöms ha ett värde på ca 25 mnkr. Sammanlagt
beräknas byggnader som lämnas ha ett värde på ca 125 mnkr vilket kan sättas i
relation till planerad nybyggnation kostnadsberäknad till 111,4 mnkr.
Merparten av investeringen gäller renovering och verksamhetsanpassning av
befintligt fastighetsbestånd på Vipan som kommer behöva genomföras
oavhängigt om Komvux flytt till Vipan. En del bör åtgärdas akut medan annat
kan ske på lite längre sikt.
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Kommunkontoret

Beställning av ombyggnad

Ekonomiavdelningen
k Magnus Sternudd

Datum

Version

2017-06-07

1.0 2017-06-07

magnus.sternudd@lund.se

Projektnamn: Vipan/Komvux

7.3. Finansiering
Kostnaden fördelas mellan hemkommunerna för skolans elever. Ca 35 % av
Gymnasieskolan Vipans elever är boende i Lunds Kommun.
7.4. Driftkostnad
Genomförande av projektet kommer att minska sammanlagd lokalyta för
Komvux och gymnasieskolan med ca 5500 m2. Driftskostnaden(energiåtgång,
städning etc.) kommer därmed kunna minskas med ca 3,5 mkr per år.
Därutöver kan paviljong med hyreskostnad på 2 mkr per år tas bort.
Utöver lokalkostnader finns det ekonomiska vinster i nyttjandet av
gemensamma funktioner så som bibliotek och delar av administrationen.

7.5. Följdinvestering
Inga kända följdinvesteringar.
7.6. Energi och miljö
Inte utrett.
7.7. Övrigt

8. Fastställande
Undertecknas av beställare/lokalplanerare.
Lund 2017-06-07
Stefan Norrestam _______________________________________
Beställare
Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör
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Lundafastigheter 2017-04-27
Sammanställning av kostnadsbedömningar på programskiss på Campus Vipan.

Campus Vipan
SUMMA
SUMMA

BTA byggnad
13 473 m2

Kostnad
kr m2 BTA
414 900 000 kr 30 800 kr

PRODUKTIONSKOSTNAD FÖRDELAD SOM LF TAR
PLU Planerat underhåll
BYGG
VENT
EL
VS
STYR
KYLA
PASSAGE/LARM brand och inbrott
VA, DAG/DRÄN
SUMMA PLU
INOMHUSMILJÖ
BYGG
SUMMA INOMHUSMILJÖ
MILJÖ
SUMMA MILJÖ
SUMMA LUNDAFASTIGHETER
SUMMA VERKSAMHETSANPASSNING
OBJEKT
Gastelyckan
Vipeholm

YTA

-16 000 000 kr
-16 000 000 kr
0 kr
0 kr
-35 500 000 kr
379 400 000 kr
ÅRSHYRA
7,5 Mkr
48,5 Mkr

5140
29200

OBJEKT
Gastelyckan, Tungstenen 2
Vipeholmsskolan, Vipemöllan37

BOKFÖRT RESTVÄRDE
20,4 kr Mkr
199,2 kr Mkr
20,1 kr

Långa längan och idrottshälsan

OBJEKT
Gastelyckan, Tungstenen 2

FASTIGHETSVÄRDE
102 800 000 kr Mkr

KOSTNAD PER ETAPP
ETAPP 1
Byggnad C
Byggnad D
Byggnad F, I, K
Byggnad N
SUMMA ETAPP1

TID
VT2018

ETAPP 2
Byggnad A
Byggnad L
Byggnad Förbindelsgångar
SUMMA ETAPP2

VT2019

ETAPP 3
Byggnad Hjärtat
SUMMA ETAPP3

HT2019

ETAPP 4
Byggnad B
SUMMA ETAPP4

VT2020

ETAPP 5
Byggnad E
SUMMA ETAPP5

-2 000 000 kr
-3 500 000 kr
-5 000 000 kr
-4 000 000 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-5 000 000 kr
-19 500 000 kr

KOSTNAD

VT2018

HT2018

VT2019

HT 2019

TIDPLAN
VT2020 HT2020

VT2021

HT2021

VT2022

HT2022

-2019
1 800 000 kr
3 400 000 kr
22 300 000 kr
11 200 000 kr
38 700 000 kr
-2020
66 800 000 kr
66 400 000 kr
35 443 200 kr
168 643 200 kr
-2021
64 756 800 kr
64 756 800 kr
-2021
79 500 000 kr
79 500 000 kr

VT2020

EVAKUERING OCH PAVILJONG
VT2020
Evakuering paviljonger
Utemiljö
SUMMA EVAKUERING OCH PAVILJONG
KOSTNAD OCH OMS/ÅR

-2021
23 300 000 kr
23 300 000 kr
-2021
14 400 000 kr
25 600 000 kr
40 000 000 kr
414 900 000 kr

99 914 400 kr

165 600 000 kr

84 585 600 kr

48 150 000 kr

21 650 000 kr
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-31

§ 68

Beställning av om och utbyggnad av
Vipans gymnasieskola

Dnr KS 2016/0046

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beställer om- och utbyggnad av Gymnasieskolan
Vipan för att kunna effektivisera gymnasieskolans lokalutnyttjande men
även för att kunna samordna Komvux till Vipanområdet från nuvarande
lokaler på Gastelyckan.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut den 19 november 2014, § 119, jämte
bilagor.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 79.

Anföranden
Ulf Nilsson (L), Johan Lambreus Mattsson (MP), Anders Almgren (S),
Louise Rehn Winsborg (M), Stig Svensson (S), Helena Falk (V), Sverker
Oredsson (FNL), Hans-Olof Andersson (SD), Anders Ebbesson (MP),
Lars V Andersson (C), Mats Olsson (V) och Christoffer Brinkåker (SD)
yttrar sig.

Yrkanden
Ulf Nilsson (L), Louise Rehn Winsborg (M), och Lars V Andersson
(C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsen förslag med tillägg av följande att-sats:
att i möjligaste mån avyttra lokaler som ej är ändamålsenliga inom skälig
tid.
Anders Almgren (S), Hans-Olof Andersson (SD), Anders Ebbesson (MP)
och Mats Olsson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsen förslag.
Vidare yrkar Anders Almgren (S) och Hans-Olof Andersson (SD) avslag
på Ulf Nilssons (L) m.fl. tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar först i enlighet med kommunstyrelsens
förlag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-31

Därefter ställer ordföranden proposition på Ulf Nilssons (L) m.fl.
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på tilläggsyrkandet
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-31

Beställning av om och utbyggnad av Vipans gymnasieskola
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
Marie Henschen
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth

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

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

Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X

Zoltan G Wagner
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Joakim Friberg
Klara Strandberg

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

Fredrik Ljunghill
Christoffer Brinkåker

X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist

X
X

Mats Hansson
Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

X
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21
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Sammanträdesdatum

2016-03-31

Transport:
Ledamöter
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Marcus Lantz
Vera Johnsson
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg

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

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

29

21

0

0

0

Ersättare

Ja

Nej
X

Avst

Frånv

Kvitt

Anders Ebbesson

X
X
X
X
X
X
X

0

0

0

X
X
X
X

Nils Paulsson
X
X

X
SUMMA:

38

27

Omröstningen utfaller med 38 ja-röster mot 27 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna beställning av om- och utbyggnad av Vipans
gymnasieskola samt ge servicenämnden i uppdrag att genomföra
till- och ombyggnation på Vipan med investeringsutgift på 190
mnkr

att

ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen med mer
än 5 %

att

ge servicenämnden i uppdrag att teckna nödvändiga hyresavtal
avtal för modersmålsutbildningen

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-31

KS 2016/0271

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, 2016-03-31 klockan 17.00–22.40

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), §§ 69-78, kl 18.15-22.40
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

156

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (8)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-31

KS 2016/0271

Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL), §§ 60-70 , kl. 17.00 - 19.50
Sverker Oredsson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 60-68
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Per Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Nils Paulsson (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M) §§ 60-70,kl.
17.00- 19.50
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M) §§ 71-78
Anders Ebbesson (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 6069, kl. 17.00-19.20
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 70-78
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)
Tove Persson (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 71-78
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-31

KS 2016/0271

Mohsen Abtin (S)
Akram Heidari (S)
Eva S Olsson (S), kl. 18.25-22.40
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Hanna Örnskär (MP), kl. 17.00-20.45
Erik Hammarström (MP)
Karl Branzén (L)
Hanna Håkanson (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Helena Falk (V), kl. 17.00-21.35
Anders Jarfjord (V)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), kl. 17.00-22.10
Mattias Horrdin (C), kl. 19.25-22.40

Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)
Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 60-78

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 14 april 2016 kl. 14.00
Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-31

KS 2016/0271

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-03-31

Paragrafer

§ 60-78

Datum då anslaget sätts upp

2016-04-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-09
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Sammanträdesdatum

2017-11-01

Bilaga 168

§ 330

Sverigeförhandlingen - Ramavtal och
objektavtal för höghastighetsjärnväg
Hässleholm - Lund, (KF)

Dnr KS 2015/0101

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för dels de sk
storstadsåtgärderna, dels höghastighetsjärnväg.
Kommunfullmäktige godkände 2017-01-26 ramavtal och objektavtal för
storstadsåtgärder i Lund. Avtalen innebar statlig finansiering med 74,5
mnkr till spårväg samt cykelåtgärder med 40,75 mnkr.
I det förhandlingsresultat som beslutades om finns också att Lunds
kommun åtar sig att medfinansiera investering i höghastighetsjärnväg
med 120 mnkr och att Lund C ska utgöra station för höghastighetstågen.
Finns förslag på avtal avseende höghastighetsjärnväg sträckan
Hässleholm-Lund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26 § 11.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11, § 18.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-09.
Ramavtal 5 – Höghastighetsjärnväg sträcka Hässleholm-Lund med bilaga
1 och 2; finansieringsplan resp specifikation inklusive tidplan.
Objektavtal - Lunds kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Ulf
Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mats
Helmfrid (M), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att återremittera ärendet med uppdrag att:
- Återuppta förhandlingen och säkerställa att kommunen har
beslutanderätten om det ska byggas fler spår från Lund C till södra
Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-11-01

- Ändra formuleringarna i avtalet (bilaga 2, punkt 2 sista stycket) för att
ytterligare förtydliga att kommunen förespråkar en icke markförlagd
lösning och att slutligt beslut om nedgrävning/nedsänkning av järnvägen
sker i samråd mellan Lunds kommun och Trafikverket.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
återremissyrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på hans eget m.fl. yrkande i sak
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen besluta att
bifalla hans eget m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

godkänna ramavtal samt objektsavtal för höghastighetsjärnväg
Hässleholm-Lund
finansiering sker via investeringsbudgeten.

Reservationer
Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 330/01.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson
(KD): Vi förutsätter att eventuellt byggande av höghastighetsjärnvägen
inte tar resurser ifrån viktiga investeringar i regional infrastruktur.
Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L): Som avtalet är skrivet nu har
Trafikverket ensam beslutanderätt om en nedgrävning av järnvägen i
centrala Lund. Det bör tydliggöras ytterligare att Lunds kommun
förespråkar en icke markförlagd lösning.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Reservation ärende #12 Sverigeförhandlingen – Ramavtal och objektsavtal för
höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund
Med all respekt för svårigheterna för kommunen att på alla punkter uppnå optimala resultat
måste dock föreliggande avtalsförslag inte anses vara acceptabelt. Konsekvenserna riskerar
bli att det byggs fyra spår genom Lund utan att dessa grävs ner och att höghastighetstågen
passerar Lund utan att stanna. Att en sänkning av hastigheten från 320 km/tim skulle
innebära att kommunen inte är bunden av avtalet är vidare mycket tveksamt.
Nedgrävning av järnvägen
Stationen och järnvägen genom Lund innebär stora olägenheter i form av buller och
påtagliga barriäreffekter. Uppenbarligen är det ett prioriterat intresse för kommunen att
järnvägen grävs ner. Att dessutom utöka från två till fyra spår, vilket avtalet innebär, medför
att olägenheterna blir än värre.
Det är riktigt att avtalet innebär en möjlighet att järnvägen, på statens bekostnad, grävs ner
(Bilaga 2, punkt 2 andra och tredje stycket). Problemet är att detta sker ”om
förutsättningarna gör att detta är den bästa lösningen utifrån Trafikverkets sammanvägda
bedömning (min understrykning)”. Det är alltså Trafikverket ensamt och inte kommunen
som avgör vad som är den bästa lösningen.
Mot bakgrund av att en nergrävning är mycket dyr, sannolikt runt 10 mdr kronor, är det
osannolikt att Trafikverket kommer att anse att olägenheterna med markförlagda spår är så
stora att det motiverar merkostnaden. Alltså blir resultatet att det byggs fyra spår genom
Lund i markplan.
Station Lund
Det bärande argumentet för att höghastighetstågen ska gå genom Lund C är naturligtvis att
de också ska stanna på Lund C. I avtalet talas det om ”station Lund”. Det finns dock inget i
avtalet som stadgar att tågen ska stanna i Lund. Även om man skulle anse att avtalet innebär
att tågen ska stanna i Lund är detta förenat med svårigheter:
•
•

I den nuvarande ordningen avgör tågoperatörerna var tågen ska stanna. Det ligger
alltså inte i Trafikverkets makt att besluta att så ska ske utan en lagändring.
Avståndet mellan Lund och Malmö är ca 1,5 mil. Det är ytterst ovanligt och knappast
rationellt att ha så kort avstånd mellan stationen för höghastighetståg. Med all
sannolikhet kommer Trafikverket och/eller tågoperatören att välja att inte stanna i
Lund.
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Effekten av avtalet
Effekten av avtalet kommer sannolikt att bli att det byggs fyra spår i markplan genom Lund
och höghastighetstågen kommer att passera utan att stanna. Den sämsta av lösningar för
Lund!

Börje Hed
FNL
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Kommunfullmäktige

Carin Hillåker
046-355012
carin.hillaker@lund.se

Sverigeförhandlingen – Ramavtal och
objektavtal för höghastighetsjärnväg
Hässleholm-Lund
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för dels de sk
storstadsåtgärderna, dels höghastighetsjärnväg.
Kommunfullmäktige godkände 2017-01-26 ramavtal och objektavtal för
storstadsåtgärder i Lund. Avtalen innebar statlig finansiering med 74,5
mnkr till spårväg samt cykelåtgärder med 40,75 mnkr.
I det förhandlingsresultat som beslutades om finns också att Lunds
kommun åtar sig att medfinansiera investering i höghastighetsjärnväg
med 120 mnkr och att Lund C ska utgöra station för höghastighetstågen.
Finns förslag på avtal avseende höghastighetsjärnväg sträckan
Hässleholm-Lund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09 (denna skrivelse)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26 § 11
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11, § 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-09
Ramavtal 5 – Höghastighetsjärnväg sträcka Hässleholm-Lund med bilaga
1 och 2; finansieringsplan resp specifikation inklusive tidplan
Objektavtal - Lunds kommun
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Barnets bästa
God tillgänglighet med hållbara trafiklösningar gynnar barn och unga.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för dels de s k
storstadsåtgärderna, dels höghastighetsjärnväg.
Kommunfullmäktige godkände 2017-01-26 ramavtal och objektavtal för
storstadsåtgärder i Lund. Avtalen innebar statlig finansiering med 74,5
mnkr till spårväg samt cykelåtgärder med 40,75 mnkr.
I det förhandlingsresultat som beslutades om finns också att Lunds
kommun åtar sig att medfinansiera investering i höghastighetsjärnväg
med 120 mnkr och att Lund C ska utgöra station för höghastighetstågen.
I handslaget ingick även att Lunds kommun skulle förskottera 116 mnkr
till projektet. Detta har utgått så någon förskottering är alltså inte längre
aktuell.
Enligt kommittédirektiv för Sverigeförhandlingen ska
förhandlingspersonerna slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december
2017. Regeringen kommer härefter att utse ett organ som ska svara för
Sverigeförhandlingens rättigheter och skyldigheter enligt avtalen.
Nationell plan för transportsystemet
I infrastrukturpropositionen (prop 2016/17:21) anges att
höghastighetsjärnvägar ska byggas ut och att det ska ske i den takt som
ekonomin tillåter. Riksdagen har bifallit regeringens förslag i
propositionen.
För närvarande pågår arbete med att utforma ett gemensamt yttrande i
MalmöLundregionen över förslaget till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029. Av förslaget till yttrande framgår att det
kommer att lyftas fram bl a att MalmöLundregionen anser att för att
möjliggöra en snabb utbyggnad av hela höghastighetsjärnvägen bör
föreslagen anslagsfinansiering kompletteras med lånefinansiering.

Avtalen för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund
Avtalspaketet består av ett Ramavtal med två bilagor som tecknas mellan
Staten genom Sverigeförhandlingen, Lunds och Hässleholms kommun
samt Region Skåne samt ett Objektavtal mellan Staten genom
Sverigeförhandlingen och Lunds kommun.
Statens åtagande avseende genomförande av höghastighetsjärnväg är
villkorade av regeringens beslut om finansiering. Om inget beslut har
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tagits senast år 2023 har parterna möjlighet till utträde av avtalet. Innan
så skett har kommunen inte heller någon skyldighet att utföra några av
sina åtaganden enligt avtalet.
Definitioner
Nu föreliggande avtal avser sträckan Hässleholm-Lund och definieras i
avtalet HHJ Hässleholm-Lund ”Projektet”, dvs det projekt som avser
byggandet av höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund
(inklusive stationer i centralt läge i respektive ort) enligt grundutförande
inklusive en permanent kopplingspunkt med Södra Stambanan och
Skånebanan i Hässleholm.
Med grundutförande avses (enligt bilaga 2) det geografiska läge som
beskrivs i Objektavtalet (Lund C) i ett markförlagt höjdläge, med
inriktningen att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda
miljöer. Som ett förtydligande har lagts in i texten att en icke
markförlagd lösning kan motsvara grundutförandet om förutsättningarna
gör att detta är den bästa lösningen utifrån Trafikverkets sammanvägda
bedömning. Denna sammanvägda bedömning bygger på faktorer som
kostnader, landskapets förutsättningar, barriäreffekter, möjlighet att
inrymma i befintligt miljö eller krav enligt miljöbalken.
”Huvudprojektet” definieras i avtalet som byggandet av ett nytt system
med höghastighetsjärnväg för persontåg för 320 km/h och snabba
regionaltåg mellan (Stockholm) Järna-Almedal (Göteborg) och
(Stockholm) Järna-södra Lund (Malmö). Sträckorna Järna till Stockholm
C, Almedal till Göteborg C och södra Lund till Malmö C ingår inte i den
fysiska utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen men kan nyttjas även av
höghastighetståg och snabba storregionala tåg.
Åtaganden
Genom tidigare träffat avtal om storstadsåtgärder och nu föreliggande
avtal åtar sig Lunds kommun att bygga totalt 15 000 bostäder. Av dessa
beräknas 5 000 tillkomma med anledning av höghastighetsjärnvägen.
Lunds kommun förbinder sig att tillskjuta 120 miljoner kronor såsom
medfinansiering till utbyggnaden av Hässleholm-Lund. Inbetalning ska
göras i tre delar:
a) en tredjedel när beslut tas av start av järnvägsplan och efter att
regeringen beslutat om finansiering av Projektet
b) en tredjedel när huvudkontrakt med entreprenör för
höghastighetsjärnväg är tecknat för byggarbetena i respektive kommun
c)en tredjedel när hela delsträckan är färdigbyggd och öppnad för trafik.
Staten svarar för kostnadsökningar såvida inte kommunerna påkallat eller
initierat standardhöjning, tillägg eller andra förbättringar än det som
bedömts vara grundutförande.
Övrigt
Organisation och samverkan för arbetet sker genom dels en Styrelse
under statens ordförandeskap för att förvalta avtalet, dels en
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Projektstyrelse som formellt tillsätts av Trafikverket och fungerar
operativt. Respektive parter utser sina representanter i dessa organ.
Avtalets giltighet förutsätter godkännande av respektive
kommunfullmäktige i Lund och Hässleholm, Region Skånes fullmäktiges
godkännande samt regeringens godkännande. Regeringens beslut
planeras att fattas i april 2018.
Finansiering
Genom lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får
kommuner bl a lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten
ansvarar för. Efter ändring i lagen om kommunal redovisning ska det
belopp som kommunen har bidragit med till investering i statlig
infrastruktur tas upp i balansräkningen under posten Bidrag till statlig
infrastruktur eller redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Lunds
kommun tillämpar principen att redovisa bidrag till statlig infrastruktur i
balansräkningen. Sådan tillgång ska upplösas med årliga belopp under
högst 25 år. Det innebär att Lunds kommun kommer att få årliga
avskrivningskostnader på cirka 4,8 mkr när hela bidraget på 120 mnkr
har utbetalats, jämte den kostnad som uppstår för upplåning av
bidragsmedlen. I dagsläget uppgår den genomsnittliga räntekostnaden vid
extern upplåning till cirka 0,4%.
Enligt uppgift från Trafikverket och regeringskansliet kan den första
utbetalningen (40 mnkr) tidigast bli aktuell i slutet av 2018. För 2019 och
fram till dess nästa utbetalning sker skulle den årliga kostnaden uppgå till
1,6 mkr jämte ränta. Den andra utbetalningen beräknas infalla 2027/28
enligt Trafikverkets tidplan.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

godkänna ramavtal samt objektsavtal för höghastighetsjärnväg
Hässleholm-Lund
finansiering sker via investeringsbudgeten.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

+

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ledning och ekonomiavd
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-26

§ 11

Sverigeförhandlingen - Ramavtal och
objektavtal för ökad tillgänglighet och
bostadsbyggande i storstäderna

Dnr KS 2015/0101

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för
godkännande av kommunfullmäktige. Sverigeförhandlingen syftar till att
genomföra förhandlingar med syfte att ta fram åtgärder som förbättrar
tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat
bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län.
Förhandlingsresultatet för Lunds del avser såväl storstadsåtgärder i form
av statlig medfinansiering till spårväg Lund C-ESS som cykelåtgärder
vid Lund C. Arbete med att ta fram avtal mellan Sverigeförhandlingen
och Lunds kommun för ovanstående har fortsatt under hösten. Nu
föreliggande avtalsförslag omfattar den del av förhandlingen som avser
storstadssatsning i Lund. Förslaget avspeglar förhandlingsresultatet i
våras.
Avtal om resterande del, investering i höghastighetsjärnväg, kommer när
förslagen har stämts av med samtliga stationsortskommuner.
Avtalsparter för storstadsåtgärderna är förutom Sverigeförhandlingen och
Lunds kommun, även Region Skåne då Regions Skåne åtagit sig
investering i depå samt trafikering av spårväg.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2017, § 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-09.
Ramavtal för finansiering och medfinansiering avseende ökad
tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande med bilaga 1 och
2, specifikation inklusive tidplan.
Objektsavtal Lunds kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17.

Anföranden
Hans-Olof Andersson (SD), Anders Almgren (S), Emma Berginger
(MP), Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M),
Angelica Svensson (V), Marit Stigson (FI), Christer Wallström (L),
Philip Sandberg (L), Agneta Lindskog (KD), Matthias Horrdin (C) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) yttrar sig.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-26

Yrkanden
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M),
Angelica Svensson (V), Philip Sandberg (L), Agneta Lindskog (KD) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ramavtal samt objektsavtal för finansering och
medfinansiering för storstadsåtgärder i Lund.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ramavtal samt objektsavtal för finansering och
medfinansiering för storstadsåtgärder i Lund.
Beslut expedieras till:
Staten genom Sverigeförhandlingen
Region Skåne
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen i Stadshallen, 2017-01-26 klockan 17.00–22.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), kl. 20.00-22.35, §§ 26-38
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), kl. 19.05-22.35, §§ 14-38
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), kl. 18.00-22.35, §§ 11-38
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) §§ 1-25
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 1-25
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Holger Radner (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 1-10
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V)
Jan Annerstedt (FNL), tjänstgör för Tove Persson (FNL)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Alexander Lewerentz (M)
Erik Hammarström (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Josefine Temrell (L)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), kl. 17.00-21.10
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-26

KS 2016/1212

Ulf Nilsson (L)
Paragrafer

§ 1-38

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 9 februari 2017 kl 09.00
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Ulf Nilsson (L)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-01-26

Paragrafer

§ 1-38

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-03
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 18

Sverigeförhandlingen - Ramavtal och
objektavtal för ökad tillgänglighet och
bostadsbyggande i storstäderna, (KF)

Dnr KS 2015/0101

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för
godkännande av kommunfullmäktige. Sverigeförhandlingen syftar till att
genomföra förhandlingar med syfte att ta fram åtgärder som förbättrar
tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat
bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län.
Förhandlingsresultatet för Lunds del avser såväl storstadsåtgärder i form
av statlig medfinansiering till spårväg Lund C-ESS som cykelåtgärder
vid Lund C. Arbete med att ta fram avtal mellan Sverigeförhandlingen
och Lunds kommun för ovanstående har fortsatt under hösten. Nu
föreliggande avtalsförslag omfattar den del av förhandlingen som avser
storstadssatsning i Lund. Förslaget avspeglar förhandlingsresultatet i
våras.
Avtal om resterande del, investering i höghastighetsjärnväg, kommer när
förslagen har stämts av med samtliga stationsortskommuner.
Avtalsparter för storstadsåtgärderna är förutom Sverigeförhandlingen och
Lunds kommun, även Region Skåne då Regions Skåne åtagit sig
investering i depå samt trafikering av spårväg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-09.
Ramavtal för finansiering och medfinansiering avseende ökad
tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande med bilaga 1 och
2, specifikation inklusive tidplan.
Objektsavtal Lunds kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Mattias
Horrdin (C), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Hanna
Gunnarsson (V) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Anne Landin (FNL) yrkar avslag på förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna ramavtal samt objektsavtal för finansering och
medfinansiering för storstadsåtgärder i Lund.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) och Anne Landin (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 18/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 11 januari
2017, ärende 17, ”Sverigeförhandlingen – Ramavtal och objektavtal
för ökad tillgänglighet och bostadsbyggande i storstäderna”
Nu rullar allt på mot både spårväg och de andra byggprojekt som avtalet
tar upp, bland annat cykelgarage. Hur mycket spårvägen kommer att
överskrida budget vet ingen, men nu är bygget igång och vi kommer snart
att få veta. Att staten och regionen är med och betalar lindrar smällen för
kommunen något, men ytterst är det skattebetalaren som betalar allt,
oberoende av vilken offentlig kassa det bokförs på.
Att Lund ska bygga ett mycket stort antal bostäder närmaste årtiondena
finns det ändå mycket starkt politiskt stöd för oberoende av detta avtal.
Det enda som är oklart är om det verkligen kommer att bli någon
snabbtågsjärnväg. Den offentliga sektorns ekonomi är så hårt belastad att
det är tveksamt om det går att prioritera detta bygge. Behoven av
investeringar i infrastruktur är enorma. Underhållet av de järnvägar vi
redan har ligger efter. Det behövs nya investeringar i vägar, så är till
exempel E6 i Skåne hårt överbelastad.
Vi får se om staten kommer att uppfylla sin del av avtalet, att bygga dessa
snabbtågsjärnvägar. Det talas i avtalet om dem som om de redan vore
beslutade, men så är det ju inte.
För Sverigedemokraterna 2017-01-11

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Reservation i ärendet Sverigeförhandlingen Dnr KS 2015/0101
Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för mina egna yrkanden:
-

Att ramavtalet inte godkänns.

Det finns flera viktiga investeringar som bör prioriteras i Lund, en spårväg på 5.5 km tillhör inte dessa.
Det finns dessutom miljövänliga kollektivtrafiklösningar som är betydligt kostnadseffektivare och som
har hög kapacitet men som inte ens utretts som jämförelsealternativ. Jag är övertygad om att det är
en mycket god idé att spårvägsprojektet stoppas.

Lund den 11:e januari 2017

Anne Landin, FörNyaLund
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Diarienummer

2016-11-09

KS 2015/0101

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Carin Hillåker
046-355012
carin.hillaker@lund.se

Sverigeförhandlingen - Ramavtal och
objektsavtal för ökad tillgänglighet och
bostadsbyggande i storstäderna
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för
godkännande av kommunfullmäktige. Sverigeförhandlingen syftar till att
genomföra förhandlingar med syfte att ta fram åtgärder som förbättrar
tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat
bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län.
Förhandlingsresultatet för Lunds del avser såväl storstadsåtgärder i form
av statlig medfinansiering till spårväg Lund C-ESS som cykelåtgärder
vid Lund C. Arbete med att ta fram avtal mellan Sverigeförhandlingen
och Lunds kommun för ovanstående har fortsatt under hösten. Nu
föreliggande avtalsförslag omfattar den del av förhandlingen som avser
storstadssatsning i Lund. Förslaget avspeglar förhandlingsresultatet i
våras.
Avtal om resterande del, investering i höghastighetsjärnväg, kommer när
förslagen har stämts av med samtliga stationsortskommuner.
Avtalsparter för storstadsåtgärderna är förutom Sverigeförhandlingen och
Lunds kommun, även Region Skåne då Regions Skåne åtagit sig
investering i depå samt trafikering av spårväg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-09 (denna skrivelse)
Ramavtal för finansiering och medfinansiering avseende ökad
tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande med bilaga 1 och
2, specifikation inklusive tidplan
Objektsavtal Lunds kommun
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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KS 2015/0101

Barnets bästa
God tillgänglighet med hållbara lösningar för kollektivtrafiken gynnar
barn och unga. Den statliga medfinansieringen minskar kommunens
investering och ekonomiska belastning.

Ärendet
I den sk Sverigeförhandlingen har regeringen utsett förhandlingspersoner
som ska genomföra förhandlingar och ingå överenskommelser med
berörda kommuner, landsting och andra berörda aktörer i Stockholms
län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som förbättrar
tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat
bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län.
Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö
samt mellan Stockholm och Göteborg.
Efter att Lunds kommun ingett ett förhandlingsunderlag och genomfört
förhandlingar med Sverigeförhandlingen godkände kommunstyrelsen
2016-05-30 förhandlingsresultatet, det sk handslaget, att utgöra underlag
för kommande avtal.
Underlaget till handslaget utgör en samlad överenskommelse med
Sverigeförhandlingen om storstadsåtgärder och höghastighetsjärnväg.

Förhandlingsresultatet


Staten via Sverigeförhandlingen åtar sig att medfinansiera
storstadsåtgärder i Lund med ytterligare 74,5 mkr till spårväg
Lund C-ESS utöver redan beviljade medel via stadsmiljöavtal
(totalt 372,9 mkr =50%).



Staten via Sverigeförhandlingen åtar sig att medfinansiera
cykelåtgärder vid Lund C med 40,75 mkr



Lunds kommun åtar sig att färdigställa totalt 15 000 bostäder till
och med år 2035



Lunds kommun åtar sig att medfinansiera med 120 mkr för
investering av ny höghastighetsjärnväg. Medfinansiering
inbetalas med en tredjedel när projekteringen startar, en tredjedel
när byggarbetena startar och en tredjedel när sträckan är
färdigbyggd



Höghastighetsstation i Lund ska vara Lund C



Lunds kommun åtar sig att förskottera medel till staten för
investering av ny höghastighetsjärnväg via Lund C med 116,5
mkr. Förskottet inbetalas samma år som undertecknande av avtal
och med återbetalning från staten med hälften 2030 och hälften
och hälften 2035.
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Avtalsförslaget
Föreliggande förslag till ramavtal och objektsavtal avser endast
storstadsåtgärder, dvs. den statliga medfinanseringen till Lunds kommuns
projekt spårväg Lund C-ESS samt cykelåtgärder vid Lund C.
I kommande avtal om höghastighetsjärnväg kommer det inte bli aktuellt
med förskottering från Lunds kommuns sida, i övrigt kvarstår
förutsättningarna i förhandlingsunderlaget. Hela bostadsåtagandet,
15 000 bostäder fram till 2035, knyts till storstadsåtgärder vilket innebär
att avtalet om höghastighetsjärnväg inte kommer att innehålla något
åtagande om bostadsbyggande.
Genomförandeavtal mellan Lunds kommun och Region Skåne som
preciserar de närmare förhållandena mellan parterna för
spårvägsprojektet godkändes av kommunfullmäktige 2015-12-17.

Avtalens innehåll
Avtalen omfattar ett ramavtal, objektavtal som beskriver objekten
Spårväg samt de sju cykelåtgärder som ingår. Bilaga 1 och 2 reglerar
finansering och tidplan. Staten, genom Sverigeförhandlingen, Region
Skåne och Lunds kommun är avtalsparter.

Organisation och samverkan
Arbetet för att följa avtalen har organiserats i en styresle och en
projektstyrelse.
Styrelsen
Regeringen eller det organ som regeringen bemyndigar ansvarar för att
en Styrelse tillsätts. Styrelsen ska bestå av representanter för Staten
Region och Lunds kommun. Respektive part utser en ledamot och en
ersättare till styrelsen. Styrelsen behandlar frågor som rör arbetena enligt
Ramavtalen såsom:
 Projektets omfattning och avgränsning
 Huvudtidplan, budget och prognoser för projektet, samt
 Andra frågor av stor vikt eller av väsentlig betydelse
Projektstyrelsen
Projektstyrelsen består av representanter från kommunen och Region
Skåne som ska utse två representanter vardera. Projektstyrelsen ska vara
ansvarig för projektet och rapporterar till styrelsen. Projektstyrelsen
ansvarar för att, vid behov och utifrån genomförandeavtalen, besluta om
inriktningen för utbyggnaden av objekten/projektet.
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2016-11-09

KS 2015/0101

Finansiering
Den totala antagna investeringsutgiften för Spårvägen uppgår till 776
mnkr. Spårvägen ska finansieras av kommunen med 701,5 mnkr,
inklusive redan beviljade medel från Stadsmiljöavtalet, och
medfinansiering från staten genom detta avtal med 74,5 mnkr. Statens
medfinansiering utbetalas till 75 % under 2018. Resterande belopp
utbetalas när bostadsåtagandet om 15 000 bostäder är uppfyllt år 2035
eller vid den tidpunkt då bostadsåtagandet är uppfyllt, dock senast 2040.
Avseende cykelåtgärderna utbetalas den statliga medfinansieringen när
respektive objekt är färdigställt, enlig tabell nedan.
Miljoner kronor i 2016 års prisnivå
IInvesterings
- kostnad

Kommunens
utgift

Statlig medStatlig
finansiering
medfinansiering per år

Cykelgarage:

2019

Spoletorp

9

ResecenterVäster

6,75

2,25

2,25
3

2020

2021

12

9,00

3

120

90,00

30

30

Bangatan-Spolegatan

8

6,00

2

2

Allhelgona Kyrkogata

2,5

1,88

0,625

0,625

Byggmästargatan

6,5

4,88

1,625

1,625

5

3,75

1,25

1,25

163

122,25

40,75

Bangatan
Cykelbanor:

Åldermansgatan
Summa

5,25

32,625

Avtalen träder ikraft när det har undertecknats av samtliga parter och när
nedanstående beslut har fattats och vunnit laga kraft:
 Region Skånes fullmäktige godkänner Ramavtalet,
 Lund stads kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet; och
 Regeringen och i förekommande fall Riksdagen godkänner
Ramavtalet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna ramavtal samt objektsavtal för finansering och
medfinansiering för storstadsåtgärder i Lund

Anette Henriksson
kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, Tekniska nämnden

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

2,875
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-30

§ 229

Sverigeförhandlingen

Dnr KS 2015/0101

Sammanfattning
I den s.k. Sverigeförhandlingen har regeringen utsett
förhandlingspersoner som ska genomföra förhandlingar och ingå
överenskommelser med berörda kommuner, landsting och andra aktörer i
Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som
förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett
ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i angivna län.
Den 1 oktober 2015 lämnade Lunds kommun in sitt förhandlingsunderlag
till Sverigeförhandlingen ”Underlag och nyttoanalys inför
Sverigeförhandlingen Lunds kommun”. Underlaget innehåller åtgärder
som ger ökad tillgänglighet och kapacitet i kollektivtrafiken och utgör
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i regionen. Lunds objekt är
höghastighetsjärnväg med en station/stopp i Lund, spårväg som knyter
ihop Lund C och Brunnshög med forskningsanläggningarna,
cykelåtgärder vid Lund C samt förstärkta cykelleder. Förutom Lunds
objekt innehåller underlaget den s.k. Skånebilden med gemensamma
prioriteringar för Skåne.
Sverigeförhandlingen har i februari 2016 lämnat bud kring ett
höghastighetsstopp vid Lund C samt medfinansiering av spårväg Lund CESS.
Under våren har förhandlingar mellan Lunds kommun och
Sverigeförhandlingen genomförts som resulterat i ett förslag. Förslaget är
tänkt att utgöra grund för ett s.k. ”handslag” eller muntlig
avsiktsförklaring. Härefter kommer avtal att upprättas som ska
godkännas av kommunfullmäktige.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Torsten
Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V), Ulf
Nymark (MP), Mats Helmfrid (M) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunkontorets redovisade förhandlingsresultat med
staten via Sverigeförhandlingen som grund för det fortsatta arbetet med
syfte att upprätta avtal för godkännande av kommunfullmäktige, och
att penningströmmarnas tidsplan ska förtydligas till kommunfullmäktige.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-30

att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att ta fram
ett bättre beslutsunderlag, som ska innehålla en finansiell kalkyl, och
ekonomisk konsekvensbeskrivning, med sådant som beräkning av
ränteintäkter på den föreslagna förskotteringen.
Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att kommunkontorets redovisade förhandlingsresultat inte godkänns, och
att kommunkontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag där de
medel som anslagits till spårväg omfördelas till mer angelägna projekt
såsom utbyggnad av fyra spår till Hässleholm och ombyggnad av Lund C
så att barriäreffekten minskar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (SD)
yrkande om återremiss mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Almgrens (S) m.fl.
yrkande mot Anne Landins (FNL) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att

godkänna kommunkontorets redovisade förhandlingsresultat med
staten via Sverigeförhandlingen som grund för det fortsatta arbetet
med syfte att upprätta avtal för godkännande av
kommunfullmäktige, och
penningströmmarnas tidsplan ska förtydligas till
kommunfullmäktige.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin
(FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 229/01, § 229/02 och
§ 229/03.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret - ledning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-30

KS 2016/0569

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Meteoriten, Kristallen, Brotorget 5, 2016-05-30 klockan 10.15–11.45

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229

Plats och tid för justering Rådhuset, den 3 juni 2016, kl. 14:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-30

KS 2016/0569

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-30

Paragrafer

§ 229

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-27
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 30 maj 2016,
ärende ”Sverigeförhandlingen”
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för
vårt återremissyrkande:
Sverigedemokraterna yrkar att ärendet återremitteras till Kommunkontoret
med uppdraget
att ta fram ett bättre beslutsunderlag, som ska innehålla en finansiell
kalkyl, och ekonomisk konsekvensbeskrivning, med sådant som beräkning
av ränteintäkter på den föreslagna förskotteringen.
Handlingarna i detta ärende delades ut till ledamöterna 15 minuter efter att
kommunstyrelsemötet hade öppnats, i form av några papper som lades
framför ledamöterna. I kallelsen fanns endast ett namn på ärendet, men
ingen sakinformation om vad ärendet gällde. Enligt kommunallagen skall
ju ett ärendes handlingar vara ledamöterna tillhanda en vecka före mötet,
även om lagen kan ge utrymme för undantag.
Även om det var förväntat att det skulle handla om att ta ställning till ett
resultat
av
förhandlingarna
med
staten,
presenterades
förhandlingsresultatet först på mötet. De belopp som presenterades var
exakta siffror, men detta innebär inte att det på ett sådant underlag är
möjligt att kalkylerna de ekonomiska konsekvenserna. Till exempel
innehöll förslaget posten ”förskottering till staten” på 116,5 miljoner. Detta
är ju i praktiken ett lån, och på ett sådant ska ju ränta löpa. Hur mycket
räntan kommer att uppgå till är helt oklart. Utan en skälig ränta utgör ju
förskotteringen en stor kapitalkostnad för Lunds kommun.
Likaså är kommunens åtagande att bygga ”totalt 15000 bostäder fram till
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och med år 2035” ett helt omöjligt sätt att arbeta. Hur många bostäder som
kommer att byggas i kommunen fram till 2035 beror ju först och främst på
hur många bostäder aktörerna på bostadsmarknaden anser att det finns
marknad för. Kommunen kan inte ge något sådant löfte till staten, det är
helt absurt.
Med handlingarna, dessutom högst rudimentära sådana, lagda på bordet
under sittande möte, vill vi Sverigedemokrater inte ta ställning till om detta
är ett bra avtal eller inte. På detta kommer de stora tveksamheter som finns
i snabbtågsprojektet som sådant, med till exempel de mycket kritiska
rapporter som kommit senaste tiden från bland annat Finanspolitiska rådet,
Konjunkturinstitutet, och Centrum för transportstudier på KTH. Det allra
minsta man kunde begära var att ärendet skulle återremitteras, så att
kommunkontoret kunde ta några dagar och räkna på de ekonomiska
konsekvenserna av förslaget till avtal. Inte ens det var övriga
kommunstyrelsen intresserad av.

För Sverigedemokraterna 2016-05-30

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-30

Ang Sverigeförhandlingen (Dnr KS 2015/0101)
Det är positivt för Lunds kommun att staten genom Sverigeförhandlingen ser en stor potential
för bostadsbyggande och välbehövliga infrastruktursatsningar i Lunds kommun. Om
höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm blir av kommer Lund att bli ett av få stopp
längs vägen. Genom att staten skjuter till ca 75 miljoner kronor ökar även
medfinansieringsgraden av spårvägen i Lund. I gengäld förbinder sig Lunds kommun bland
annat att möjliggöra byggandet av 15 000 nya bostäder fram till år 2035.
Vi har hela tiden sagt att vi bara går med på att kommunen anlägger en spårvägslinje från
Lund C till Brunnshög om det går att få medfinansiering för halva investeringskostnaden. De
medel som kommunen tidigare har fått via Stadsmiljöavtalet har enligt vår mening inte täckt
en tillräckligt stor andel av finansieringen. Men i och med att kommunen nu får ytterligare
medel från staten via Sverigeförhandlingen anser vi att detta kriterium är uppfyllt.
Vad vi nu saknar är ett ”skånskt handslag” mellan Lunds kommun och Region Skåne. Planen
är att regionen ska bygga en spårvägsdepå samt införskaffa spårvagnarna som ska trafikera
linjen. Men än så länge finns det inga färdiga och konkreta beslut i Region Skåne om detta.
Därför menar vi att det vore irrationellt och obetänksamt att påbörja omfattande och
kostsamma anläggningsarbeten i Lund innan det är helt klart att Region Skåne avser att
fullgöra sina åtaganden. Det är nu upp till Lunds kommuns rödgröna styre att kräva regionen
på besked.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
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Reservation i ärendet Sverigeförhandlingen Dnr KS 2015/0101
Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för mina egna yrkanden:
-

Att kommunkontorets redovisade förhandlingsresultat inte godkänns.
Att kommunkontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag där de medel som
anslagits till spårväg omfördelas till mer angelägna projekt såsom:
o Utbyggnad av fyra spår till Hässleholm
o Ombyggnad av Lund C så att barriäreffekten minskar.

Det finns flera viktiga investeringar som bör prioriteras i Lund, en spårväg på 5.5 km tillhör inte dessa.
Det finns dessutom miljövänliga kollektivtrafiklösningar som är betydligt kostnadseffektivare och som
har hög kapacitet men som inte ens utretts som jämförelsealternativ. Jag är övertygad om att det är
en mycket god idé att spårvägsprojektet stoppas.

Lund den 2:e juni 2016

Anne Landin, FörNyaLund
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RAMAVTAL 5 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA HÄSSLEHOLM – LUND
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RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE
UTBYGGNAD AV HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG SAMT ÖKAT
BOSTADSBYGGANDE
HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA HÄSSLEHOLM – LUND

Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Parter
Inledning
Villkor för uppfyllande av Parternas åtaganden
Definitioner och avtalsstruktur
Syftet med Ramavtalet
Parternas åtaganden
Finansiering och betalning
Tidplan
Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt
Organisation och samverkan
Markåtkomst
Särskilt om planer och tillstånd
Avtalstid och uppsägning
Ändring av avtalet
Avtalets giltighet
Ändrade förutsättningar
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1. Parter
1.
2.
3.
4.

Staten genom Sverigeförhandlingen
Hässleholms kommun
Lunds kommun
Region Skåne

Staten, genom Sverigeförhandlingen, Hässleholms kommun, Lunds kommun och Region Skåne
benämns i det följande enskilt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. Hässleholms kommun
och Lunds kommun benämns i det följande enskilt för ”Kommun(en)” och gemensamt för
”Kommunerna”. Region Skåne benämns i det följande enskilt för ”Region(en)”.

2. Inledning
2.1. Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) för Sverigeförhandlingen ska de av
regeringen utsedda förhandlingspersonerna utarbeta förslag till principer för finansiering
samt förslag till utbyggnadsstrategi för en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och
Göteborg/Malmö. Förhandlingspersonerna ska också genomföra förhandlingar och ingå
överenskommelser med berörda kommuner, regioner och andra aktörer om finansiering och
lösningar av spår och stationer och eventuella anslutande infrastrukturåtgärder där
stambanorna angör respektive stad.
2.2. Det är viktigt att dessa investeringar utformas på ett sätt som ger kostnadseffektiva
trafiklösningar och möjliggör ett ökat bostadsbyggande, effektiv arbetspendling samt väl
fungerande arbetsmarknadsregioner.
2.3. Regeringen har i direktiven för de senaste omgångarna av åtgärdsplaneringen uppdragit åt
berörda myndigheter att permanent pröva medfinansiering i planerings- eller
genomförandeskedet. Det förutsätter att berörda aktörer samverkar för en effektiv
utformning och maximal samhällsekonomisk lönsamhet av höghastighetsjärnvägen i syfte att
hitta de bästa lösningarna för utformning och finansiering av stationer och omkringliggande
infrastruktur. Kommunerna och Regionerna har inför ingående av detta Ramavtal inskickat
en nyttoanalys för att motivera sådan Parts deltagande i finansieringen.
2.4. Syftet med förhandlingspersonernas uppdrag är att dels möjliggöra ett snabbt genomförande
av en ny höghastighetsjärnväg på ett sätt som maximerar dess samhällsekonomiska
lönsamhet dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad
tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och
förtätning.
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2.5. Sverigeförhandlingens arbetssätt är nyttobaserat och det är därför nödvändigt att, inför
överenskommelse om olika Parters åtaganden och ingående av Ramavtal och Objektavtal
samt andra relaterade avtal, beskriva i en nyttoanalys nyttorna som uppstår såväl lokalt,
regionalt som nationellt vid en investering i nya höghastighetsjärnvägar, åtgärder för nya
bostäder och ökad tillgänglighet. Uppskattning och kvantifieringar av nyttor utgör dock inte
avtalsinnehåll och om gjorda antaganden om nyttor inte infrias medför detta inte att
ingångna avtal ska justeras.
2.6. I regeringens proposition Infrastruktur för framtiden – Innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21) anges att höghastighetsjärnvägar
ska byggas ut och att det ska ske i den takt som ekonomin tillåter. Riksdagen har bifallit
regeringens förslag i propositionen (bet 2016/17:TU4, rskr. 2016/17:101).
2.7. Enligt kommittédirektiv för Sverigeförhandlingen ska förhandlingspersonerna slutredovisa
sitt uppdrag senast den 31 december 2017. I och med att uppdraget slutredovisas kommer
regeringen att utse ett organ att svara för Sverigeförhandlingens rättigheter och skyldigheter
enligt detta Ramavtal, och som därmed inträder i Sverigeförhandlingens ställe i Ramavtalet
samt Objektavtalen.
2.8. Staten ansvarar i egenskap av huvudfinansiär för Huvudprojektets och HHJ Hässleholm –
Lund finansiering (vid sidan om Kommunernas medfinansiering) och övergripande
utformning. Staten ansvarar för de åtaganden som Trafikverket gör enligt detta Ramavtal.
Trafikverket kommer att ansvara för utförandet av Huvudprojektet och HHJ Hässleholm –
Lund. Mot bakgrund av detta har Ramavtal och tillhörande objektsavtal utformats i samråd
med Trafikverket. Trafikverket har därigenom fått en god förståelse för Ramavtalets
respektive Objektsavtalets konstruktion, innehåll och upplägg. När det i det följande görs
hänvisningar till Trafikverket, görs detta dock endast informativt och upplysningsvis och
sådana hänvisningar ska inte ses som rättsligt bindande åtaganden för Trafikverket enligt
detta Ramavtal med tillhörande Objektavtal. Under, och efter utförandet, av Huvudprojektet
och HHJ Hässleholm – Lund ansvarar Staten för sina åtaganden enligt detta Ramavtal och
tillhörande Objektavtal medan Trafikverket ansvarar för sina åtaganden enligt ingångna
Genomförandeavtal.
2.9. Trafikverket har i en rapport ”Sträckorna in mot de större städerna med utbyggnad av
höghastighetsjärnväg” (2017-08-31) redovisat åtgärder som bör vara klara till 2035/2040.
Åtgärderna behövs främst för att hantera en ökad regionaltågstrafik och behövs oavsett om
höghastighetsjärnvägen byggs eller inte, men åtgärderna har också bäring på att
höghastighetsjärnvägen ska kunna nyttjas optimalt. Parterna anser att arbetet med att ta
fram underlag om dessa åtgärder behöver fortsätta.
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3. Villkor för uppfyllande av Parternas åtaganden
3.1. Detta Ramavtal träder i kraft och blir bindande mellan Parterna under de förutsättningar som
anges i punkt 15. Oaktat detta är Parterna överens om att respektive Parts åtaganden enligt
detta Ramavtal blir gällande under de förutsättningar som anges i denna punkt 3.
3.2. Statens åtaganden avseende genomförande av Projektet enligt detta Ramavtal, är villkorade
av att medel för åtagandenas uppfyllande i särskild ordning beslutas av regeringen och att
regeringen har informerat parterna om att detta skett. Om inget regeringsbeslut avseende
Projektet tagits senast år 2023 kan någon Part begära omprövning eller utträde av avtalet.
3.3. Innan villkoren i punkt 3.2 är uppfyllda har inte heller övriga Parter någon skyldighet att
utföra några av sina åtaganden enligt detta Ramavtal, inbegripet Parternas åtaganden
angående organisation och samverkan enligt punkt 10.
3.4. Så snart beslut har fattats av regeringen enligt punkt 3.2 kommer Trafikverket skyndsamt att
tillhandahålla Parterna en uppdaterad och utvecklad/detaljerad Bilaga 2 (Specifikation
inklusive tidplan), i vilken den övergripande tidplanen ska ha utvecklats och anpassats bland
annat för att beakta tidpunkten för regeringens beslut enligt punkt 3.2. Eventuella
anpassningar ska göras i god anda och i samråd mellan Parterna och med syfte att bibehålla
de ursprungliga intentionerna för Projektet och bostadsbyggandet som rådde vid ingående av
Ramavtalet. Den uppdaterade Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) ska även redovisa
eventuella ändringar av utformning och/eller funktion avseende HHJ Hässleholm – Lund som
gjorts baserat på punkt 5.3 och som krävs för att beakta förändrade förhållanden efter att
Ramavtalet ingåtts. Eventuella uppdateringar och ändringar avseende Bilaga 2 (Specifikation
inklusive tidplan), detta Ramavtal eller tillhörande Objektavtal vilka har gjorts med
tillämpning av denna punkt 3.4 ska dokumenteras skriftligen och ersätta berörda delar av
tidigare versioner av relevant dokument.
3.5. Om regeringens beslut enligt punkt 3.2 fattas först vid en tidpunkt som jämfört med
tidpunkten för ingåendet av detta Ramavtal väsentligen försvårar Kommunernas möjligheter
att färdigställa sina respektive bostadsbygganden till år 2035 enligt vad som följer av
respektive Objektavtal ska Parterna i god anda omförhandla sina respektive åtaganden enligt
detta Ramavtal. Utgångspunkten för sådan förhandling är att de principer och åtaganden
som Parterna enades om vid ingående av Ramavtalet ska kvarstå oförändrade så långt som
möjligt, dock med beaktande av sådana ändrade förutsättningar rörande t.ex. tidplan som
kan uppkomma.
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4. Definitioner och avtalsstruktur
4.1. I detta Ramavtal ska följande begrepp ha den innebörd som framgår nedan:
Genomförandeavtal:

avser avtal som berörda Parter enligt Objektavtalen
kommer att ingå med Trafikverket i ett senare skede.

HHJ Hässleholm – Lund

avser det Projekt som avser byggandet av
höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund
(inklusive stationer i centralt läge i respektive ort)
enligt grundutförande i Bilaga 2 (Specifikation inklusive
tidplan), inklusive en permanent kopplingspunkt med
Södra Stambanan och Skånebanan i Hässleholm.

Huvudprojekt:

avser byggandet av ett nytt system med
höghastighetsjärnväg för persontåg för 320 km/h och
snabba regionaltåg mellan (Stockholm) Järna – Almedal
(Göteborg) och (Stockholm) Järna – södra Lund
(Malmö). Sträckorna Järna till Stockholm C, Almedal till
Göteborg C och södra Lund till Malmö C ingår inte i den
fysiska utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen men
kan nyttjas även av höghastighetståg och snabba
storregionala tåg.

Objekt:

Framgår av Objektavtalen.

Objektavtal(en):

avser avtal, inklusive bilagor, avseende finansiering,
medfinansiering och bostadsbyggande som har träffats
mellan berörda Parter och som bilagts Ramavtalet i
undertecknade versioner.

Projekt:

avser byggandet av höghastighetsjärnväg för
respektive delsträckor som ingår i Huvudprojektet och
för vilka separata Ramavtal ska ingås mellan berörda
parter, dvs. respektive Ramavtals omfattning utgör ett
Projekt.

Projektmedel:

avser medel som Parterna förbundit sig att tillskjuta
enligt detta Ramavtal inklusive bilagor för
genomförande av Projektet. Projektmedel omfattar
inte Kommunernas kostnader för bostäder eller
planläggning enligt Plan-och bygglagen.

Projektstyrelse:

har den innebörd som framgår av punkt 10.2.
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Ramavtalet:

avser detta Ramavtal inklusive bilagor.

Styrelsen:

har den innebörd som framgår av punkt 10.2.

4.2. Till detta Ramavtal biläggs undertecknade Objektavtal för berörda Parter inom Projekt HHJ
Hässleholm – Lund.
4.3. Vid eventuella motstridigheter mellan Ramavtalet och Objektavtalen ska Ramavtalet äga
företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i Ramavtalet och dess bilagor ska vad som
anges i Ramavtalet äga företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i de olika
bilagorna till Ramavtalet ska bilagenumreringen gälla såsom prioritetsordning.

5. Syftet med Ramavtalet
5.1. Syftet med detta Ramavtal är att reglera förutsättningarna för genomförandet av HHJ
Hässleholm – Lund.
5.2. Av Bilaga 1 (Finansieringsplan) framgår Finansiering och medfinansiering. Av Bilaga 2
(Specifikation inklusive tidplan) framgår vad som omfattas av grundutförandet avseende
stationsutformning och stationsplacering samt övergripande tidplan.
5.3. Staten äger rätt i sin egenskap av huvudsaklig finansiär av Huvudprojektet och HHJ
Hässleholm – Lund att efter ingående av Ramavtal och Objektavtal, och utan att villkoren i
Ramavtalet eller Objektavtal ändras i övrigt, göra skäliga justeringar och anpassningar av
Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) såsom till exempel, men inte begränsat till, om det
krävs för att uppnå övergripande systemkrav för Huvudprojektet eller om det krävs för
samordning mellan olika Ramavtal och/eller Objektavtal.
5.4. Respektive Objekt för utbyggnaden av höghastighetsjärnväg i enlighet med HHJ Hässleholm –
Lund kommer att planläggas enligt gällande lagstiftning.

6. Parternas åtaganden
Parterna åtar sig följande:
6.1. Utbyggnaden av HHJ Hässleholm – Lund ska genomföras enligt åtagande i detta Ramavtal.
Trafikverket kommer att ansvara för, planera och genomföra utbyggnaden av HHJ
Hässleholm – Lund enligt vad som anges i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan).
6.2. Vid sidan av HHJ Hässleholm – Lund och utanför Projektmedlen, men inom ramen för
Ramavtalet, ingår det i Kommunernas respektive åtagande- och som en central förutsättning
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för Huvudprojektet och respektive Projekt att bygga bostäder enligt vad som närmare anges i
respektive Objektavtal.
6.3. Respektive Kommun åtar sig att genomföra erforderliga ändringar av detaljplaner för
genomförande av respektive Projekt, såsom det är beskrivet i detta avtal.
6.4. Finansiering och medfinansiering ska ske enligt åtagande i detta Ramavtal.
6.5. Parts uttömmande ansvar enligt detta Ramavtal, är begränsat till att tillskjuta Projektmedel
enligt vad som anges i Ramavtalet och/eller ansvara för andra åtaganden som enligt
Ramavtalet åvilar sådan Part.
6.6. Regionen åtar sig att i kommande planering verka för att anslutande kollektivtrafik bidrar till
att sprida resenärsnyttor samt öka arbetsmarknads- och näringslivsnyttor.
6.7. Regionen åtar sig att verka för samverkan mellan berörda kommuner för att trygga
markåtkomst för utbyggnad av höghastighetsjärnvägen. Regionen åtar sig vidare att
samverka med Trafikverket vad gäller kopplingen mellan respektive Projekt och befintlig
infrastruktur.

7. Finansiering och betalning
7.1. Genomförandet av utbyggnaden av HHJ Hässleholm – Lund ska finansieras med medel från
följande:
• medfinansiering från Kommuner, med de belopp som anges i punkt 7.2, respektive
• medel som tillskjuts av Staten enligt vad som anges i punkt 7.3.
7.2. Respektive Kommun förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive de Objektavtal som
ingås samtidigt med detta Ramavtal, att tillskjuta följande belopp såsom medfinansiering till
utbyggnaden av HHJ Hässleholm – Lund. Angivna belopp är angivna i 2016-06 års priser och
ska justeras baserat på utvecklingen av KPI enligt vad som anges i Bilaga 1
(Finansieringsplan).
 Hässleholms kommun 50 miljoner kronor
 Lunds kommun 120 miljoner kronor
Medfinansiering ska inbetalas av respektive Kommun till Staten i de rater och vid de
tidpunkter som anges i Bilaga 1 (Finansieringsplan).
7.3. Staten förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive de Objektavtal som ingås samtidigt
med detta Ramavtal, att tillskjuta de medel som vid sidan om Kommunernas medfinansiering
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krävs för utbyggnaden av HHJ Hässleholm – Lund enligt vad som anges i Bilaga 2
(Specifikation inklusive tidplan).
7.4. Staten svarar för kostnadsökningar för de delar av HHJ Hässleholm – Lund som inte enligt
Ramavtalet (eller i förekommande fall Objektavtal) åvilar Kommunerna, i den mån detta
medför att den totala antagna investeringsutgiften överskrids. Kommunerna svarar dock
alltid för kostnadsökningar för av Kommun påkallad/initierad standardhöjning, tillägg
och/eller andra förbättringar jämfört med vad som anges i Bilaga 2 (Specifikation inklusive
tidplan) och, på Objektnivå, i respektive Objektavtal. Det förutsätts därvid att sådana av
Kommun påkallade/initierade förändringar måste vara genomförbara med beaktande av den
övergripande funktionen och tidplanen för HHJ Hässleholm – Lund.
7.5. Utöver vad som anges i detta Ramavtal samt Bilaga 1 (Finansieringsplan) redovisas ytterligare
villkor för medfinansiering i respektive Objektavtal.

8. Tidplan
8.1. Trafikverket har inför ingående av detta Ramavtal upprättat en övergripande tidplan för
genomförande av HHJ Hässleholm – Lund, vilken framgår av Bilaga 2 (Specifikation inklusive
tidplan).
8.2. Parterna ska hålla vararandra informerade om omständigheter som kan komma att påverka
tidplanerna.
8.3. För det fall HHJ Hässleholm – Lund skulle försenas jämfört med den övergripande tidplan
som inkluderats i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan), såsom justerad enligt punkt 3.4,
åtar sig Parterna att på oförändrade villkor vidta samtliga övriga åtaganden som enligt
Ramavtalet eller Objektavtal åvilar Parterna.

9. Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt
9.1. Trafikverket kommer att vara huvudman för HHJ Hässleholm – Lund och kommer att svara
för genomförandet av HHJ Hässleholm – Lund.
9.2. Trafikverket kommer att svara för drift och underhåll av samtliga anläggningar som ingår i
HHJ Hässleholm – Lund, såvida inte annat följer av Genomförandeavtal eller annat avtal.
Såvitt avser omfattningen av Trafikverkets ansvar för stationer och kringliggande
anläggningar framgår detta av Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085, Ägarskap,
förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på
stationer (Daterad 2015-04-24, vid avtalets ingående).
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9.3. Trafikverket kommer att vid behov tillse att avtal som reglerar övergången till annan parts
anläggning såsom befintliga spår, trappor, gångvägar m.m. ingås med eller mellan berörda
parter.
9.4. Trafikverket ska äga samtliga anläggningar som ingår i HHJ Hässleholm – Lund så som den
beskrivs i bilaga 2 och i riktlinje TDOK 2015:0085 (Ägarskap, förvaltningsansvar och
fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer Daterad 2015-04-24,
vid avtalets ingående.)

10. Organisation och samverkan
10.1. För att möjliggöra utbyggnaden av HHJ Hässleholm – Lund krävs att samtliga Parter
bemannar sin organisation med resurser i den omfattning som krävs för att genomföra HHJ
Hässleholm – Lund. Detsamma gäller för Trafikverket.
10.2. Parternas och Trafikverkets samverkan ska huvudsakligen ske på två nivåer:
 Under Statens ordförandeskap bildas ett partssammansatt samverkansorgan för
strategiska och principiella frågor med överblick över Projektet och bostadsbyggandet
("Styrelsen"). I Styrelsen ingår även Trafikverket. Styrelsens närmare sammansättning
framgår av punkt 10.4.
 Trafikverket kommer att tillsätta en projektstyrelse för HHJ Hässleholm – Lund
("Projektstyrelsen"). Projektstyrelsen ska fungera operativt, dess sammansättning
framgår av punkt 10.11.
10.3. Styrelsen respektive Projektstyrelsen kan besluta att representanter från andra intressenter
ska kallas till och får närvara vid ett eller flera möten då så bedöms nödvändigt och lämpligt.
Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i
samband med genomförandet av HHJ Hässleholm – Lund. I detta syfte kommer Trafikverket
att upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.

Styrelsen
10.4. Styrelsen tillsätts av regeringen eller det organ som regeringen bemyndigar och består av
representanter för Parterna. Respektive part utser en ledamot och en ersättare till Styrelsen.
Staten utser sekretariat för Styrelsen. Föredragande i Styrelsen är ansvarig tjänsteman i
Trafikverket.
10.5. Styrelsen ska behandla frågor som rör Parternas åtaganden och Projektet.
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10.6. Styrelsen behandlar frågor som rör arbetena enligt Ramavtalet såsom:
 Projektets omfattning och avgränsning
 Huvudtidplan
 Budget och prognoser för Projektet,
 Bostadsbyggandet, samt
 Andra frågor av stor vikt eller av väsentlig betydelse
10.7. Inom ramen för Styrelsens arbete åligger det att följa Projektstyrelsen. Som princip ska
Projektstyrelsen ha ett långtgående mandat att fatta och verkställa beslut inom Projektet, så
länge sådant beslut eller verkställande inte står i strid med det aktuella Projektet, Ramavtalet
eller de ekonomiska ramar som fastställts för Projektet.
10.8. De överenskommelser etc. som träffas inom Styrelsen kan komma att behöva godkännas av
respektive Parts beslutande organ för att äga giltighet.
10.9. Parterna är överens om att Styrelsen ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till
regeringen av Ramavtalets genomförande. Uppföljningen innefattar Ramavtal, eventuella
ändringar och tilläggsavtal så väl som ökat bostadsbyggande, ekonomi i Projektet samt
finansiering. Uppföljningen sker årsvis baserat på bland annat insänd redovisning av
Kommunerna och Trafikverket.
10.10. Styrelsen kan, när så bedöms erforderligt, adjungera lämplig person med expertkompetens
till Styrelsen för deltagande i en eller flera frågor.

Projektstyrelsen
10.11. Projektstyrelsen består av representanter från Kommunerna och Trafikverket. Respektive
Kommun och Trafikverket ska utse två representanter vardera till Projektstyrelsen.
10.12. Projektstyrelsen ska arbeta operativt med Projektets framdrift i enlighet med vad som sägs i
detta Ramavtal. Projektstyrelsen rapporterar till Parterna och Styrelsen.
10.13. Trafikverkets organisation med ansvar för genomförande av de olika delarna av
Huvudprojektet kommer att ha en annan geografisk indelning än de ramavtal som ingås för
Huvudprojektet. Därför kan Projektstyrelsen, på initiativ av Trafikverket och för att
åstadkomma ett funktionellt och effektivt arbetssätt, komma att slås samman med
projektstyrelser som skapas för andra ramavtal som ingås för Huvudprojektet, om och i den
mån detta krävs för att spegla strukturen för Trafikverkets organisation för genomförande av
Huvudprojektet. Om sådan sammanslagning sker ska de hänvisningar till Projektstyrelsen
som görs i Ramavtalet avse en sådan sammanslagen projektstyrelse.
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10.14. Projektstyrelsen kan, när så bedöms erforderligt, adjungera lämplig person med
expertkompetens till Projektstyrelsen för deltagande i en eller flera frågor.

11. Markåtkomst
Trafikverket kommer att med Projektmedel svara för den markåtkomst som behövs för
genomförande av HHJ Hässleholm – Lund, dels under byggtiden, dels under drifttiden, enligt
de förutsättningar som närmare regleras i Objektavtalen. Respektive Kommun ska medverka
och underlätta för framdriften av erforderlig markåtkomst.

12. Särskilt om planer och tillstånd
12.1. Parterna är medvetna om att respektive Kommuns beslutande organ beslutar om att anta
detaljplaner. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med de som berörs av detaljplanen
enligt lag för antagande av detaljplan. Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att
överklaga beslut om antagande av detaljplan och att beslut kan komma att prövas enligt
gällande lagstiftning, vilket kan komma att påverka tidplanen för HHJ Hässleholm – Lund.
12.2. Parterna är medvetna om processerna för järnvägsplaner, vägplaner och eventuell
tillåtlighetsprövning samt eventuella andra erforderliga prövningar och tillstånd. Trafikverket
beslutar om att fastställa järnvägs- och vägplaner. Beslut om att fastställa järnvägs- och
vägplaner ska föregås av samråd med de som berörs av planen enligt gällande lagstiftning.
Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att överklaga Trafikverkets fastställelsebeslut
och att fastställelsebeslut då prövas av regeringen, vilket kan komma att påverka tidplanen
för HHJ Hässleholm – Lund.
12.3. Med hänvisning till punkt 12.1 och 12.2 är Parterna även medvetna om att respektive
Objektavtal inte är bindande vid prövning av förslag till bland annat detaljplan och
järnvägsplan.

13. Avtalstid och uppsägning
13.1. Ramavtalet och respektive Objektavtal gäller från dess ikraftträdande och intill dess att
samtliga Projekt och Objekt genomförts respektive Parternas övriga åtaganden enligt
Ramavtalet och Objektavtalet fullgjorts.
13.2. Ramavtalet och respektive Objektavtal kan, med undantag för vad som sägs i punkt 3.2, inte
sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att samtliga Parter enas därom.
13.3. Om avtalet upphör att gälla kvarstår respektive Parts finansieringsansvar av dittills
upparbetade kostnader.
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14. Ändring av avtalet
Samtliga ändringar och tillägg till detta Ramavtal ska vara skriftliga och godkända av samtliga
Parters beslutande organ för att gälla.

15. Avtalets giltighet
Detta Ramavtal träder ikraft när det har undertecknats av samtliga Parter och under
förutsättning att nedanstående beslut har fattats och vunnit laga kraft:





Hässleholms kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som
vinner laga kraft;
Lunds kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner
laga kraft;
Region Skånes fullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga kraft;
och
Regeringen godkänner Ramavtalet.

16. Ändrade förutsättningar
Om något villkor enligt punkt 15 inte kan uppfyllas, någon del av HHJ Hässleholm – Lund inte
kan genomföras på grund av att planer, tillstånd eller liknande inte erhålls, kraftigt försenas
eller erhålls med innehåll som i viss mån avviker från vad som förutsattes vid detta Ramavtals
ingående, ska Parterna i god anda och med utgångspunkt i villkoren i Ramavtalet (jmf t.ex.
punkt 0 i Ramavtalet) diskutera hur detta ska påverka Ramavtalet och förutsättningarna för
dess uppfyllande. Utgångspunkten för en sådan diskussion ska vara att enas om sådana
anpassningar av Ramavtalet som krävs för att så långt som möjligt vidmakthålla de principer
som legat till grund för ingående av detta Ramavtal (dock med beaktande av de
förhållanden/ändrade förutsättningar som föranlett sådan diskussion/justering). Vad som
anges i denna punkt ska gälla Parterna emellan oberoende av om villkoren för ikraftträdande
av Ramavtalet i punkt 15 är uppfyllda.
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Detta Ramavtal är upprättat i fyra exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Hässleholms kommun

Lunds kommun

Region Skåne

Staten genom Sverigeförhandlingen

Bilagor:
Bilaga 1. Finansieringsplan
Bilaga 2. Specifikation inklusive tidplan
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BILAGA 1 - FINANSIERINGSPLAN
RAMAVTAL 5 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA HÄSSLEHOLM – LUND
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BILAGA 1 - FINANSIERINGSPLAN
RAMAVTAL 5 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA HÄSSLEHOLM – LUND
1. Finansiering och medfinansiering
Staten ansvarar för huvuddelen av investeringen i höghastighetsjärnvägen. Övriga parters totala
andel av finansieringen framgår av Tabell 1 - Medfinansiering av höghastighetsjärnväg sträcka
Hässleholm – Lund.
Medfinansieringen ska inbetalas till staten i tre delar
a) En tredjedel betalas när beslut tas av start av järnvägsplan, och efter att medel beslutats
enligt Ramavtalets punkt 3.2
b) En tredjedel betalas när huvudkontrakt med entreprenör för höghastighetsjärnväg är
tecknat för byggarbetena i respektive kommun
c) En tredjedel betalas när hela delsträckan (Projektet) är färdigbyggd och öppnad för trafik.
Beloppen är angivna i 2016-06 års prisnivå och ska räknas om med hänsyn till förändringen i KPI.
Tabell 1 - Medfinansiering av höghastighetsjärnväg sträcka Hässleholm – Lund
Miljoner kronor i 2016-06 års prisnivå
Hässleholms kommun

50,0

Lunds kommun

120,0

Summa medfinansiering

170,0
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BILAGA 2 - SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN
RAMAVTAL 5 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA HÄSSLEHOLM – LUND
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BILAGA 2 - SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN
RAMAVTAL 5 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN
STRÄCKA HÄSSLEHOLM – LUND
Denna Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan till Ramavtal 5 - Höghastighetsjärnvägen sträcka
Hässleholm – Lund (”Ramavtalet”) syftar till att beskriva Projektets (så som angivet i Ramavtalet)
specifikation och tidplan. Om inte annat anges nedan ska definierade begrepp ha samma
innebörd som i Ramavtalet. Vid eventuella motstridigheter mellan Bilaga 2 - Specifikation
inklusive tidplan och Ramavtalet ska Ramavtalet äga företräde.

1. Sträckan Hässleholm – Lund
Hela sträckan från Hässleholm och fram till och med Lund C blir en del i det nya
höghastighetsjärnvägssystemet som ska gå mellan (Stockholm) Järna – Almedal (Göteborg) och
(Stockholm) Järna – södra Lund (Malmö). Sträckan ska byggas så att ändamålen med
höghastighetsjärnvägssystemet kan uppnås. Ändamålen med höghastighetssystemet är bland
annat att öka kapaciteten i järnvägssystemet, knyta samman Sveriges storstadsregioner, bidra till
regionförstoring genom regional arbetspendling samt underlätta energisnålt resande och
konkurrenskraftig tågtrafik.
Sträckorna från Järna till Stockholm C, från Almedal till Göteborg C och från södra Lund till Malmö
C ingår inte i den fysiska utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen men kan, på sträckan Lund C –
Malmö C, nyttjas av höghastighetståg och snabba storregionala tåg med möjlighet att nå bland
annat Malmö Centralstation.
Sträckan mellan Hässleholm och Lund planeras för persontåg för 320 kilometer i timmen och
snabba regional tåg. När de snabba persontågen flyttas till den nya järnvägen blir det mer plats
för godståg och regional persontrafik på Södrastambanan.
Aktuellt ramavtal och objektavtal (samt tillhörande bilagor) omfattar stationer för av- och
påstigning på två platser: Hässleholm och Lund. Stationen i Hässleholm ska placeras centralt vid
Hässleholm C, och stationen i Lund ska placeras centralt vid Lund C.

2

211

2. Beskrivning av vad som ingår i stationernas grundutförande
Staten ansvarar för att stationerna längs höghastighetsjärnvägen utformas i enlighet med ett
grundutförande. Detta grundutförande beskrivs i Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085
”Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på
stationer”, (Daterad 2015-04-24, vid avtalets ingående).
I grundutförande enligt detta ramavtal och objektavtal ingår också stationernas principiella
geografiska läge så som det beskrivs i objektavtalen för respektive station. I grundutförandet ingår
ett markförlagt höjdläge, med inriktningen att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda
miljöer.
En icke markförlagd lösning kan motsvara grundutförandet om förutsättningarna gör att detta är
den bästa lösningen utifrån Trafikverkets sammanvägda bedömning. Denna sammanvägda
bedömning bygger på faktorer såsom kostnader, landskapets förutsättningar, barriäreffekter,
möjlighet att inrymma i befintlig miljö eller krav enligt miljöbalken.

3. Tidplan
Trafikverket har vid upprättandet av den övergripande tidplanen så långt det är möjligt i detta
skede tagit hänsyn till den risk för förseningar av Projektet som kan komma att följa av bland
annat antagandeprocesser av järnvägsplaner, detaljplaner, miljöaspekter m.m. Tiden är dock
angiven exklusive tid för överklaganden.
Övergripande tidplan
 Beslut tas av start av järnvägsplan: år 0
 Huvudkontrakt med entreprenör för höghastighetsjärnväg är upphandlad för
byggarbetena i respektive kommun: år 7-10
 Öppning för trafik för delsträckan: år 7-11
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OBJEKTAVTAL - LUNDS KOMMUN
RAMAVTAL 5 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA HÄSSLEHOLM – LUND
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OBJEKTAVTAL FÖR LUNDS KOMMUN
RAMAVTAL 5 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA HÄSSLEHOLM – LUND
Detta Objektavtal, vilket biläggs Ramavtal 5 - Höghastighetsjärnväg sträcka Hässleholm – Lund
(Malmö), syftar till att reglera förutsättningarna för finansierings- och medfinansieringsfrågor,
ökat bostadsbyggande samt genomförandeansvar såvitt avser utbyggnaden av HHJ Hässleholm –
Lund.
Om inte annat anges nedan ska definierade begrepp ha samma innebörd som i Ramavtalet.
Vid eventuella motstridigheter mellan detta Objektavtal och Ramavtalet ska Ramavtalet äga
företräde.

Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Parter
Inledning
Objektavtalets omfattning
Parternas åtaganden
Betalning
Mark- och dataåtkomst
Organisation och arbetssätt
Uppföljning
Objektavtalets giltighet
Villkor för uppfyllande av Parternas åtaganden
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1. Parter
1.
2.

Staten genom Sverigeförhandlingen
Lunds kommun

Staten genom Sverigeförhandlingen och Lunds kommun benämns i det följande enskilt för ”Part”
och gemensamt för ”Parterna”. Lunds kommun benämns i det följande enskilt för ”Kommun(en)”.

2. Inledning
2.1 Parterna i detta avtal (”Objektavtalet”) har i Ramavtal 5 Höghastighetsjärnväg sträcka
Hässleholm – Lund om finansiering och medfinansiering av utbyggnaden av en ny
höghastighetsjärnväg (”Ramavtalet”) tillsammans med Hässleholms kommun, Malmö stad
och Region Skåne kommit överens om att reglera förutsättningarna för utbyggnaden av HHJ
Hässleholm – Lund .
2.2 Parterna i detta Objektavtal vilket biläggs Ramavtalet, avtalar här om finansierings- och
medfinansieringsfrågor, ökat bostadsbyggande samt genomförandeansvar såvitt avser
utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen genom Kommunen.
2.3 För det fall inte annat framgår av detta Objektavtal ska Ramavtalets villkor äga tillämpning
även på Objektavtalet.

3. Objektavtalets omfattning
3.1 Objektavtalet omfattar finansiering och medfinansiering, betalning, ökat bostadsbyggande
samt genomförandeformer och ansvar i samband med utbyggnad av en ny
höghastighetsjärnväg genom Kommunen.
3.2 Objektet i detta avtal omfattas av utbyggnaden av en ny höghastighetsjärnväg i Kommunen
och ska inkludera en järnvägsstation i ett centralt läge vid Lund C, längs den nya
dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen HHJ Hässleholm – Lund , som är en del av
Huvudprojektet. Den centrala placeringen av stationen möjliggör en god kommersiell
trafikering som skapar goda förutsättningar för en integrering och utökning av befintliga
arbetsmarknadsregioner. Stationsläget och spåranslutningar ska möjliggöra en hög frekvens
av ankommande och avgående tåg i höghastighetssystemet men möjliggör också mer lokal
och regional trafik.
3.3 Staten ansvarar för att stationerna längs höghastighetsjärnvägen utformas i enlighet med ett
grundutförande. Detta grundutförande beskrivs i Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085
”Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde
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på stationer”(Daterad 2015-04-24, vid avtalets ingående). I grundutförande enligt detta
ramavtal och objektavtal ingår också stationernas principiella geografiska läge så som det
beskrivs i objektavtalen för respektive station. I grundutförandet ingår ett markförlagt
höjdläge, med inriktningen att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda miljöer. En
icke markförlagd lösning kan motsvara grundutförandet om förutsättningarna gör att detta är
den bästa lösningen utifrån Trafikverkets sammanvägda bedömning. Denna sammanvägda
bedömning bygger på faktorer såsom kostnader, landskapets förutsättningar, barriäreffekter,
möjlighet att inrymma i befintlig miljö eller krav enligt miljöbalken.
3.4 Objektet planläggs i enlighet med Punkt 5.4 i Ramavtalet.
3.5 Objektet i detta avtal ger en ökad tillgänglighet i ett omland runt Lunds Centralsstation vilket
bidrar till ett ökat fastighetsvärde i en stor del av Kommunen. Objektet bidrar därmed till att
möjliggöra det bostadsåtagande som Kommunen åtagit sig i Ramavtal 10 – Storstad Lund.

4. Parternas åtaganden
4.1 Parterna är överens om:
 att höghastighetsjärnvägsutbyggnaden i Kommunen ska genomföras enligt åtagande i
detta Objektavtal.
 att bostadsbyggandet ska genomföras enligt åtagande i detta Objektavtal.
 att finansiering och medfinansiering ska ske enligt åtagande i detta Objektavtal.
 att betalning ska ske enligt åtagande i detta Objektavtal.
4.2 Kommunen ska bidra med 120 miljoner kronor (prisnivå 2016-06) i medfinansiering för
utbyggnaden av HHJ Hässleholm – Lund , i enlighet med bilaga 1 till Ramavtalet. Beloppet
återbetalas inte av Staten.
4.3 Staten ska tillskjuta medel enligt vad som framgår av Ramavtalet för utbyggnaden av HHJ
Hässleholm – Lund.
4.4 Lunds kommun, Region Skåne och staten genom Sverigeförhandlingen har slutit avtal om
finansiering och medfinansiering av spårväg Lund C-ESS samt sju Cykelobjekt. Lunds kommun
åtar sig i det avtalet att själv eller genom annan markägare/exploatör uppföra totalt 15 000
bostäder efter avtalets ingående och fram till år 2035. I avtalet anges att detta
bostadsåtagande påverkas av utbyggnaden av spårvägen och av den kommande
höghastighetsjärnvägen Stockholm (Järna) – Lund (Malmö). Bedömningen är att 5 000 av de
avtalade bostäderna är påverkade av höghastighetsjärnvägen.
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4.5 Kommunen bekostar kostnadsökningar/tilläggslösningar för Objektet enligt vad som anges i
Punkt 7.4 i Ramavtalet.
4.6 Kommunen åtar sig att med Trafikverket snarast träffa ett Genomförandeavtal och eventuellt
andra nödvändiga avtal med beaktande av bl.a. det som sägs i detta Objektavtal, Ramavtalet
och Ramavtalets Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan).
4.7 Kommunen åtar sig att tillsammansmed Trafikverket undersöka möjligheter att genomföra
eventuella cykelåtgärder för att förbättra tillgängligheten till stationen på
höghastighetsjärnvägen i Kommunen.

5. Betalning
Kommunen åtar sig att göra inbetalning av medfinansiering för utbyggnaden enligt Ramavtalets
Bilaga 1 (Finansieringsplan).

6. Markåtkomst- och dataåtkomst
6.1 Trafikverket svarar med Projektmedel för den markåtkomst som behövs för genomförande av
Hässleholm – Lund , dels under byggtiden, dels under drifttiden varvid markåtkomst ska ske i
enlighet med gällande lagstiftning. I de fall fastighet som behövs för HHJ Hässleholm – Lund
ägs av Kommunen ska Kommunen vid värderingen av fastigheten inte tillgodogöras eventuell
värdeökning med anledning av utbyggnaden av infrastrukturen.
6.2 I de fall fastighet ägs av Kommunen och har upplåtits med tomträtt ska Kommunen mot skälig
ersättning från Projektmedel medverka till att Trafikverket får utnyttja den rätt som
Kommunen har enligt tomträttsavtalet i den mån det behövs för genomförande av HHJ
Hässleholm – Lund.
6.3 Parterna är överens om att för genomförande av HHJ Hässleholm – Lund ska, mot ersättning
från Projektmedel, tillgång till geodata säkras och tillhandahållas av Kommunen till
självkostnadspris med sådana rättigheter att HHJ Hässleholm – Lund kan bedrivas skyndsamt.

7. Organisation och arbetssätt
7.1 Utbyggnaden av detta Objekt ska organiseras utifrån vad som framgår av Ramavtalet,
Punkt 10.
7.2 En Styrelse och en Projektstyrelse ska utses, se Ramavtalet, Punkt 10.
7.3 Parterna ska fortlöpande av Projektstyrelsen informeras om hur Objektet framskrider.
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7.4 För att Parternas åtagande enligt Punkt 4 i detta Objektavtal ska kunna genomföras är det
nödvändigt att aktiv samverkan sker kopplat till de åtaganden som avtalats. Erfarenhets- och
kompetensutbyte beträffande planarbete, genomförandefrågor/-regler samt upphandlingar
och avtal etc. är viktiga frågor att samverka inom för att nå framgång.

8. Uppföljning
Parterna är överens om att Styrelsen ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till regeringen
av Objektavtalets genomförande. Det närmare innehållet i denna uppföljning framgår av
Ramavtalet, Punkt 10.9.

9. Objektavtalets giltighet
Bestämmelserna i Ramavtalet, Punkt 15, äger motsvarande tillämpning på detta Objektavtal,
varvid referens till Ramavtalet, när så erfordras, ska avse referens även till detta Objektavtal.

10. Villkor för uppfyllande av Parternas åtaganden
Bestämmelserna i Ramavtalet, Punkt 3, äger motsvarande tillämpning avseende Parternas
åtaganden enligt detta Objektavtal.

Detta Objektavtal är upprättat i två exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ort och datum

-------------------------------------Lunds kommun

------------------------------------Staten genom Sverigeförhandlingen

6
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Bilaga 169

§ 333

Kommunens uppdrag enligt lag om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt ändring i
socialnämndens reglemente samt
ändring av tillståndsenhetens
tillsynsavgifter, (KF)

Dnr KS 2017/0850

Sammanfattning
Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i kraft. Enligt lagen ges landets kommuner från och
med den 1 juli 2017 i uppgift att ta emot anmälningar från näringsidkare
om försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till
konsumenter och att genom tillsyn kontrollera att näringsidkaren följer de
krav som ställs på handeln. Kommunen ges möjlighet att ta ut en avgift
för tillsynen.
Socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att uppdra åt
socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen, att
fastställa tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet
med socialnämndens förslag, samt vidta ändringar i socialnämndens
reglemente i enlighet med socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut den 20 september 2017, § 179, jämte bilaga.
Förslag till ändring i Reglemente för socialnämnden.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt
lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare,
att fastställa tillsynsavgifter vid försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i
enlighet med socialnämndens förslag att gälla från och med den 1
januari 2018, samt
att anta de ändringar i socialnämndens reglemente som framgår av
föreliggande förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (5)
Diarienummer

2017-09-26

KS 2017/0850

Kommunstyrelsen

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

Ansvar enligt lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare, ändring av
tillståndsenhetens tillsynsavgifter samt
ändring i socialnämndens reglemente.
Sammanfattning
Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i kraft. Enligt lagen ges landets kommuner från och
med den 1 juli 2017 i uppgift att ta emot anmälningar från näringsidkare
om försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till
konsumenter och att genom tillsyn kontrollera att näringsidkaren följer de
krav som ställs på handeln. Kommunen ges möjlighet att ta ut en avgift
för tillsynen.
Socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att uppdra åt
socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen, att
fastställa tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet
med socialnämndens förslag, samt vidta ändringar i socialnämndens
reglemente i enlighet med socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut den 20 september 2017, § 179, jämte bilaga
Förslag till ändring i Reglemente för socialnämnden
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2017

Barnets bästa
Att kommunen har kontroll över handeln med elektroniska cigaretter och
en organisation för ett effektivt tillsynsarbete gällande ålderskontrollen
tar tillvara barns och ungas rättigheter med hänsyn taget till vad som är
bäst för barnen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (5)
Diarienummer

2017-09-26

KS 2017/0850

Ärendet
Socialförvaltningen anför följande:
Lagstiftningen
Enligt den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
ska den handlare som vill sälja dessa produkter anmäla försäljningen till
kommunen som sedan har att utöva tillsyn över försäljningen.
I den nya lagen definieras en elektronisk cigarett som en produkt som
kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller en
beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och
anordningen utan patron eller tank. En påfyllningsbehållare är en
behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan
användas för att fylla på en elektronisk cigarett.
Lagstiftningen reglerar de krav som ställs på produkterna för att de ska få
säljas. Lagstiftningen innehåller även regler för handeln vilka i stora
delar överensstämmer med reglerna för försäljning av tobaksprodukter.
Exempelvis finns det en åldersgräns på 18 år och krav på ålderskontroll,
upplysning om åldersgränsen genom skyltning samt regler om att
produkterna inte får säljas vid tecken på att någon avser att langa till
minderårig.
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte
påbörjas utan att försäljningen anmälts till den kommun där försäljningen
ska ske. Handlaren ska vidare i samband med anmälan till kommunen ge
in ett skriftligt egenkontrollprogram för försäljningen.
Den omedelbara tillsynen över att handlarna följer lagstiftningen utövas
av kommunen när det gäller försäljningsförbud för produkter som inte
uppfyller bestämmelserna om produktanmälan, produktkrav,
informationsblad, innehållsdeklaration, hälsovarning på produkterna samt
rapportering av försäljningsvolymer. Kommunen är även ansvarig för
tillsynen över produktpresentationen i handeln, d.v.s. hur produkterna
marknadsförs i butiken.
Den omedelbara tillsynen över att åldersgränsen iakttas och att
försäljningen är anmäld till kommunen samt att tillräcklig egenkontroll
finns utövas av kommunen och Polismyndigheten.
Kommunen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att
lagstiftningen ska följas. Vid behov får beslut om föreläggande eller
förbud förenas med vite. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av
bestämmelserna får kommunen förbjuda en näringsidkare som
tillhandahåller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för
försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen. Om förbud är en
alltför ingripande åtgärd får kommunen istället meddela en varning.

224

Tjänsteskrivelse

3 (5)
Diarienummer

2017-09-26

KS 2017/0850

I syfte att ge underlag för dialog mellan kommunen och handlaren
gällande skyldigheten att förvissa sig om att den till vilken elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare lämnas ut har fyllt 18 år får
kommunen genomföra kontrollköp på samma sätt som när det gäller
tobak och folköl.
Organisation och finansiering
Tillsynen bedöms med relativt små insatser kunna införlivas i den
tillsynsorganisation som redan finns hos tillståndsenheten för tillsyn över
detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel. Därför föreslås
att socialnämnden får i uppdrag att även ansvara för kommunens
uppgifter enligt den nya lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Tillsynsarbetet kan administreras och utföras av
tillståndsenhetens befintliga personal samt av arvoderad tillsynspersonal.
Det kan konstateras att kommunens tillsynsansvar avseende handel med
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är minst lika omfattande
som tillsynsansvaret avseende försäljning av tobak. Avgiftsuttaget för
den som enbart säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare bör
därför motsvara avgiften för den som enbart säljer tobak. Vid försäljning
av ett eller flera av varuslagen, tobak, folköl, receptfria läkemedel och
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare uppstår vissa
samordningsvinster i tillsynsinsatsen vilket påverkar den samlade
avgiften. Vid sidan av införande av ny avgift för försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare föreslås även en viss
höjning av avgiften för försäljning av receptfria läkemedel. Kommunens
kontroll av denna verksamhet är av så pass omfattande karaktär att
avgiften måste höjas för att dessa försäljningsställen ska bära sin egen
kostnad för kontrollen. Slutligen föreslås av samma anledning en
justering av de sammanslagna avgifterna vid försäljning av flera varuslag
och där receptfria läkemedel ingår som en del.
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Förslag till nya tillsynsavgifter och justeringar i gällande
tillsynsavgifter per försäljningsställe och påbörjat kalenderår
från och med tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut
Typ av försäljning
Försäljning av folköl
Försäljning av tobak
Försäljning av receptfria läkemedel
Försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Försäljning av folköl och tobak
Försäljning av folköl och elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Försäljning av folköl, tobak och
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Försäljning av tobak och elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Försäljning av receptfria läkemedel och
folköl eller tobak
Försäljning av receptfria läkemedel och
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Försäljning av receptfria läkemedel, folköl
och tobak
Försäljning av receptfria läkemedel, folköl,
tobak och elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Nuvarande
2 000 kr
2 000 kr
1 500 kr
--------

Förslag
oförändrad
oförändrad
2 000 kr
2 000 kr

3 000 kr
--------

oförändrad
3000 kr

--------

3 700 kr

--------

3 000 kr

2 300 kr

2 800 kr

--------

3000 kr

3 200 kr

3 700 kr

--------

4 200 kr

Socialnämnden har därefter föreslagit beslutat föreslå
kommunfullmäktige
att uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt
lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
att fastställa tillsynsavgifter vid försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet
med socialnämndens förslag att gälla från tidpunkten för fullmäktiges
beslut, samt
att vidta de ändringar i socialnämndens reglemente som framgår av
bilaga.
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KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Kommunkontoret har i huvudsak ingen erinran mot socialnämndens
förslag. Kommunkontoret föreslår emellertid att tillsynsavgifterna ska
gälla från och med den 1 januari 2018 för att fullmäktiges protokoll ska
hinna justeras innan avgifterna träder i kraft.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt
lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
att fastställa tillsynsavgifter vid försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet
med socialnämndens förslag att gälla från och med den 1 januari 2018,
samt
att anta de ändringar i socialnämndens reglemente som framgår av
föreliggande förslag.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 179

Kommunens uppdrag enligt lag om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt ändring i
socialnämndens reglemente samt
ändring av tillståndsenhetens
tillsynsavgifter.

Dnr SO 2017/0136

Sammanfattning
Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i kraft. Enligt lagen ges landets kommuner från och
med den 1 juli 2017 i uppgift att ta emot anmälningar från näringsidkare
om försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till
konsumenter och att genom tillsyn kontrollera att näringsidkaren följer de
krav som ställs på handeln. Kommunen ges möjlighet att ta ut en avgift
för tillsynen. Socialnämnden har redan idag en uppbyggd
tillsynsorganisation som omfattar näringsställen med försäljning av
folköl, tobak och receptfria läkemedel. Det framstår därför som effektivt
att ansvaret för tillsynen över handeln med elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare åläggs socialnämnden och samordnas med den
tillsyn nämnden redan idag bedriver hos kommunens näringsidkare.
Samordningsvinsterna innebär också att avgifterna för kontrollen enligt
den nya lagstiftningen kan hållas lägre än om varje tillsynsinsats hos
näringsidkaren skulle finansieras för sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-12 med bilaga

Beslut
Socialnämnden beslutar

Justerare

att

hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att

uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter
enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare,

att

fastställa tillsynsavgifter vid försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i
enlighet med socialnämndens förslag att gälla från tidpunkten för
fullmäktiges beslut, samt

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-20

att

vidta de ändringar i socialnämndens reglemente som framgår av
bilaga.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-20

SO 2017/0135

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2017-09-20 klockan 16.30–19.10

Ledamöter

Eva S Olsson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Dan Ishaq (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Persson (S), ersätter K A Blom (S)
Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)
Layla Khairallah (MP), ersätter Maja Grubelic (FI)
David Liljedahl (C), ersätter Gun Jönsson (C)

Ersättare

Ann-Louise Levau (S)
Petra Douhane (M), t.o.m. kl 18:00
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L)
Mark Collins (L)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Karin Säfström, verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Annika Landfors, tillståndschef
Karin Lilja, kommunikatör

Justerare

Sonja Lindlöf (L)

Paragrafer

§ 174-209

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 20 september kl 19:10

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-20

SO 2017/0135

Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Sonja Lindlöf (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Paragrafer

§ 174-209

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-13

231

Socialnämnden

Annika Landfors
046-359 55 05
Annika.landfors@lund.se

Kommunens uppdrag enligt lag om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt ändring i
socialnämndens reglemente samt ändring av
tillståndsenhetens tillsynsavgifter.
Sammanfattning
Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i kraft. Enligt lagen ges landets kommuner från och
med den 1 juli 2017 i uppgift att ta emot anmälningar från näringsidkare
om försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till
konsumenter och att genom tillsyn kontrollera att näringsidkaren följer de
krav som ställs på handeln. Kommunen ges möjlighet att ta ut en avgift
för tillsynen. Socialnämnden har redan idag en uppbyggd
tillsynsorganisation som omfattar näringsställen med försäljning av
folköl, tobak och receptfria läkemedel. Det framstår därför som effektivt
att ansvaret för tillsynen över handeln med elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare åläggs socialnämnden och samordnas med den
tillsyn nämnden redan idag bedriver hos kommunens näringsidkare.
Samordningsvinsterna innebär också att avgifterna för kontrollen enligt
den nya lagstiftningen kan hållas lägre än om varje tillsynsinsats hos
näringsidkaren skulle finansieras för sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-12 med bilaga

Barnets bästa
Påverkar beslutet barn?
Beslutet påverkar barn och ungas rättigheter genom att kommunen
fullgör sitt ansvar enligt den nya lagen och därmed gör sin del av arbetet
med att säkra att barn och unga skyddas från att få tillgång till
beroendeframkallande preparat.
Har barn fått uttrycka sina åsikter? (artikel 12)
Nej, barns åsikter har inte inhämtats i ärendet.
Har barns bästa beaktats? (artikel 2,3 och 6)
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Att kommunen har kontroll över handeln med elektroniska cigaretter och
en organisation för ett effektivt tillsynsarbete gällande ålderskontrollen
tar tillvara barns och ungas rättigheter med hänsyn taget till vad som är
bäst för barnen.
Beskriv eventuella intressekonflikter (artikel 4)
Förvaltningen kan inte se någon intressekonflikt som påverkar barn.

Ärendet
Lagstiftningen
Enligt den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
ska den handlare som vill sälja dessa produkter anmäla försäljningen till
kommunen som sedan har att utöva tillsyn över försäljningen.
I den nya lagen definieras en elektronisk cigarett som en produkt som
kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller en
beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och
anordningen utan patron eller tank. En påfyllningsbehållare är en
behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan
användas för att fylla på en elektronisk cigarett.
Lagstiftningen reglerar de krav som ställs på produkterna för att de ska få
säljas. Lagstiftningen innehåller även regler för handeln vilka i stora
delar överensstämmer med reglerna för försäljning av tobaksprodukter.
Exempelvis finns det en åldersgräns på 18 år och krav på ålderskontroll,
upplysning om åldersgränsen genom skyltning samt regler om att
produkterna inte får säljas vid tecken på att någon avser att langa till
minderårig.
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte
påbörjas utan att försäljningen anmälts till den kommun där försäljningen
ska ske. Handlaren ska vidare i samband med anmälan till kommunen ge
in ett skriftligt egenkontrollprogram för försäljningen.
Den omedelbara tillsynen över att handlarna följer lagstiftningen utövas
av kommunen när det gäller försäljningsförbud för produkter som inte
uppfyller bestämmelserna om produktanmälan, produktkrav,
informationsblad, innehållsdeklaration, hälsovarning på produkterna samt
rapportering av försäljningsvolymer. Kommunen är även ansvarig för
tillsynen över produktpresentationen i handeln, d.v.s. hur produkterna
marknadsförs i butiken.
Den omedelbara tillsynen över att åldersgränsen iakttas och att
försäljningen är anmäld till kommunen samt att tillräcklig egenkontroll
finns utövas av kommunen och Polismyndigheten.
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Kommunen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att
lagstiftningen ska följas. Vid behov får beslut om föreläggande eller
förbud förenas med vite. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av
bestämmelserna får kommunen förbjuda en näringsidkare som
tillhandahåller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för
försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen. Om förbud är en
alltför ingripande åtgärd får kommunen istället meddela en varning.
I syfte att ge underlag för dialog mellan kommunen och handlaren
gällande skyldigheten att förvissa sig om att den till vilken elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare lämnas ut har fyllt 18 år får
kommunen genomföra kontrollköp på samma sätt som när det gäller
tobak och folköl.
Organisation och finansiering
Tillsynen bedöms med relativt små insatser kunna införlivas i den
tillsynsorganisation som redan finns hos tillståndsenheten för tillsyn över
detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel. Därför föreslås
att socialnämnden får i uppdrag att även ansvara för kommunens
uppgifter enligt den nya lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Tillsynsarbetet kan administreras och utföras av
tillståndsenhetens befintliga personal samt av arvoderad tillsynspersonal.
Det kan konstateras att kommunens tillsynsansvar avseende handel med
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är minst lika omfattande
som tillsynsansvaret avseende försäljning av tobak. Avgiftsuttaget för
den som enbart säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare bör
därför motsvara avgiften för den som enbart säljer tobak. Vid försäljning
av ett eller flera av varuslagen, tobak, folköl, receptfria läkemedel och
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare uppstår vissa
samordningsvinster i tillsynsinsatsen vilket påverkar den samlade
avgiften. Vid sidan av införande av ny avgift för försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare föreslås även en viss
höjning av avgiften för försäljning av receptfria läkemedel. Kommunens
kontroll av denna verksamhet är av så pass omfattande karaktär att
avgiften måste höjas för att dessa försäljningsställen ska bära sin egen
kostnad för kontrollen. Slutligen föreslås av samma anledning en
justering av de sammanslagna avgifterna vid försäljning av flera varuslag
och där receptfria läkemedel ingår som en del.
Tillsynsavgifter
Lagstöd för avgiftsuttag
8 kap. 10 § Alkohollagen (2010:1622)
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos kommunen.
Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av
kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9

234

kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver
anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.

19 b § Tobakslagen (1993:581)
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2005:369).
23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
En kommun får för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som
bedriver detaljhandel.
46 § lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare enligt 20 §.
8 kap. 3b § Kommunallag (1991:900) / från och med 2018-01-01 2
kap. 5 § Kommunallag (2017:725)
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner är
skyldiga att tillhandahålla får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet.
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga
att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller
annan författning.
8 kap. 3c § Kommunallag (1991:900) / från och med 2018-01-01 2
kap. 6 § Kommunallag (2017:725)
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar
mot kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som kommunen eller
landstinget tillhandahåller.
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
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Förslag till nya tillsynsavgifter och justeringar i gällande
tillsynsavgifter per försäljningsställe och påbörjat kalenderår
från och med tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut
Typ av försäljning
Försäljning av folköl
Försäljning av tobak
Försäljning av receptfria läkemedel
Försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Försäljning av folköl och tobak
Försäljning av folköl och elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Försäljning av folköl, tobak och
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Försäljning av tobak och elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Försäljning av receptfria läkemedel och
folköl eller tobak
Försäljning av receptfria läkemedel och
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Försäljning av receptfria läkemedel, folköl
och tobak
Försäljning av receptfria läkemedel, folköl,
tobak och elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Nuvarande
2 000 kr
2 000 kr
1 500 kr
--------

Förslag
oförändrad
oförändrad
2 000 kr
2 000 kr

3 000 kr
--------

oförändrad
3000 kr

--------

3 700 kr

--------

3 000 kr

2 300 kr

2 800 kr

--------

3000 kr

3 200 kr

3 700 kr

--------

4 200 kr

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt
lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
att fastställa tillsynsavgifter vid försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet
med socialnämndens förslag att gälla från tidpunkten för fullmäktiges
beslut, samt
att vidta de ändringar i socialnämndens reglemente som framgår av
bilaga.
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Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND
Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 § 50, den 28 augusti 2008 § 155, den 25
mars 2010 § 68, den 27 oktober 2011 § 185 samt den 24 september 2015 § 179.
Uppdrag och verksamhet
§1
Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt avser
individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning.
Nämnden ska vidare fullgöra de övriga uppgifter som enligt gällande författningar tillkommer
socialnämnd inom ovannämnda områden. Nämnden ska även handlägga ärenden om
hyresgaranti enligt 2 kap. 6 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och äger
därvid att för kommunens räkning teckna enkel borgen.
Nämnden ska utföra LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild
anpassad bostad för vuxna (lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, 9 § p. 9), för personer i personkrets 3 (LSS 1 § p. 3) som har psykiska funktionshinder.
§2
Det åligger nämnden
att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att
utarbeta därtill hörande handlingsplaner,
att besluta om bidrag till ideella organisationer med verksamhet inom socialtjänstens
område,
att besluta om tillstånd och ha tillsynsansvaret för servering enligt alkohollagen
(2010:1622)
att ansvara för tillsynen över detaljhandel med folköl enligt 5 kap. 5 § alkohollagen
(2010:1622)
att ansvara för tillsynen enligt tobakslagen (1993:581) avseende bestämmelserna om
varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljningsställen och bestämmelserna om
marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i
anslutning till försäljningsställen samt avseende handel med tobaksvaror enligt 12 §.
att ansvara för frågor som ankommer på kommunen enligt lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
att ansvara för frågor som ankommer på kommunen enligt lagen (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel.
att yttra sig i ärenden om tillståndsgivning enligt lotterilagen (1994:1000) och lagen
(1982:636) om anordnande av visst automatspel.
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att fullgöra kommunens ansvar enligt 5 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144)
§3
Socialnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden
som faller inom nämndens verksamhetsområde och därvid sluta förlikning och antaga
ackord.
Socialnämnden får också besluta om nedsättning eller avskrivning av fordran.
§ 4 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.
Nämnden ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
§ 5 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.
§ 6 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter
som sker i dess verksamhet.
§ 7 Nämndens sammansättning och sammanträden
Nämnden 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 får 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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Nämnden fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna för
nästkommande år.
§ 8 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.
§ 9 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).
§ 10 Närvarorätt
Vid socialnämndens sammanträden har, om nämnden inte beslutar annat, förvaltningschefen
rätt att närvara och delta i överläggningarna samt få sin mening antecknad till protokollet.
§ 11 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.
§ 12 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
Reglemente för Socialnämnden i Lund
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partierna.
§ 13 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.
§ 14 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.
§ 15 Förvaltning
Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.
§ 16 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som
nämnden bestämmer.
§ 17 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 andre 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.
§ 18 Utskott
Nämnden ska utse ett utskott för ärenden rörande individ- och familjeomsorgen.
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.
Reglemente för Socialnämnden i Lund
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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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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2017-11-01

§ 335

Bilaga 170

Biblioteksplan för Lunds kommun,
(KF)

Dnr KS 2015/0669

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt förslag till biblioteksplan för
Lunds kommun till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 8 juni 2017, § 95, jämte bilagor.
Förslag till Biblioteksplan för Lunds kommun.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD),
Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag, att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Biblioteksplan för Lunds kommun
att gälla från den 1 januari 2018.
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson
(SD) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att, med anledning av förvaltningsrättens domar mål nr 13584-15 och
mål nr 6297-16, öppna upp biblioteken på Järnåkra och Nöbbelöv igen
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Biblioteksplan för Lunds
kommun
att gälla från den 1 januari 2018.
Elin Gustafsson (S) yrkar avslag på Philip Sandbergs (L) m.fl.
tilläggsyrkande gällande biblioteken Järnåkra och Nöbbelöv.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl.
yrkande att bifalla kommunkontorets förslag mot avslag på detsamma
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Philip Sandbergs (L) m.fl.
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Ja för avslag på Philip Sandbergs (L) m.fl. tilläggsyrkande.
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Torsten Czernyson (KD) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Inga Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att
avslå Philip Sandbergs (L) m.fl. tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

fastställa upprättat förslag till Biblioteksplan för Lunds kommun
gälla från den 1 januari 2018.

Reservationer
Philip Sandberg (L), Inga Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 335/01-02.

Protokollsanteckningar
Hanna Gunnarsson (V): Vänsterpartiet vill ha bibliotek på Nöbbelöv,
men beslutet om vilka bibliotek som ska finnas måste tas i kultur- och
fritidsnämnden, inte kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 november
2017, ärende: ”Biblioteksplan för Lunds kommun, (KF) Dnr KS
2015/0669”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
det yrkande som lades av Liberalerna och Centern om att de stängda
stadsdelsbiblioteken ska öppnas igen. Nedläggningen överklagades ju till
Förvaltningsrätten, som biföll överklagandet. Kommunen ska inte ignorera
domar från domstolar.
För Sverigedemokraterna 2017-11-01

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-10-03

KS 2015/0669

Kommunstyrelsen

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

Biblioteksplan för Lunds kommun.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt förslag till biblioteksplan för
Lunds kommun till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 8 juni 2017, § 95, jämte bilagor
Förslag till Biblioteksplan för Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att biblioteksplanen i hög grad
berör barn och unga i Lunds kommun genom att de utgör en central
målgrupp för den kommunala biblioteksverksamheten. Folkbiblioteken
ska enligt 8 § bibliotekslagen (2013:801) särskilt prioritera barn och unga
för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.
Skolbibliotekens verksamhet riktar sig specifikt till barn och unga i syfte
att främja deras måluppfyllelse.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen anför följande:
Biblioteksplanen ska utgöra ett långsiktigt strategiskt dokument, som
beskriver hur Lunds kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken
inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2018.
Planen ska omfatta samtliga bibliotek som Lunds kommun är huvudman
för, det vill säga både folk- och skolbibliotek. Tillsammans med
nationella och lokala styrdokument ska biblioteksplanen vara ett redskap
för medarbetare och beslutsfattare i utvecklingen av den kommunala
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen har också som syfte att
synliggöra utbud och service för allmänheten samt gynna möjligheter till
insyn och påverkan. När biblioteksplanen, som ska omfatta hela den
kommunala biblioteksverksamheten, träder i kraft finns inte längre behov
av ett separat verksamhetsuppdrag för skolbibliotekscentralen (SBC). Det
verksamhetuppdrag, som antogs av nämnden den 12 februari 2015
upphör därmed att gälla.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-10-03

KS 2015/0669

Framtagandet av förslag till biblioteksplan har skett under perioden
augusti 2016 till januari 2017. Under våren har förslaget remitterats till
berörda nämnder och andra intressenter. Efter remissomgången har de
inkomna synpunkterna bearbetats och i flera fall införlivats i planen.
Detta gäller till exempel synpunkter om att arbetet med tillgänglighet för
bibliotekslagens prioriterade grupper ska ske i dialog med målgrupperna,
att lokalisering av bibliotek ska ske i samråd med stadsbyggnadskontoret
och att studentlivet bör lyftas fram som en av de aktörer, som kan fylla
folkbiblioteken med verksamhet. Vidare har formerna för
aktualitetsprövning respektive uppföljning förtydligats. Texten om Lunds
kommuns vision har ändrats som en följd av att en ny vision har trätt i
kraft sedan remissförslaget skrevs. Efter dialog mellan kultur- och
fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltning Lunds stad samt barn- och
skolförvaltning Lund Öster har ett tillägg i förslaget gjorts om att
förskolebiblioteksverksamheten ska utvecklas och utvidgas till att på sikt
omfatta samtliga förskolor i Lund.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa upprättat förslag till Biblioteksplan för Lunds kommun

att

gälla från den 1 januari 2018.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-08

§ 95

Biblioteksplan för Lunds kommun
Dnr KU 2017/0015

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under augusti 2015 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att framta en ny biblioteksplan för Lunds
kommun.
Framtagandet av förslag till biblioteksplan har skett under perioden
augusti 2016 till januari 2017. Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut
den 16 februari 2017, § 23, har förslaget remitterats till berörda nämnder
och andra intressenter. Efter remissomgången har de inkomna
synpunkterna bearbetats och i flera fall införlivats i planen. Detta gäller
till exempel synpunkter om att arbetet med tillgänglighet för
bibliotekslagens prioriterade grupper ska ske i dialog med målgrupperna,
att lokalisering av bibliotek ska ske i samråd med stadsbyggnadskontoret
och att studentlivet bör lyftas fram som en av de aktörer, som kan fylla
folkbiblioteken med verksamhet. Vidare har formerna för
aktualitetsprövning respektive uppföljning förtydligats. Avsnittet om
Lunds kommuns vision har ändrats som en följd av att en ny vision har
trätt i kraft alltsedan remissförslaget skrevs. Efter dialog mellan kulturoch fritidsförvaltningen och skolförvaltningarna har i förslaget
inkluderats att förskolebiblioteksverksamheten ska utvecklas och
utvidgas till att på sikt omfatta samtliga förskolor i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2017
Reviderat förslag till biblioteksplan för Lunds kommun, daterat den 8
juni 2017
Sammanställning av remissvar, daterad den 22 maj 2017
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 23
Barnchecklista, daterad den 16 februari 2017

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Peter Bergwall (MP) och Sven Ingmar Andersson
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att nämnden ska bifalla förvaltningens
förslag med tillägget att nämnden ska klargöra att inga bibliotek skall
läggas ner eller flyttas utanför bostadsområden samt att Nöbbelövs
bibliotek åter skall bli stadsdelsbibliotek.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag
med tillägget att nämnden ska besluta att åter öppna Järnåkrabiblioteket.
Birger Swahn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt avslag till
samtliga tilläggsyrkanden.
Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (6)
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-08

Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till Saima Jönsson Fahoums (V)
yrkanden om att bifalla förvaltningens förslag med tillägget att nämnden
ska klargöra att inga bibliotek skall läggas ner eller flyttas utanför
bostadsområden samt att Nöbbelövs bibliotek åter skall bli
stadsdelsbibliotek.
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till Birger Swahns (M) yrkande om att
bifalla förvaltningens förslag samt avslå tilläggsyrkanden från Saima
Jönsson Fahoum (V) och Gunnar Brådvik (L).

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre yrkanden föreligger: yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag, yrkande
från Saima Jönsson Fahoum (V) med flera om att bifalla förvaltningens
förslag inkluderat tilläggsyrkanden samt yrkande från Gunnar Brådvik
(L) om att bifalla förvaltningens förslag inkluderat tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska besluta att anta
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. Därefter
ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkande från Saima Jönsson
Fahoum (V) om att nämnden ska besluta att klargöra att inga bibliotek
skall läggas ner eller flyttas utanför bostadsområden och yrkande från
Birger Swahn (M) med flera om att avslå detsamma och finner att
nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda. Vidare ställs
proposition på Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande om att Nöbbelövs
bibliotek åter skall bli stadsdelsbibliotek och Birger Swahns (M) med
fleras yrkande om avslag på detsamma och finner att nämnden beslutar i
enlighet med det sistnämnda. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla avslagsyrkande från Birger Swahn (M) med flera
röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) med flera
om att Nöbbelövs bibliotek åter skall bli stadsdelsbibliotek röstar nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP), Birger Swahn (M), Adrian Borin
(M) och Zoltán G Wagner (KD) röstar ja.
Gunnar Brådvik (L) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar nej.
Sven Ingmar Andersson (C) avstår från att deltaga i voteringen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (6)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-08

Med åtta ja-röster gentemot två nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med avslagsyrkande från Birger Swahn (M)
med flera.
Ordföranden ställer nu proposition på yrkande från Gunnar Brådvik (L)
om att nämnden ska besluta att åter öppna Järnåkrabiblioteket samt
yrkande från Birger Swahn (M) med flera om att avslå detsamma och
finner att nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda. Votering
begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla avslagsyrkande från Birger Swahn (M) med flera
röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att nämnden
ska besluta att åter öppna Järnåkrabiblioteket röstar nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP), Birger Swahn (M), Adrian Borin
(M) och Zoltán G Wagner (KD) röstar ja.
Gunnar Brådvik (L) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar nej.
Sven Ingmar Andersson (C) avstår från att deltaga i voteringen.
Med åtta ja-röster gentemot två nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med avslagsyrkande från Birger Swahn (M)
med flera.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat förslag till biblioteksplan för Lunds kommun
samt översända detta till kommunstyrelsen för fastställande i
kommunfullmäktige

Reservationer
Zoltán G Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet. Saima Jönsson
Fahoum (V) och Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot det fattade
beslutet till förmån för egna tilläggsyrkanden. Gunnar Brådvik (L)
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (6)
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-08

Protokollsanteckningar
Zoltán G Wagner (KD) för följande anteckning till protokollet:
”Biblioteksplanen borde också omfatta friskolor samt de internationella
skolorna inom Lunds kommun.”
Gunnar Brådvik (L) för följande anteckning till protokollet:
”Liberalerna saknar en strategi för vilken typ av bibliotek kommunen ska
ha och var de ska ligga.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (6)
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-08

KU 2017/0514

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2017-06-08, klockan 17.30–20.00

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD) §§ 93-95

Tjänstgörande ersättare

Börje Anehamre (M) §§ 90-92, 96-100

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sarah Nilsson Dolah (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Lina Heimer, utvecklingsstrateg, §§ 90-95
Mikael Johansson, utvecklingsstrateg, §§ 90-92
Malin Nilsson, Arkitema Architects, §§ 90-92
Johan Oltegen, Friluftsfrämjandet, §§ 90-92
Gity Yahoo, Friluftsfrämjandet, §§ 90-92
Jenny Gustafsson, Friluftsfrämjandet, §§ 90-92

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§§ 90-100

6 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-08

KU 2017/0514

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-06-13
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

2017-06-08

Paragrafer

§§ 90-100

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-07-07
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Bibliotek

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-05-22

KU 2017/0015

Kultur- och fritidsnämnden

Lina Heimer
046-35 99 072
lina.heimer@lund.se

Biblioteksplan för Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under augusti 2015 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds
kommun. Den 16 februari 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att
utsända förslag till ny biblioteksplan på remiss med sista svarsdatum den
30 april 2017. Utifrån inkomna remissyttranden och övriga överväganden
har förvaltningen gjort ett smärre antal förändringar i förslaget till ny
biblioteksplan. Ändringarna rör bland annat samverkan med olika
aktörer, utvidgning av förskolebiblioteksverksamheten samt former för
aktualitetsprövning av biblioteksplanen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2017
(denna skrivelse)
Reviderat förslag till biblioteksplan för Lunds kommun, den 8 juni 2017
Sammanställning av remissvar, daterad den 22 maj 2017
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 23
Barnchecklista, den 16 februari 2017

Barnets bästa
Biblioteksplanen berör i hög grad barn och unga i Lunds kommun genom
att de utgör en central målgrupp för den kommunala
biblioteksverksamheten. Folkbiblioteken ska enligt 8 § bibliotekslagen
(2013:801) särskilt prioritera barn och unga för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning. Skolbibliotekens verksamhet
riktar sig specifikt till barn och unga i syfte att främja deras
måluppfyllelse. En barnkonsekvensanalys har gjorts i bifogad
barnchecklista.

Ärendet
Biblioteksplanen ska utgöra ett långsiktigt strategiskt dokument, som
beskriver hur Lunds kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken
inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2018.
Planen ska omfatta samtliga bibliotek som Lunds kommun är huvudman
för, det vill säga både folk- och skolbibliotek. Tillsammans med
nationella och lokala styrdokument ska biblioteksplanen vara ett redskap

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se
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KU 2017/0015

för medarbetare och beslutsfattare i utvecklingen av den kommunala
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen har också som syfte att
synliggöra utbud och service för allmänheten samt gynna möjligheter till
insyn och påverkan. När biblioteksplanen, som ska omfatta hela den
kommunala biblioteksverksamheten, träder i kraft finns inte längre behov
av ett separat verksamhetsuppdrag för skolbibliotekscentralen (SBC). Det
verksamhetuppdrag, som antogs av nämnden den 12 februari 2015
upphör därmed att gälla.
Framtagandet av förslag till biblioteksplan har skett under perioden
augusti 2016 till januari 2017. Under våren har förslaget remitterats till
berörda nämnder och andra intressenter. Efter remissomgången har de
inkomna synpunkterna bearbetats och i flera fall införlivats i planen.
Detta gäller till exempel synpunkter om att arbetet med tillgänglighet för
bibliotekslagens prioriterade grupper ska ske i dialog med målgrupperna,
att lokalisering av bibliotek ska ske i samråd med stadsbyggnadskontoret
och att studentlivet bör lyftas fram som en av de aktörer, som kan fylla
folkbiblioteken med verksamhet. Vidare har formerna för
aktualitetsprövning respektive uppföljning förtydligats. Texten om Lunds
kommuns vision har ändrats som en följd av att en ny vision har trätt i
kraft sedan remissförslaget skrevs. Efter dialog mellan kultur- och
fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltning Lunds stad samt barn- och
skolförvaltning Lund Öster har ett tillägg i förslaget gjorts om att
förskolebiblioteksverksamheten ska utvecklas och utvidgas till att på sikt
omfatta samtliga förskolor i Lund.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat förslag till biblioteksplan för Lunds kommun
samt översända detta till kommunfullmäktige för fastställande

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Karin Bergendorff
bibliotekschef
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Biblioteksplan för Lunds kommun
Gäller från och med 2018-01-01

Lunds kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
2017-06-08

260

Förord
Denna biblioteksplan beskriver inriktningen för biblioteken i Lunds kommun från och med 2018.
Planen talar om vad folk- och skolbiblioteken ska sträva efter, vilka områden som särskilt behöver
utvecklas och vilka grupper som ska prioriteras.
Som biblioteksstad har Lund goda förutsättningar, med höga besöks- och utlåningssiffror och en stark
bildningstradition. Lundabornas engagemang för sina bibliotek är stort och levande. Samtidigt
påverkas biblioteken av snabba förändringar i omvärlden, den ökade digitaliseringen och människors
förändrade vanor. Bibliotekens roll som fria mötesplatser för alla blir allt viktigare. Det ställer krav på
att biblioteken vågar ta sig an förändringar och arbeta på nya sätt. Tillgänglighet, likvärdighet och
delaktighet är viktiga ledstjärnor i detta arbete.
Lund har, och ska ha, en hög ambitionsnivå när det gäller biblioteksverksamhet. Vi hoppas att denna
biblioteksplan ska vara ett användbart redskap för alla som arbetar med att fortsätta utveckla
biblioteken och deras roll i vårt demokratiska samhälle.
Lund, maj 2017
Styrgruppen för Lunds kommuns biblioteksplan
Karin Bergendorff, bibliotekschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Ann-Britt Wall Berséus, skoldirektör, barn- och skolförvaltning Lund Öster
Mats Jönsson, skoldirektör, barn- och skolförvaltning Lunds stad
Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen
Urban Olsson, förvaltningsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen

”Att fråga om vi behöver bibliotek nu när det finns så mycket information är ungefär lika
insiktsfullt som att fråga om man behöver vägkartor nu när det finns så väldigt många vägar.”
― Jon Bing (1944-2014), norsk författare och professor i rättsinformatik
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Sammanfattning: Biblioteksplanen i korthet
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2 §: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
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1. Inledning
Om biblioteksplanen
Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny
biblioteksplan för Lunds kommun i augusti 2015. Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen
(2013:801) anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den tidigare biblioteksplanen, som
antogs av kommunfullmäktige 2008, hade inget uttalat slutår men tog tydligt sikte på 2014, vilket gör
att den inte längre utgör ett aktuellt styrdokument.
Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument, som beskriver hur Lunds kommun arbetar
med biblioteksfrågor samt vilken inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med
2018. Planen omfattar samtliga bibliotek som Lunds kommun är huvudman för, det vill säga både
folk- och skolbibliotek. Tillsammans med nationella, regionala och lokala styrdokument ska
biblioteksplanen vara ett redskap för medarbetare och beslutsfattare i utvecklingen av den
kommunala biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen syftar också till att synliggöra utbud och
service för allmänheten och gynna möjligheter till insyn och påverkan. För genomförande,
uppföljning och revidering av biblioteksplanen, se stycke 6.

Hur planen har tagits fram
Framtagandet av biblioteksplanen har skett under perioden augusti 2016 till januari 2017. Arbetet
har letts av en styrgrupp, bestående av förvaltningsdirektörerna för kultur- och fritidsförvaltningen,
barn- och skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund Öster, utbildningsförvaltningen
samt folkbibliotekschefen. För att driva och samordna arbetet har det funnits en arbetsgrupp,
bestående av en utvecklingsstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen, enhetschefen för bibliotek och
medborgarservice samt en utvecklare/projektsamordnare från folkbiblioteken.
Till arbetsgruppen har knutits referenspersoner från folkbiblioteken samt kontaktpersoner från barnoch skolförvaltning Lund Öster respektive utbildningsförvaltningen. Dessa har arbetat fördjupat inom
fyra fokusområden, som alla har sin utgångspunkt i bibliotekslagen. För vart och ett av
fokusområdena har en kartläggning av nuläget gjorts, följt av en analys av framtida behov.
Fokusområdena har varit barn och unga (inklusive elevperspektivet), prioriterade grupper, det
digitala biblioteket och samverkan.
Flera befintliga referens- och nätverksgrupper med skolledare, förskolechefer respektive
skolbibliotekarier har varit delaktiga i framtagandet. Samtliga medarbetare inom folkbiblioteken har
fått tillfälle att arbeta fördjupat med biblioteksplanen och processen har också innefattat
dialogmöten med tjänstemän från skolförvaltningarna, kommunkontoret, vård- och omsorgs- samt
socialförvaltningen, företrädare för andra offentliga bibliotek samt externa samarbetspartners.
Synpunkter från unga kring framtidens bibliotek har inhämtats i samverkan med Lunds ungdomsting.
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2. Lagar, riktlinjer och styrdokument
Internationell nivå
FN-konventioner

Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är grunden för all
biblioteksverksamhet, som vilar på en demokratisk grund. Den säger att var och en har rätt till
åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt att söka, ta
emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
I FN:s barnkonvention manifesteras alla barns lika rättigheter och värde, rätt att uttrycka sig, bli
lyssnade till och utvecklas. Barnets bästa ska vara i centrum när beslut om barn fattas. Särskilt viktigt
att uppmärksamma i bibliotekssammanhang är varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet,
religionsfrihet och föreningsfrihet samt rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt beaktad.
Unescos manifest

Unescos folkbiblioteksmanifest slår fast att gratis och obegränsad tillgång till kunskap, kultur och
information är en förutsättning för en demokratisk utveckling i ett samhälle. Folkbiblioteket ska vara
en lokal port till kunskap, ge förutsättningar för det livslånga lärandet, skapa en grund för att
medborgare ska kunna fatta välinformerade och självständiga beslut, samt möjliggöra kulturell
utveckling för individer och sociala grupper.
Unescos skolbiblioteksmanifest säger att skolbiblioteken, förutom att stödja och främja skolans
utbildningsmål, ska främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli
biblioteksanvändare. De ska erbjuda eleverna möjligheter att skapa och använda information som en
väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. Eleverna ska också erbjudas träning i att värdera och
använda information, oavsett form, samt få insikt i och förståelse för olika kommunikationsformer.
Enligt Unescos manifest om mångkulturella bibliotek bör bibliotek av alla slag avspegla, stödja och
främja kulturell och språklig mångfald på såväl internationell som nationell och lokal nivå, och på det
viset verka för tvärkulturell dialog och aktivt samhällsdeltagande.

Nationell nivå
Bibliotekslagen

Bibliotekslagen (2013:801) gäller för all offentligt finansierad biblioteksverksamhet, alltså både folkoch skolbibliotek. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt bibliotekslagen verka för
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. De ska också främja läsning, tillgång till litteratur, utbildning, forskning och kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Varje kommun ska ha
folkbibliotek och det ska vara avgiftsfritt att låna litteratur. Vissa grupper är särskilt prioriterade,
vilket beskrivs närmare i stycke 4.
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Skollagen och läroplaner

Enligt skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. I förarbetena till lagen förklaras
att man med skolbibliotek vanligtvis brukar avse ”en gemensam och ordnad resurs av medier och
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.” Skolinspektionen har preciserat hur denna
bestämmelse ska tolkas. Myndigheten anger att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska
ha tillgång till skolbibliotek:
●

●
●

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt
avstånd från skolan, som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av
elevernas utbildning för att bidra till att nå målen.
Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra
medier.
Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till
läsning.

Ytterst är det rektor som äger beslutanderätten i frågor, som rör skolbiblioteken och som avgör hur
elevernas tillgång till skolbibliotek ska lösas. Verksamheten måste dock organiseras så att eleverna
har tillgång till skolbibliotek på det sätt som avses i skollagen.
Läroplanen för grundskolan lägger bland annat vikt vid informationssökning och läs- och
skrivutveckling. Läroplanen för gymnasieskolan betonar ett vetenskapligt synsätt och en källkritisk
hållning, vilket stöds av skolbiblioteket som pedagogisk resurs. I båda läroplanerna betonas rektors
ansvar för att eleverna får tillgång till skolbibliotek. Med de reviderade läroplanerna, som träder i
kraft den 1 juli 2018 kommer ett nytt krav på rektor att ansvara för att skolbibliotekets verksamhet
används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala
kompetens.
Övrig lagstiftning med relevans för biblioteksverksamhet

Det finns också annan lagstiftning, som har relevans för biblioteken eller för delar av verksamheten.
Upphovsrättslagen (2005:359) reglerar framställning och spridning av anpassade medier, till exempel
talböcker, för personer med läshinder. Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering som
har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk (2009:724) syftar till att skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt
främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
Personuppgiftslagen (1998:204) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur
biblioteken ska hantera personuppgifter och uppgifter om vad som söks eller lånas. Den förstnämnda
lagen upphör att gälla i maj 2018 och ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR).

Regional nivå
En ny regional biblioteksplan kommer att presenteras av Region Skåne våren 2017. Biblioteksplanen
bygger vidare på den regionala kulturplanen, vilket är ett samverkansdokument som har formats i
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samtal med regionens kommuner, dess kulturliv och den idéburna sektorn. Kulturplanen gäller 20162019 och uttrycker bland annat att regionen vill




stimulera fortsatt utveckling av bibliotek till öppna, tillgängliga och dynamiska platser och
aktörer i lokalsamhället
främja en likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur för alla invånare
tydliggöra biblioteken som viktiga aktörer i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Lokal nivå
Vision och förhållningssätt för Lunds kommun

Lunds kommuns vision, som antogs av kommunfullmäktige i april 2017, beskriver ett önskvärt
framtida tillstånd, både för platsen och för organisationen Lunds kommun. Visionen sammanfattas i
rubriken ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. De förhållningssätt som
ska prägla arbetet enligt visionen är lyssna, lära och leda:


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.

Strategi för barnets bästa

Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Lunds kommun genom att kommunfullmäktige har antagit
Barnets bästa – en strategi för att stärka barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska
beaktas vid alla kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn
påverkas och hur barns bästa beaktats. En barnrättskommitté har uppdraget att följa och utveckla
arbetet för att genomföra strategin.
Verksamhetsuppdrag för SBC

Ett verksamhetsuppdrag för skolbibliotekscentralen (SBC) antogs av kultur- och fritidsnämnden 2015.
I verksamhetsuppdraget anges vad SBC ska uppnå, men inte hur det ska genomföras. När denna
biblioteksplan, som omfattar hela den kommunala biblioteksverksamheten, träder i kraft finns inte
längre behov av ett separat verksamhetsuppdrag för SBC och dokumentet upphör därmed att gälla.
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3. Biblioteksstrukturen i Lund
Biblioteksplanen gäller för de kommunala folk- och skolbiblioteken. I Lund finns även andra offentligt
finansierade bibliotek. Med dessa ska de kommunala biblioteken, enligt bibliotekslagen, samverka. I
följande stycke ges en samlad bild av biblioteksstrukturen i Lund.

Bibliotek inom den kommunala organisationen
Folkbibliotek

Folkbibliotek är den gemensamma benämningen på de allmänna kommunala biblioteken.
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbiblioteken
har kultur- och fritidsnämnden som huvudman och består av stadsbiblioteket samt nio
stadsdelsbibliotek placerade i










Dalby
Genarp
Klostergården
Linero
Norra Fäladen
Stångby
Södra Sandby
Veberöd
Väster

Kultur- och fritidsnämnden planerar för två nya bibliotek inom de närmaste tre åren, ett i nordvästra
Lund och ett på Brunnshög.
Till folkbiblioteken hör också en biblioteksbuss, vilken fungerar som ett rullande folkbibliotek, som
kör både i Lunds stad och i de östra kommundelarna. Biblioteksbussen kompletterar de fysiska, fasta
biblioteken och målgruppen är alla invånare i kommunen. Ett av syftena är att öka tillgängligheten
för grupper, som av olika skäl har svårt att ta sig till ett fysiskt bibliotek. Turer till kommunens
förskolor utgör en stor del av bussens verksamhet, eftersom folkbiblioteken ska rikta särskilt fokus
mot barn och unga.
Skolbibliotek

Barn- och skolnämnd Lunds stad respektive barn- och skolnämnd Lund Öster är huvudmän för
skolbiblioteken inom grundskolan till och med 2017. Från och med januari 2018 införs, enligt beslut i
kommunfullmäktige, en samlad barn- och skolnämnd med gemensam förvaltning. Målgruppen för
skolbiblioteken inom grundskolan är elever i förskoleklass till och med årskurs nio.
Ett skolbibliotek är en pedagogisk resurs, som stöttar lärare och elever för att eleven ska nå sin
måluppfyllelse med skolarbetet. Uppdraget som skolbibliotekarie innebär att arbeta i ett tydligt
pedagogiskt sammanhang. Skolbibliotekariens uppdrag utgår från läroplanen och skolans övriga
styrdokument. Det ingår i arbetsuppgifterna att bedriva undervisning i sökmetoder, källkritik,
upphovsrätt med mera. Även läsutveckling och lässtimulans är viktiga delar, liksom utveckling av
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elevernas digitala kompetens. Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett centralt begrepp inom
verksamheten. För den dagliga driften och för skolbibliotekens integrering i det pedagogiska arbetet
ansvarar varje skolas rektor. Skolbiblioteken utformas och utvecklas av skolbibliotekarier, skolledare,
lärare och elever utifrån varje skolas behov och arbetssätt.
Skolbiblioteksverksamhet bedrivs vid samtliga 40 kommunala grundskolor. Målgruppen är elever i
förskoleklass till och med årskurs nio. I ett par fall delar två skolor på ett skolbibliotek (detta gäller för
Lerbäckskolan/Oskarskolan samt för Vårfruskolan/Apelskolan). En del skolor delar på
skolbibliotekarietjänster. Tre skolbibliotek (Klostergården, Norra Fäladen och Veberöd) är
integrerade med folkbibliotekens stadsdelsbibliotek. Integreringen innebär samverkan och
ansvarsfördelning reglerad i avtal kring lokaler, personal och medier.
Skolbibliotek finns också på samtliga fyra kommunala gymnasieskolor. Dessa har
utbildningsnämnden som huvudman. Målgrupp för skolbiblioteken inom gymnasieskolan är elever i
årskurs ett till och med tre (inom gymnasiesärskolan även årskurs fyra).
För en förteckning över den kommunala grund- och gymnasieskolans skolbibliotek, se bilaga 1.
Skolbibliotekscentralen, SBC

Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för skolbibliotekscentralen (SBC) som är en central resurs
och ett sammanhållande nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. Genom samverkan med
skolförvaltningarna och huvudmän för de fristående grundskolorna ska SBC stödja och stärka
skolbiblioteken i Lund så att dessa verksamheter kan utvecklas och förstärkas i enlighet med
elevernas behov och måluppfyllelse, det vill säga bidra till att barn och ungdomar i Lund ges
möjligheter att utveckla en god läsförståelse och därmed också ges bättre möjligheter till kunskap
och bildning. Detta sker bland annat genom att SBC





ger konsultativt stöd i skolbiblioteksfrågor
bedriver omvärldsbevakning
samordnar och driver nätverk för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling för
skolbibliotekarier respektive skolledare
ansvarar för administration, stöd och service till grund- och gymnasieskolor av gemensamma
bibliotekssystem i samverkan med folkbibliotekens systemorganisation.

Biblioteket på Komvux

Under utbildningsförvaltningen ligger biblioteket på Komvux, som är Lunds lärcentrum för vuxna.
Komvux driver förutom vuxenutbildningen även svenska för invandrare (SFI) och Lärvux. För att få
studera på SFI ska eleven vara minst 16 år och på Komvux och Lärvux 20 år. Någon övre åldersgräns
finns inte.
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Andra offentliga bibliotek i Lund
Lunds universitets bibliotek

Biblioteken vid Lunds universitet har staten som huvudman och ger service till studenter, forskare,
lärare och allmänhet. Alla personer över 18 år, som bor i Sverige kan låna och ta del av samlingarna.
Universitetsbiblioteket bildar tillsammans med fakultets-, institutions- och centrumbiblioteken
nätverket Lunds universitets bibliotek, LUB, med bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Nätverket
har en egen styrelse tillsatt av Lunds universitet, men varje fakultet och centrumbildning har
huvudansvaret för det egna biblioteket.
Sjukhusbibliotek

Region Skåne är huvudman för de sjukhusbibliotek som finns i Lund:





Sjukhusbiblioteket SUS med Patientforum vid Skånes universitetssjukhus är ett
informationscentrum för patienter, anhöriga och personal inom sjukvården i Lund.
Psykiatribiblioteket Lund är en filial till sjukhusbiblioteket, som är specialiserat inom psykiatri,
psykologi och sociologi. Biblioteket ger service till patienter, anhöriga och personal inom
psykiatrin.
Barnbiblioteket på Barn- och ungdomssjukhuset, BUS, riktar sig till patienter, anhöriga och
personal på sjukhuset.

Sjukhusbiblioteket SUS ingår i Skånes universitetssjukhus, där driftledningsnämnden är
sjukvårdsnämnden SUS, som i sin tur är underställd hälso- och sjukvårdsnämnden. Den politiska
styrningen av övriga sjukhusbibliotek utövas av nämnden för mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt.
Kultur Skåne

Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne,
som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller
folkbiblioteken i länet samt att erbjuda olika former av stöd och utvecklingsmedel.

4. Utgångspunkter
Grundläggande uppdrag
Bibliotekslagen beskriver ändamålet med bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige i
sin portalparagraf:
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
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Genom att använda begreppet ”biblioteksverksamhet” har regeringen understrukit att
biblioteksverksamhet kan tillhandahållas på olika sätt i olika situationer. Det kan dels vara i form av
traditionella bibliotek, dels i form av bokbussar eller olika typer av uppsökande verksamhet.
Formuleringen ”alla” innebär att det inte finns någon avgränsning till personer, som har svenskt
medborgarskap eller som är folkbokförda i kommunen. Allas tillgång till information och kunskap är
en väsentlig förutsättning för delaktighet i samhällslivet och det demokratiska samhällets utveckling.
Tillgången till information och kunskap är särskilt viktig när det gäller grupper, som möter olika
former av hinder för att kunna ta del av det informationsutbud, som tillhandahålls på
mediemarknaden. Därför finns det i bibliotekslagen bestämmelser, som innebär att vissa grupper
särskilt ska prioriteras i bibliotekens verksamhet:
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov
och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av
information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland
annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.
Både mellan och inom var och en av de prioriterade grupperna finns stora variationer när det gäller
förutsättningar och behov. Att ägna dem särskild uppmärksamhet innebär till exempel att erbjuda
anpassade medier (såsom medier på andra språk, talböcker, ljudböcker och storstilsböcker), tekniska
hjälpmedel, särskilda tjänster och programverksamhet. I förhållande till de nationella minoriteterna
har biblioteken en nyckelroll när det gäller att erbjuda information och litteratur på
minoritetsspråken, men också i att synliggöra minoritetsspråken i förhållande till
majoritetsbefolkningen, oavsett hur många minoritetsrepresentanter som bor i kommunen1.
En annan grupp, som folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt är barn och unga:
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
Att lagtexten anger just litteratur som exempel på vad som ska erbjudas barn och ungdomar har
regeringen motiverat med att litteraturen har en central ställning för språkutveckling och
läsförståelse. Litteratur ska här förstås i vid mening och innefattar därför både skön- och
facklitteratur i olika tekniska format. Utbudet ska anpassas till olika åldersgrupper och till de skilda
förutsättningar barn och ungdomar kan ha, till exempel på grund av funktionsnedsättningar. Det ska
också tillgodose behoven hos barn och unga, som tillhör nationella minoriteter eller som har annat
modersmål än svenska.

1

De nationella minoriteterna utgörs av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.
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Omvärldsfaktorer
Den strategiska inriktningen för folk- och skolbiblioteken i Lund har sin utgångspunkt i uppdraget
enligt lagen (se ovan), men också i den allmänna ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i
samhället. Följande omvärldsfaktorer bedöms vara särskilt viktiga för biblioteken att förhålla sig till:










Den digitala utvecklingen med snabba förändringar inom medier och digital teknik, där
digitala klyftor mellan användare och icke-användare leder till bristande jämlikhet avseende
tillgänglighet till medier och kultur.
Skillnader i vilken digital information människor tar del av. Så kallade filterbubblor uppstår
när sökmotorer med hjälp av algoritmer automatiskt anpassar eller filtrerar innehåll utifrån
användarens tidigare sökningar och aktiviteter på sociala medier. Det kan göra det lättare att
bara interagera med personer som stärker den egna uppfattningen eller världsbilden, vilket
bidrar till ökad kunskaps- och åsiktspolarisering.
Ett ökat utbud av medier och upplevelser som innebär konkurrens om människors tid. Den
traditionella läsningen minskar till förmån för nya vanor och beteenden, som ofta präglas av
en hög grad av deltagande. Fler och fler människor blir producenter av innehåll.
Minskad tillgång till digitalt innehåll, så kallad digital inlåsning, som en konsekvens av att
bestämmelserna om till exempel upphovsrätt inte är anpassade efter den snabba digitala
utvecklingen. Även marknadsmässiga faktorer kopplade till leverantörernas affärsmodeller
bidrar till inlåsningseffekter.
Ökande socioekonomiska skillnader i regionen. Skånes regionala utvecklingsstrategi Det
öppna Skåne 2030 (2014) pekar bland annat på utmaningar när det gäller skillnader i
medellivslängd och hälsa kopplat till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön,
etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor.

Ytterligare en omvärldsfaktor som har betydelse för folk- och skolbiblioteken är den nationella
biblioteksstrategi, som regeringen har gett Kungliga Biblioteket i uppdrag att ta fram. I
regeringsuppdraget ingår att ta fram förslag till långsiktiga mål och strategier för att främja
samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet. Arbetet ska delredovisas
hösten 2017 och vara färdigt våren 2019.

Närvärldsfaktorer
Det finns också lokala faktorer som påverkar folk- och skolbiblioteken i Lund:







Den generellt höga utbildningsnivån hos lundaborna och den höga andelen aktiva
biblioteksanvändare jämfört med andra kommuner.
Utbildningsväsendet, med närheten till universitetet och det aktiva studentlivet som präglar
staden. Många gymnasieelever söker sig till Lunds gymnasieskolor från andra kommuner i
Skåne.
Den stora inpendlingen till kommunen i förhållande till dess storlek. Lunds folkmängd är
16 000 personer större under arbetstid än på kvällar och helger. Många av inpendlarna är
biblioteksanvändare.
Kommunens budget, som påverkas av att behovet av kommunala tjänster förväntas öka
snabbare än skatteintäkterna under de kommande åren.
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Demografiska förändringar i form av ett ökat antal äldre kommuninvånare, fler elever i
grundskolan och fler invånare som har annat modersmål än svenska.
Lokala socioekonomiska skillnader, som för bibliotekens del innebär användare med olika
resurser och behov. Till exempel lever cirka fem procent av barnen i Lund i hushåll, som
någon gång under året har mottagit ekonomiskt bistånd. Andelen barn i långvariga
biståndshushåll är cirka två procent.
De geografiska förutsättningarna i kommunen, med förhållandevis stora avstånd mellan
tätorten Lund och de östra kommundelarna.

5. Strategisk inriktning
Inriktningsmål – vad vi ska sträva efter
En analys av nuläget inom folk- och skolbiblioteken har lett fram till tre inriktningsmål, som
biblioteken behöver sträva efter för att leva upp till sitt uppdrag samt för att möta omvärldens
förväntningar och de allt snabbare förändringarna i samhället:


Tillgänglighet

Bibliotekens verksamhet ska fungera och vara tillgänglig för alla. Tillgänglighet ska prägla
lokalernas fysiska beskaffenhet, den digitala miljön, tillgången till information och
personalens bemötande och förhållningssätt. Trösklarna ska vara låga, i såväl bokstavlig som
bildlig mening. Närhet till biblioteksverksamhet är betydelsefullt för alla, inte minst för barn
och unga.


Likvärdighet

Biblioteken ska eftersträva en likvärdighet i utbudet av information, medier, service och
mötesplatser. Oavsett bostadsort, bakgrund och förutsättningar ska användarna ha tillgång
till folkbibliotek av hög kvalitet. Alla elever i den kommunala grund- och gymnasieskolan ska
ha tillgång till bra skolbibliotek som bidrar till deras måluppfyllelse.


Delaktighet

Biblioteksanvändarna ska ges möjlighet att medverka i och ha inflytande över verksamhetens
utformning och innehåll. Bibliotekens arbete för att öka människors möjligheter att utvecklas
när det gäller läsning, medie- och informationskunnighet (MIK) och andra grundläggande
demokratiska värden bidrar till att ge alla invånare förutsättningar att ta aktiv del i samhället
och påverka den egna situationen. Genom att möjliggöra dialog och eget skapande kan
biblioteken ta tillvara på människors kunskap och engagemang och bedriva verksamhet, som
möter användarnas behov där den bäst behövs. Särskild vikt bör läggas vid att utveckla
former för att öka delaktigheten hos grupper, som av olika skäl inte har samma möjlighet
som andra att ta aktiv del av samhällslivet.
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Utvecklingsområden – vad vi ska satsa på
Bibliotekets tre arenor

Johanna Rivano Eckerdal (2014), universitetslektor och forskare i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Lunds universitet, har beskrivit bibliotek som ett görande, snarare än som
en statisk verksamhet. Hon använder biblioteksverksamhet som ett verb, istället för ett substantiv:
att biblioteka. Det innebär att bilden av biblioteket som ett konstant tillstånd ersätts av förståelsen
av bibliotek som ett ständigt görande, blivande. I Lund görs bibliotek på tre arenor – en fysisk, en
rörlig och en digital – som kompletterar, förstärker och samspelar med varandra. Nedan beskrivs
arenorna och de prioriteringar, som krävs för att utveckla dem från och med 2018.
Det fysiska biblioteket

De fysiska samlingarna är en viktig del av folk- och skolbibliotekens verksamhet. Utbudet av medier
måste vara rikt och varierat för att möta behov och önskemål hos befintliga och framtida användare.
På senare år har de fysiska utlånen minskat i takt med att allt fler medier blir tillgängliga digitalt och
människor får mer digitala vanor. Det innebär inte att det fysiska biblioteket har blivit mindre
relevant, tvärtom har bibliotekets funktion som plats för möten, upplevelser och skapande blivit allt
mer betydelsefull.
Biblioteket är en av få platser i samhället, där människor med olika bakgrund och i olika åldrar kan
mötas spontant, utan krav och utan kostnad. Det är en icke-kommersiell, neutral miljö, som ger
besökarna möjlighet till kunskap, upplevelser, skapande och delaktighet. Det fysiska biblioteket är
centralt för uppdraget att främja kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning i det demokratiska
samhället. Biblioteken ska därför fortsätta att utvecklas som en välkomnande, tillgänglig och attraktiv
plats för alla.
Den fysiska bibliotekskartan i Lund har varit relativt oförändrad under lång tid, samtidigt som Lunds
kommun, framför allt Lunds tätort, har vuxit och nya bostadsområden har tagit form. Under de
närmaste åren kommer förändringar att ske i form av två nya folkbibliotek, ett i nordvästra Lund och
ett på Brunnshög. Allt snabbare samhällsförändringar i kombination med människors förändrade
krav och förväntningar aktualiserar frågor om var bibliotek ska finnas och hur de ska utformas.
Biblioteksstrukturen behöver kontinuerligt omprövas och vid behov omskapas för att biblioteken ska
kunna utföra sitt uppdrag. Utgångspunkten ska vara att biblioteken ska vara placerade så att de kan
nås av så många som möjligt och på bästa sätt bidra till likvärdig tillgång till folkbibliotek i
kommunen.
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken





Folk- och skolbiblioteken ska utvecklas som möjliggörare och arena för aktiviteter som
främjar bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Innehållet och miljön i det fysiska biblioteket ska ha utformats så att det är tillgängligt för
alla. Extra fokus ska läggas på tillgänglighet för bibliotekslagens prioriterade grupper i dialog
med målgrupperna. Hållbara sätt att tillgodose behovet av medier på lättläst svenska och på
andra språk ska utvecklas.
Bibliotekslokalerna ska göras mer flexibla för att kunna möta en större mångfald av
14
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aktiviteter och behov. Det kan handla om anpassning av befintliga lokaler eller om placering
och utformning av nya lokaler.
För att främja det livslånga lärandet ska biblioteken utgöra en stimulerande lärandemiljö, till
exempel genom att erbjuda lugna studieplatser och kreativa mötesytor.
Det fysiska biblioteket ska kontinuerligt utvecklas i samspel och dialog med användarna.

Prioriteringar för folkbiblioteken







Den fysiska tillgängligheten på folkbiblioteken för personer med funktionsnedsättningar ska
förbättras.
Möjligheterna ska öka för alla – kommuninvånare, föreningar, kulturaktörer, studieförbund,
studentlivet och andra aktörer – att själva fylla biblioteket med verksamhet.
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning.
Andelen av dygnets timmar, då folkbibliotekens lokaler är tillgängliga för användarna ska
öka. Detta kan ske både genom en ökning av de bemannade öppettiderna och genom
meröppet, som innebär att användarna får tillgång till bibliotekslokaler, medier, teknik och
trådlösa nätverk under tider, då biblioteken inte är bemannade.
Folkbibliotekens lokalisering och öppettider ska regelbundet analyseras och omprövas för
att på bästa sätt möta allmänhetens behov. Denna analys ska ske i samråd med
stadsbyggnadskontoret.

Prioriteringar för skolbiblioteken


Skolorna ska verka för mer tillgängliga och öppna skolbibliotek under hela skoldagen. Detta
kan ske både genom en ökning av de bemannade öppettiderna och genom självutlåning.

Det rörliga biblioteket

Bibliotek ska finnas där människor är. Genom att bedriva verksamhet utanför de egna lokalerna kan
folkbiblioteken nå nya målgrupper och verka för bildning, läsning och inspiration nära allmänheten.
Exempel på detta är biblioteksbussen och de så kallade popup-biblioteken. Popup-bibliotek kan
definieras som en verksamhet, utanför det fysiska biblioteket, som är tidsbegränsad, oväntad och
situationsanpassad. En form av popup-bibliotek är folkbibliotekens lådcyklar, som kan lastas med
böcker och portabla terminaler för utlån och utfärdande av lånekort.
Det rörliga biblioteket kan också innebära att agera i sammanhang och på arenor, som tillhör andra
verksamheter. Ett exempel på detta är förskolebiblioteken, som drivs i samverkan mellan
folkbibliotek och förskolor i Lund i syfte att ge barn i åldern ett till fem år tillgång till läsning och
litteratur i deras närmiljö2. Förskolebiblioteken ska också ge föräldrar kunskap om högläsningens
betydelse för barns språkutveckling, skolprestationer och livsvillkor och därmed motivera och öka
antalet föräldrar, som läser regelbundet för sina barn. Pedagogerna ska i sin tur inspireras till att
arbeta med högläsning, boksamtal och medie- och informationskunnighet (MIK) i förskolan. Denna
form av samverkan mellan folkbiblioteken och förskolor är en viktig kanal i arbetet med att ge alla
barn likvärdiga möjligheter att ta del av folkbibliotekens utbud.

2

2017 finns förskolebibliotek på 15 kommunala förskolor i Lund.
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Rörlighet ska också prägla skolbibliotekariernas arbete. Skolbiblioteket ska inte främst ses som en
samlingsplats för information och litteratur. Istället ska fokus ligga på skolbibliotekariens
kompetenser: läsfrämjande samt medie- och informationskunnighet. Denna kompetens behövs på
fler fysiska platser än inne på biblioteket. Skolbibliotekets verksamhet ska utgå från pedagogiken,
vilket innebär att befinna sig med elever och lärare i den konkreta lärsituationen, oavsett om den
sker i klassrummet eller någon annanstans.
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken





Förskolebiblioteksverksamheten ska utvecklas och utvidgas till att på sikt omfatta samtliga
förskolor i Lund.
De pedagogiska effekterna av förskolebiblioteken ska utvärderas med fokus på läsförmåga
och läsförståelse.
Extra fokus ska läggas på tillgänglighet för bibliotekslagens prioriterade grupper i dialog med
målgrupperna. Hållbara sätt att tillgodose behovet av medier på lättläst svenska och på
andra språk ska utvecklas.
Det rörliga biblioteket ska kontinuerligt utvecklas i samspel och dialog med användarna.

Prioriteringar för folkbiblioteken





Folkbiblioteken ska utveckla ett rörligt och utåtriktat arbetssätt för att nå fler människor och
skapa mervärde för bibliotekets samtliga arenor.
I det rörliga arbetet ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.
Biblioteksbussen ska fortsätta att utvecklas som en integrerad del av den rörliga
verksamheten. I första hand ska biblioteksbussen användas för att nå barn och unga samt
personer som tillhör prioriterade grupper.
Folkbiblioteken ska ta fram en ny modell för hur det rörliga biblioteket kan användas för att
nå personer med funktionsnedsättning, som själva har svårt att ta sig till biblioteket. Denna
service ska vara likvärdig oavsett var i kommunen användare bor.

Prioriteringar för skolbiblioteken


Skolbibliotekariens roll som pedagogisk resurs i undervisningen, oavsett var den bedrivs, bör
stärkas.

Det digitala biblioteket

Böcker och tryckta medier är fortfarande centrala i bibliotekens utbud. Men antalet boklån minskar,
samtidigt som efterfrågan på digital service och webbaserade tjänster ökar. Enligt bibliotekslagen ska
folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Dessutom anger lagen att folkbiblioteken
ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Det innebär inte bara
att tillhandahålla teknisk utrustning och tillgängliggöra digitalt innehåll, utan också att stödja och
handleda användarna i att sortera, tolka och kritiskt värdera digital information. Det är en del av
bibliotekens demokratiuppdrag att arbeta med digital folkbildning och att minska digitala klyftor
mellan användare och icke-användare.
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Digitala system och tjänster ska vara en integrerad del av verksamheten. Utgångspunkten när nya
tjänster tas fram ska vara att det kan finnas digitala verktyg som kan förenkla, förbättra och berika
innehållet och göra det mer tillgängligt. Genom utveckling av digitala tjänster kan biblioteken frigöra
tid, både hos användarna och hos bibliotekens medarbetare. Samtidigt behöver de kontinuerligt
uppdateras och vidareutvecklas, vilket kräver kompetens, resurser och flexibilitet i organisationen.
För många, inte minst barn och unga, är digitala verktyg och kanaler en helt naturlig del av
vardagslivet. Detta ställer krav på folk- och skolbiblioteken när det gäller personalens kompetens och
förhållningssätt. Inom skolbiblioteken är det särskilt viktigt att fokus ligger på det pedagogiska
arbetet och hur digital teknik kan stödja och utveckla det. Skolbiblioteken ska också verka
kompensatoriskt för de barn och unga, som inte har tillgång till digitala verktyg hemma eller
möjlighet att lära sig i sin hemmiljö.
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken







Folk- och skolbiblioteken ska ta tillvara den digitala teknikens möjligheter för att nå fler,
stärka delaktigheten och höja tillgängligheten.
Folk- och skolbiblioteken ska erbjuda aktiviteter, som syftar till digital inkludering och ökad
kunskap om källkritik.
Innehållet och miljön i det digitala biblioteket ska vara utformat så att det är tillgängligt för
alla. Extra fokus ska läggas på tillgänglighet för bibliotekslagens prioriterade grupper i dialog
med målgrupperna. Hållbara sätt att tillgodose behovet av digitala medier på lättläst
svenska och på andra språk ska utvecklas.
Folk- och skolbiblioteken ska tillhandahålla särskild programvara och anpassade datorer för
personer med synskada eller andra läshinder. Det ska finnas tillgång till och kunskap om
informationsteknik och andra medier anpassade efter användarnas behov.
Det digitala biblioteket ska kontinuerligt utvecklas i samspel och dialog med användarna.

Prioriteringar för folkbiblioteken



För att stärka den digitala delaktigheten samt för att stimulera till eget skapande och
kunskapsdelning ska ett digitalt lärcentrum skapas på stadsbiblioteket.
I det digitala arbetet ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga.

Prioriteringar för skolbiblioteken


Skolbiblioteken och dess personal ska utgöra en självklar resurs i frågor kring digitalisering i
skolan. Skolorna bör särskilt ta tillvara skolbibliotekariens kompetens när det gäller att bidra
till lärarnas kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet (MIK).

Övriga utvecklingsområden

Vissa utvecklingsområden kan betraktas som övergripande, genom att de ska gälla för all
biblioteksverksamhet, oavsett om den bedrivs fysiskt, rörligt eller digitalt. Dessa områden och
tillhörande prioriteringar beskrivs i följande stycke.
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Skolbibliotek i världsklass

Lund har och ska ha en hög ambitionsnivå när det gäller skolbiblioteksverksamheten. Flera av de
kommunala skolbiblioteken har fått utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass”3. Dock visar en
nulägesanalys att det, trots den höga ambitionsnivån, finns stora skillnader mellan grundskolornas
skolbibliotek, framför allt när det gäller bemanning och medieanslag. Elever i låg- och mellanstadiet
har generellt mindre tillgång till fackutbildade skolbibliotekarier än elever i högstadiet. Elever på
kommunens tre resursskolor (skolor för elever i stort behov av särskilt stöd) har formell tillgång till
skolbibliotek genom sin hemskola, men i praktiken kan vistelsen på resursskolan innebära att det
fysiska avståndet till skolbiblioteket blir långt.
Även själva innehållet i skolbiblioteksverksamheten varierar mellan skolorna, från att biblioteken
består av sporadisk in- och utlåning av böcker till att de utgör en genomtänkt pedagogisk verksamhet
med fokus på läsfrämjande och MIK. Skolbiblioteken har, med några undantag, talbokstillstånd, men
kunskapen om hur arbetet med talböcker kan och bör bedrivas skiftar. Inom gymnasieskolans
skolbibliotek råder en större likvärdighet, med fackutbildade skolbibliotekarier på varje
gymnasieskola.
Utmaningen framåt är att åstadkomma likvärdig skolbiblioteksverksamhet och fortsatt utveckling av
redan bra skolbibliotek. Det innebär att upprätthålla, och i vissa fall stärka, skolbibliotekens roll för
att säkerställa att alla elever har likvärdig tillgång till litteratur, media och information.
Skolbibliotekarierna har en nyckelroll och behöver ges goda förutsättningar att planera
undervisningen och annat pedagogiskt arbete tillsammans med pedagogerna.
Varje rektor ansvarar för skolbibliotekets kvalitet och innehåll, samt för att den pedagogiska
personalen använder skolbiblioteket i undervisningen. Skolbibliotekscentralen (SBC) har en viktig
funktion i förhållande till grundskolan när det gäller likvärdighet och tillgången till skolbibliotek.
Genom samordning och utveckling av skolbiblioteken kan SBC bidra till en ökad generell kvalitet inom
verksamheten. En väl fungerande samverkan med skolan är avgörande för att SBC ska lyckas med sitt
uppdrag.
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken


Förutsättningarna för att göra SBC:s verksamhet mer integrerad i skolans organisation, till
exempel genom deltagande i skolans kompetensutvecklingsinsatser, ska undersökas.

Prioriteringar för skolbiblioteken




3

Gemensamma kvalitetskriterier ska gälla för skolbiblioteksverksamheten i Lund, se bilaga 2.
Skolbibliotekariens samarbete med annan pedagogisk personal, såsom lärare, IKTpedagoger och specialpedagoger, bör stärkas för att skolbibliotekets funktion som
pedagogisk resurs ska kunna fungera fullt ut.
Tillgången till skolbibliotek i praktiken för elever på resursskolor behöver säkerställas.

Utmärkelsen delas ut av DIK, akademikerfackförbundet för kultur och kommunikation.
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Vässad kompetens

För att de prioriteringar som beskrivs i biblioteksplanen ska kunna bidra till ökad likvärdighet,
tillgänglighet och delaktighet krävs att folk- och skolbiblioteken själva fungerar som lärande
organisationer. Den snabba förändringstakten och den ökande komplexiteten i samhället ställer nya
kompetenskrav, som inte alltid går att förutse. Därför behöver arbetet med kompetensutveckling
präglas av flexibilitet och öppenhet för förändringar. Strukturer för att dela kompetens inom och
mellan biblioteken i kommunen behöver utvecklas och underhållas, liksom nätverk för informationsoch erfarenhetsutbyte.
De framtida kompetensbehoven inkluderar behov av kunskap om förändrings- och utvecklingsarbete,
kommunikation och omvärldsbevakning. För att öka användarnas delaktighet behöver
folkbiblioteken också stärka kompetensen inom olika dialogformer. Detta gäller inte minst i
förhållande till barn och unga, där perspektivet behöver flyttas från att biblioteken erbjuder
verksamhet för barn och unga till att innehållet skapas av och med dem. Kunskapen om bibliotekens
användare och icke-användare behöver ständigt uppdateras för att kunna omsättas i verksamhet,
som på bästa sätt möter allmänhetens skiftande behov. Särskilt viktigt är detta i förhållande till
bibliotekslagens prioriterade grupper. Här krävs till exempel interkulturell kompetens,
språkkunskaper och kunskap om olika funktionsnedsättningar. Det behöver också finnas kunskap om
barns och ungas förändrade vanor och intressen.
När det gäller digitala tjänster och verktyg behöver kännedomen om innehållet och vilken funktion
de kan fylla öka i takt med utvecklingen. Mer digitalt krävande besökare förutsätter att folk- och
skolbiblioteken förstår deras utgångspunkt och behov samt att det finns personal, som har
kompetens att arbeta med digitala frågor.
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken





Kunskapen och kompetensen hos folk- och skolbibliotekspersonal ska kontinuerligt
analyseras och utvecklas i takt med behoven.
Dialog och samverkan med högskolor och universitet bör ske för att säkerställa att
kompetensen hos nyutexaminerade bibliotekarier möter verksamheternas behov.
Målgruppsundersökningar ska genomföras för att öka kunskapen om behov och önskemål
hos användare och icke-användare.
Kanaler och strukturer för att dela kunskap och kompetens mellan olika bibliotekstyper i
kommunen ska utvecklas.

Smartare samverkan

Folkbiblioteken ska kontinuerligt utveckla sitt utbud av kulturella upplevelser och möjligheter för
människor, inte minst barn och unga, till eget skapande, bildning och kulturaktiviteter. Det betyder
inte att folkbiblioteken ska göra allt själva. För att uppnå kvalitet och synergieffekter kan planering
och utveckling av aktiviteter med fördel genomföras av andra, både inom och utanför den
kommunala organisationen. Hit hör till exempel föreningar, ideella organisationer, studieförbund,
studentlivet, näringslivet och statliga myndigheter. Samverkan är också central för att nå
bibliotekslagens prioriterade grupper. Det kan till exempel handla om gemensamma satsningar med
vård- och omsorgsförvaltningen för att nå personer med funktionsnedsättningar eller med
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socialförvaltningen för att nå ensamkommande flyktingbarn. Detta kräver att biblioteken aktivt
öppnar upp och bjuder in. Arbetet bör ske i nära dialog med berörda målgrupper samt med
myndigheter och aktörer inom relevanta områden, såsom Myndigheten för tillgängliga medier
(MTM) och Komvux/SFI.
I bibliotekslagen betonas att bibliotek och bibliotekshuvudmän ska samverka med varandra, med det
övergripande syftet att ge användare tillgång till landets samlade biblioteksresurser. I Lund
samverkar de kommunala biblioteken för barns och ungas utveckling och lärande på flera sätt.
Skolbibliotekscentralen (SBC), med sitt uppdrag att stödja och stärka skolbiblioteken, har en
nyckelroll i denna samverkan. De integrerade folk- och skolbiblioteken delar lokaler, personal, medier
och databaser. Samverkan kring personal sker vid vissa skolbibliotek genom att bibliotekarierna är
anställda av folkbiblioteken. Detta är ett sätt att kunna erbjuda heltidstjänster och ett kollegialt
sammanhang, som kan bidra till att utveckla bibliotekarieprofessionen och utbytet av kompetens
mellan folk- och skolbibliotek.
Dialogen mellan offentliga bibliotek behöver också inkludera bibliotek utanför den kommunala
organisationen. Till exempel är studenter vid universitetet en målgrupp, som är gemensam för
folkbiblioteken och biblioteken inom universitetet (LUB). Samverkan med LUB behöver även
inkludera skolbiblioteken i grund- och gymnasieskolan för att skapa en helhet och en röd tråd genom
skol- och utbildningssystemet. Samverkan med bibliotek i andra kommuner, till exempel i Skåne
sydväst, kring bland annat kompetensfrågor kan också vara ett sätt att utveckla verksamheten.
Den stora mängden befintliga och potentiella samverkansparter kräver att prioriteringar görs, både
för att hushålla med resurser och för att på bästa sätt möta olika målgruppers behov. Även om mer
kortvariga samarbeten kan förekomma ska samverkan i allmänhet bygga på långsiktighet och på
tydliga överenskommelser, som beskriver syftet med samverkan, roller och ansvarsfördelning.
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken





Samverkan med aktörer inom och utanför kommunen ska bidra till folk- och skolbibliotekens
funktion som möjliggörare och arena för aktiviteter, som främjar bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Samverkan mellan skol- och folkbibliotek kring till exempel personal, kompetens och digitala
medier och tjänster ska utvecklas och stärkas, i syfte att ge barn och unga tillgång till god
biblioteksverksamhet.
Former för kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan offentliga bibliotek i Lund ska
utvecklas. Detta kan till exempel ske genom anordnande av regelbundet återkommande
”lokala biblioteksdagar”, det vill säga nätverksträffar för bibliotekspersonal verksam i Lund.
Folk- och skolbiblioteken ska vidareutveckla samverkan både med varandra och med andra
nyckelaktörer, till exempel Lunds universitet, i syfte att främja det livslånga lärandet. Den
”röda tråden”, det vill säga barnets/elevens kontakt med biblioteksverksamheten genom
förskole-, skol- och utbildningssystemet, ska stärkas i samverkan mellan folkbiblioteken,
förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet (LUB).
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Prioriteringar för folkbiblioteken




Möjligheterna för alla – kommuninvånare, föreningar, kulturaktörer, studieförbund,
studentlivet och andra aktörer – att själva fylla folkbiblioteken med verksamhet, ska öka.
Folkbiblioteken ska aktivt samverka med andra för att nå bibliotekslagens prioriterade
grupper.
Tydliga strukturer för samverkan ska etableras, där syftet med samverkan, roller och
ansvarsfördelning är tydliga för samtliga inblandade parter. Resultaten av samverkan ska
kontinuerligt följas upp.

6. Genomförande
Handlingsplaner
Centralt för genomförandet av biblioteksplanen är fortsatt dialog mellan kultur- och
fritidsförvaltningen, den nya barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. I det praktiska
arbetet ansvarar varje förvaltning för genomförande och uppföljning inom sina verksamheter.
Handlingsplaner eller motsvarande ska tas fram i enlighet med den struktur för styrdokument, som
gäller inom respektive förvaltning. Dessa ska innehålla beskrivningar av de åtgärder, som tillsammans
förutses leda till att biblioteksplanens intentioner uppnås och ska som minst svara på








vad som ska göras
vem som ansvarar för genomförandet
vilka resurser som krävs
hur det bidrar till att uppfylla biblioteksplanens intentioner
när det ska vara gjort
hur länge planen gäller
vem som ansvarar för uppföljning och revidering.

Beslut om handlingsplaner fattas av ansvarig verksamhetschef.
För prioriteringar som är gemensamma för folk- och skolbiblioteken ska genomförandet ske i
samverkan mellan förvaltningarna.

Uppföljning
Att arbetet som sker följer biblioteksplanens intentioner säkerställs genom uppföljning av de
handlingsplaner, som tas fram av respektive ansvarig förvaltning. Uppföljningen görs av respektive
förvaltning efter varje handlingsplaneperiod. Årlig uppföljning av verksamheten sker inom ramen för
förvaltningarnas ordinarie planerings- och uppföljningsarbete.
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Aktualitetsprövning och revidering
Biblioteksplanen beskriver den strategiska inriktningen för folk- och skolbiblioteken från och med
2018. Samhällsutvecklingen, såsom förändringar i kommunens befolkningssammansättning och den
tekniska utvecklingen, går snabbt. Förutsättningarna för skol- och folkbibliotek kan särskilt komma
att förändras genom den nationella biblioteksstrategi, som ska presenteras 2019.
Dessa omständigheter gör att en aktualitetsprövning av biblioteksplanen behöver göras vid behov,
dock senast 2020. En aktualitetsprövning betyder inte att dokumentet per automatik måste göras
om; om biblioteksplanens intentioner fortfarande bedöms vara relevanta och planen uppfyller sitt
syfte som strategiskt styrdokument kan det fortsätta att gälla, men har ändå varit föremål för en
översyn. Kultur- och fritidsdirektören ansvarar för aktualitetsprövning och revidering av
biblioteksplanen i samverkan med berörda förvaltningar.
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Bilaga 1. Översikt över kommunala skolbibliotek i Lunds kommun
Kommunala grundskolor
Backaskolan
Byskolan
Delfinskolan
Flygelskolan
Fågelskolan
Fäladsgården*
Fäladsskolan
Genarps skola/Häckebergaskolan
Gunnesboskolan
Hagalundskolan
Hubertusgården
Håstad
Idalaskolan
Int. School of Lund Katedralskolan (ISLK)
Järnåkraskolan
Killebäckskolan
Klostergårdsskolan*
Kulparkskolan
Ladugårdsmarken
Lerbäckskolan/Oskarskolan**
Munspelets skola
Mårtenskolan
Nyvångskolan
Palettskolan
Prästängsskolan
Revingeskolan
Skrylleängskolan
Svaleboskolan*
Svaneskolan
Torna Hällestad skola
Tunaskolan
Uggleskolan
Vallkärra
Vegalyckan
Vikingaskolan
Vårfruskolan/Apelskolan **
Österskolan
Östratornskolan

Årskurser
F-3
F-6
F-3
F-5
F-9
6-9
4-5
F-9
F-9
F-6
F-6
F-3
F-3
F-9
4-9
4-6
F-6
F-3
F-3
F-9
F-3
F-5
F-9
F-6
4-6
F-3
F-6
F-9
7-9
F-3
F-9
F-6
F-6
F-3
F-9
F-6
F-3
4-9

Kommunala gymnasieskolor
Katedralskolan
Polhemskolan
Spyken
Vipan

Årskurser
1-3
1-3, 1-4
1-3
1-3

*Integrerat folk- och skolbibliotek ** Delar skolbibliotek
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Bilaga 2. Gemensamma kriterier för skolbibliotek i Lunds kommun
Det främsta syftet med skolbiblioteksverksamheten inom grund- och gymnasieskolan i Lund är att
vara en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärandeprocess. För att uppnå detta ska varje
skolbibliotek


vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision



samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande



stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld



stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse
för informationssökningsprocesser och sociala medier



erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser



ha överblick över lärresurser och ge stöd till lärare och elever i deras litteratur- och
medieanvändning



vara bemannat av fackutbildad bibliotekarie i en omfattning, som gör det möjligt för
skolbibliotekspersonalen att aktivt och kontinuerligt bidra till att ovanstående kriterier
uppfylls



ha ett grundbestånd omfattande böcker, facklitteratur, skönlitteratur,
informationsteknik och andra medier anpassade efter skolans årskurser



ha ett medieanslag, som är tillräckligt för att skolbiblioteket kontinuerligt ska kunna
underhålla och uppdatera utbudet av medier



vara tillgängligt hela skoldagen genom självutlåning samt under skolbibliotekariens
bemanningstid



ha talbokstillstånd (Legimus)
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Sammanställning av remissvar avseende
biblioteksplan för Lunds kommun
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds
kommun. Den 16 februari 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att
skicka ut förslag till ny biblioteksplan på remiss med sista svarsdatum
den 30 april 2017.
Följande remissinstanser har inkommit med yttranden:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala integrationsrådet
Kommunala studentrådet
Unga i Lunds kommun genom Lunds ungdomsting och inflytandecaféer
Region Skånes kulturnämnd
Universitetsbiblioteket i Lund
Sjukhusbiblioteket i Lund, tillhörande Skånes universitetssjukvård (SUS)
inom Region Skåne
Föreningen Dalbybibliotekets vänner
Västers biblioteks vänförening
Föreningen Folkparkens framtid
Avdelningen för ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och
informationsvetenskap respektive Museologi) vid Institutionen för
kulturvetenskaper, Lunds universitet, har meddelat att remissvar inte
kommer att lämnas, eftersom de medarbetare som skulle ha haft
möjlighet att skriva svaret är involverade i ett forskningsprojekt, som
bland annat berör biblioteksplanen.
Nedan följer en sammanställning av de inkomna remissvaren i korthet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har granskat biblioteksplanen ur ett juridiskt
perspektiv och har inget att invända mot förslaget.
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lund Öster anser att förskolebiblioteken bör
inbegripas i en samlad beskrivning av skolbibliotek ur ett 1-16årsperspektiv. En annan synpunkt rör det faktum att skolenheter delar
skolbibliotek och att skolbibliotekarier ofta har delade tjänster, vilket
bland annat påverkar förutsättningarna för samplanering med skolornas
pedagoger. Nämnden vill också uppmärksamma att de föreslagna
prioriteringarna, som rör det fysiska och det digitala biblioteket kommer
att medföra ökade kostnader för skolbiblioteksverksamheten. För att
möjliggöra tillgång till skolbibliotekarier och annan bibliotekspersonal
med rätt kompetens föreslår nämnden att möjligheten att bygga upp ett
“partnersystem” med bibliotekarieutbildningar ska undersökas. Slutligen
föreslås en senareläggning av uppföljning och utvärdering av
biblioteksplanen, då en sådan riskerar att inte kunna belägga några
påtagliga effekter i förskolors och skolors verksamhet inom alla områden
så snart som år 2020.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen har inte inkluderat förskolebiblioteken i
nulägesbeskrivningen av skolbiblioteken i Lund, då dessa inte utgör
lagstadgad skolbiblioteksverksamhet, utan snarare kan beskrivas som en
samverkansform mellan kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och
skolförvaltningarna. I dagsläget omfattar verksamheten ett begränsat
antal förskolor, men det reviderade förslaget prioriterar att
verksamheten ska utvidgas till att omfatta samtliga förskolor (stycke 5,
rubriken ”Det rörliga biblioteket”). Det betonar också på ett tydligare
sätt förskolebibliotekens betydelse för det livslånga lärandet (stycke 5,
rubriken ”Smartare samverkan”). I det reviderade förslaget framgår att
en del skolor delar på skolbibliotekarietjänster (stycke 3, rubriken
”Skolbibliotek”). Att skolbibliotekarierna har en nyckelroll och behöver
ges goda förutsättningar att planera undervisningen och annat
pedagogiskt arbete tillsammans med pedagogerna har också lagts till
(stycke 5, rubriken ”Skolbibliotek i världsklass”). Nämndens påpekande
att prioriteringarna, som rör det fysiska och det digitala biblioteket
kommer att innebära ökade kostnader för skolbiblioteksverksamheten
uppfattas av förvaltningen som ett konstaterande, inte som ett
ifrågasättande av de föreslagna prioriteringarna. Förvaltningen
instämmer i att dialog och samverkan med högskolor och universitet bör
ske för att säkerställa att kompetensen hos nyutexaminerade
bibliotekarier möter verksamheternas behov och har lagt till detta i det
reviderade förslaget (stycke 5, rubriken ”Vässad kompetens”). Slutligen
vill förvaltningen förtydliga att någon fullständig uppföljning och
utvärdering av biblioteksplanen inte föreslås ske 2020, utan en översyn
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och aktualitetsprövning, framför allt med anledning av den nationella
biblioteksstrategi, som kommer 2019. Uppföljning av huruvida
förvaltningarnas arbete bedrivs enligt biblioteksplanens intentioner eller
ej sker genom uppföljning av de handlingsplaner, som framtas av
respektive förvaltning. Det står den nya skolförvaltningen fritt att
förlägga denna uppföljning till efter 2020. Detta förtydligas i det
reviderade förslaget (stycke 6).
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Nämnden har inkommit med ett remissvar, som har stora likheter med
svaret från barn- och skolnämnd Lund Öster. Detta gäller till exempel
konstaterandet att föreslagna åtgärder kan medföra ökade kostnader,
konsekvenserna av att en del skolbibliotekarier har delade tjänster samt
önskemål om att uppföljning och utvärdering av biblioteksplanen ska
senareläggas. Rektors beslutanderätt i frågor, som rör
skolbiblioteksverksamheten betonas på flera ställen i yttrandet. När det
gäller bibliotekslagens prioriterade grupper menar nämnden att varje
skolbibliotek bör vara anpassat efter verksamhetens unika elevbehov och
att skolbibliotek regleras av skollagen, inte i första hand av
bibliotekslagen. När det gäller prioriteringen att bibliotekslokalerna ska
göras mer flexibla för att kunna möta en större mångfald av aktiviteter
och behov pekar nämnden på att en betydande grupp elever i skolorna
har olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa barn
är beroende av en stabil miljö med ett begränsat mått av yttre stimuli,
varför en föränderlig fysisk miljö i skolbiblioteket kan inverka negativt
perceptionsmässigt för dem.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
För de synpunkter som sammanfaller med synpunkterna från barn- och
skolnämnd Öster hänvisas till kommentaren, som förvaltningen har gett
till det yttrandet. När det gäller nämndens hänvisning till skollagen vill
förvaltningen framhålla att denna lag talar om att elever ska ha tillgång
till skolbibliotek. Bibliotekslagen, som omfattar all offentligt finansierad
biblioteksverksamhet (inklusive skolbibliotek), reglerar verksamhetens
innehåll och talar bland annat om vilka grupper, som särskilt ska
prioriteras. Hur denna prioritering tar sig uttryck är upp till rektor på
varje skola att ansvara för och besluta om. De båda lagarna står inte i
konflikt med varandra, utan är kompletterande. När det gäller frågan om
bibliotekslokalers flexibilitet vill förvaltningen framhålla att förslaget
syftar på anpassning av befintliga lokaler eller omplacering och
utformning av nya lokaler just för att möta olika elevgruppers behov,
vilket inte minst är viktigt när det gäller elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden är positiv till förslaget till ny biblioteksplan, då det
upplevs som genomarbetat och hänsynstagande gentemot de
förutsättningar och de förordningar, som gäller för
utbildningsförvaltningens verksamheter. Vidare finner nämnden att
planens föreslagna insatser är relevanta och ligger i tiden. Att de berörda
förvaltningarna inom ramen för sina egna verksamheter får möjlighet att
konkretisera planens innehåll och skapa handlingsplaner för
implementering och genomförande bedöms vara en nyckel till att arbetet
ska kunna genomföras på ett högkvalitativt sätt.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på att personer med
funktionsnedsättning lyfts fram inom flera områden i planen. Dock anser
nämnden att äldreperspektivet skulle kunna framgå tydligare mot
bakgrund av att Lunds kommun står inför ett ökat antal äldre
kommuninvånare. Detta gäller inte minst inom området digital
delaktighet, där ett arbete till exempel skulle kunna ske i samverkan med
vård- och omsorgsförvaltningens träffpunkter. Det finns också ett intresse
av samverkan med biblioteken gällande möjlighet att ta del av
bibliotekets utbud av talböcker på särskilda boenden för äldre. Nämnden
lyfter också frågan om biblioteken i större utsträckning kan användas för
att samordna och sprida samhällsinformation från förvaltningarna i
kommunen.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen instämmer i att äldres delaktighet är av stor vikt, inte
minst ur ett demokratiperspektiv. Det reviderade förslaget betonar vikten
av att utveckla delaktigheten hos grupper, som av olika skäl inte har
samma möjlighet som andra att ta aktiv del i samhällslivet (stycke 5,
rubriken ”Delaktighet”). Vård- och omsorgsnämndens förslag till
konkreta samarbetsområden kommer att tas med i det kommande
handlingsplanearbetet. När det gäller frågan om samordning och
spridning av samhällsinformation konstaterar förvaltningen att
begreppet har en stor spännvidd och kan inkludera allt från broschyrer
och digitala tjänster till personliga möten och vägledning i
individärenden. Biblioteken kommer även fortsatt att fungera som en
arena för samhällsinformation och upplåta ytor för samhällsorienterande
information och aktiviteter. Uppdraget att driva och bemanna
kommunens medborgarcenter ligger hos kommunkontorets avdelning för
kommunikation och medborgarkontakt. Redan idag finns ett samarbete
mellan folkbiblioteken och medborgarcenter och detta arbete har goda
förutsättningar att utvecklas vidare under de kommande åren, till
exempel genom att samhällsvägledare kan finnas på plats på biblioteken
för att ge medborgarna information och service.
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Socialnämnden
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget till ny biblioteksplan.
Nämnden konstaterar att en välfungerande biblioteksplan för Lunds
kommun är gynnsamt gällande frågor som rör miljö och ekonomiskt
svaga grupper. Biblioteksverksamheten beskrivs som ett väletablerat och
känt system för utlåning, som är tillgängligt för alla. En utveckling, inom
vilken det normala blir att låna istället för att äga skulle enligt nämnden
gynna ekonomiskt svaga grupper. Vidare konstateras att den geografiska
spridningen och litteratur på annat språk än svenska samt lättläst svenska
kan öka möjligheten till en positiv utveckling för nyanlända personers
etablering.
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden konstaterar att två nybyggda bibliotek föreslås, ett i
Brunnshög och ett i nordvästra Lund och framhåller vidare att nya
biblioteksetableringar kan bidra till att stärka tätorters och stadsdelars
utveckling. Lokaliseringen av de nya biblioteken bör enligt nämnden ske
i samråd med stadsbyggnadskontoret. Ett exempel på en ny
biblioteksetablering, som anses kunna bidra till att främja
stadsutvecklingen är den i Södra Sandby, där en lokalisering i centrala
tätorten skulle kunna vitalisera centrum och utgöra en mötesplats för
sandbyborna.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
I förslaget till biblioteksplan framgår att folkbibliotekens lokalisering
och öppettider regelbundet ska analyseras och omprövas för att på bästa
sätt möta allmänhetens behov. Förvaltningen ställer sig positiv till att
samråda med stadsbyggnadskontoret vid lokaliseringen av nya bibliotek
och inkluderar en sådan skrivning i det reviderade förslaget (stycke 5,
rubriken ”Det fysiska biblioteket”).
Kommunala funktionshinderrådet
Funktionshinderrådet anser att biblioteksplanen är ett tydligt dokument,
som lyfter fram behoven hos personer med funktionsnedsättning på flera
plan. Dock efterfrågas förtydliganden och konkretiseringar när det gäller
tillgången till ledstråk och hörslingor på de olika biblioteken. Det faktum
att toaletterna är avgiftsbelagda samt utformningen av sittmöbler och
datorplatser innebär enligt rådet svårigheter för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Tillgången till lättläst material och till information
om utbudet beskrivs som viktig. En rekommendation från
funktionshinderrådet vore att inkludera samarbetet med Myndigheten för
tillgängliga medier i planen. Ett annan rekommendation är att arbeta
tillsammans med låntagare med funktionsnedsättning för att öka
tillgängligheten.
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Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förslaget till biblioteksplan talar om att extra fokus ska läggas på
tillgänglighet för bibliotekslagens prioriterade grupper, oavsett om det
gäller det fysiska, det rörliga eller det digitala biblioteket. De konkreta
åtgärder för förbättrad fysisk tillgänglighet, som föreslås i remissvaret,
kommer att tas med i det kommande handlingsplanearbetet. Myndigheten
för tillgängliga medier har i det reviderade förslaget lagts till som
exempel på en organisation, som folk- och skolbiblioteken bör samverka
med (stycke 5, rubriken ”Smartare samverkan”). Förvaltningen
instämmer i att det finns stora vinster med att arbeta tillsammans med de
prioriterade målgrupperna i frågor, som rör tillgänglighet och har
inkluderat denna aspekt i det reviderade förslaget (stycke 5, rubrikerna
”Det fysiska biblioteket”, ”Det rörliga biblioteket” och ”Det digitala
biblioteket”).
Kommunala integrationsrådet
En av integrationsrådets föreningar, Föreningen Lunds Ungdoms- och
Hemgård, har inkommit med yttrande. Föreningen ser positivt på att nya
grupper ska få ta del av biblioteksverksamheten och att samverkan med
civilsamhället lyfts fram i förslaget. För nyanlända ungdomar erbjuder
komvuxbiblioteket professionell vägledning och tillgång till litteratur och
information och därmed hjälp att introduceras i språket och integreras i
samhället. Genom ett utökat samarbete mellan Komvux och
folkbiblioteken tror föreningen att man når ännu fler. Även vikten av
fysiska mötesplatser för att integration ska komma till stånd betonas.
Föreningen tycker att det är oroande att Lunds kommun har lagt ner både
fritidsgårdar och biblioteksfilialer.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen delar Hemgårdens syn på vinsterna med samarbete
mellan Komvux och folkbiblioteken för att nå personer, som är
nyanlända i Sverige. Det reviderade förslaget har inkluderat
Komvux/SFI som exempel på en relevant aktör att samverka med i syfte
att nå bibliotekslagens prioriterade grupper.
Kommunala studentrådet
Lunds Universitets Studentkårer (LUS) skriver, som svar från
Kommunala studentrådet, att attraktiva studieplatser bör vara en
prioritering för folkbiblioteken under det fysiska biblioteket. I texten om
det fysiska biblioteket respektive smartare samverkan vill man att
studentlivet ska läggas till som nyckelaktör. Ökad samkörning av
aktiviteter och system mellan de kommunala biblioteken och
universitetsbiblioteket beskrivs som önskvärt. Vidare vill studentrådet att
den sista prioriterade frågan för skolbiblioteken under smartare
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samverkan lyfts till en prioriterad fråga för både folk- och
skolbiblioteken.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen har i det reviderade förslaget inkluderat en prioritering
om att biblioteken, för att främja det livslånga lärandet, ska utgöra en
stimulerande lärandemiljö, till exempel genom att erbjuda lugna
studieplatser och kreativa mötesytor (stycke 6, rubriken ”Det fysiska
biblioteket”). Ett tillägg görs också när det gäller studentlivet som en
aktör, som kan fylla folkbiblioteken med innehåll (stycke 6, rubrikerna
”Det fysiska biblioteket” respektive ”Smartare samverkan”). Vikten av
samverkan mellan bibliotekstyper betonas i förslaget till biblioteksplan
och den reviderade versionen förtydligar att syftet med denna samverkan
är att stärka det livslånga lärandet. Förvaltningen instämmer i
synpunkten att denna prioritering bör gälla för både folk- och
skolbiblioteken och har i det reviderade förslaget flyttat och delvis
omformulerat texten i enlighet med LUS förslag (stycke 6, rubriken
”Smartare samverkan”).
Unga i Lunds kommun genom Lunds ungdomsting och
inflytandecaféer
Ungdomspolitiken har sammanställt synpunkter från unga, vilka
inhämtades i samband med ett inflytandecafé och ett ungdomsting våren
2017. Inställningen är positiv till den föreslagna biblioteksplanen i
allmänhet, och till inriktningsmålen om likvärdighet, tillgänglighet och
delaktighet i synnerhet. För att nå även icke-typiska biblioteksbesökare
föreslås att möjligheten till utlåning av film, musik, spel, böcker, m.m. på
nätet ska undersökas. Ett annat förslag är att öppna även för andra typer
och varianter av bibliotek, t.ex. verktygsbibliotek. Som en följd av
internet, teknikutvecklingen och att källkritik blir allt viktigare önskar
ungdomspolitiken också att biblioteket ska ha en tydlig roll som
folkbildare och motpol till faktaresistens.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Folkbiblioteken erbjuder redan idag tjänster för utlåning av medier över
internet, där låntagaren till exempel kan låna strömmande film. I arbetet
med att realisera biblioteksplanens intentioner behöver folk- och
skolbiblioteken kontinuerligt bevaka utvecklingen rörande digitala
medier och tjänster, samtidigt som tillgängligheten för olika grupper
behöver säkerställas. När det gäller andra varianter av utlåning yttrade
sig kultur- och fritidsnämnden över en motion rörande verktygsbibliotek
den 19 januari 2017 (§ 15) Sammantaget ställde sig nämnden positiv till
förslaget, men gjorde bedömningen att det inte kan genomföras i nuläget.
Som skäl angavs att biblioteket saknar kompetens vad gäller att hantera
och bedöma verktyg. En annan aspekt ansågs vara så kallat
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konkurrensbegränsande beteende, vilket innebär att konkurrenstrycket
kan öka eller minska till följd av en offentlig aktörs beteende.
Region Skånes kulturnämnd
Som helhet anser Region Skånes kulturnämnd att förslaget är bra och att
det visar på en tydlig utveckling av biblioteksverksamheten, som ligger i
linje med Region Skånes inriktning enligt kulturplanen. De föreslagna
utvecklingsområdena överensstämmer också med de områden och
insatser, som Kultur Skåne har fört dialog med folkbiblioteken om under
det pågående arbetet med att ta fram den regionala biblioteksplanen.
Nämnden föreslår att närvärldsfaktorerna eventuellt kan vässas något för
att ytterligare beskriva vad som är specifikt för Lunds kommun.
Samverkan med ”andra närliggande kommuner i Skåne sydväst” föreslås
bli ersatt av en öppnare skrivning. Man föreslår också vissa redaktionella
ändringar samt tillägg rörande beskrivningen av den regionala
biblioteksverksamheten. Slutligen kommenterar nämnden att
biblioteksplanens intentioner om ett ännu närmare samarbete mellan
folk- och skolbiblioteksverksamheterna i Lund kommer att öka
möjligheterna att nå biblioteksplanens mål.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen instämmer i flera av de föreslagna redaktionella
ändringarna och har införlivat dem i det reviderade förslaget. När det
gäller närvärldsfaktorerna har en formulering om studentlivet
inkluderats för att ytterligare förtydliga vad som kännetecknar Lund
(stycke 4, rubriken ”Närvärldsfaktorer”). Skrivningen om samverkan
med andra kommuner har vidgats till ”bibliotek i andra kommuner, till
exempel i Skåne sydväst”(stycke 6, rubriken ”Smartare samverkan”).
Universitetsbiblioteket i Lund
Universitetsbiblioteket tycker att förslaget är välformulerat och att planen
känns mycket aktuell till sitt innehåll. I de tre inriktningsmålen och de
sex utvecklingsområdena ser man paralleller till vad högskole- och
universitetsbibliotek arbetar mot idag. Som särskilt positivt framhålls
betoningen av skolbibliotekariens roll som pedagogisk resurs samt
prioriteringen att utveckla kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan
offentliga bibliotek i Lund. Förslag ges till ett par redaktionella
ändringar, bland annat i beskrivningen av Lunds universitets bibliotek.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen instämmer i de föreslagna redaktionella ändringarna och
har införlivat dem i det reviderade förslaget.
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Sjukhusbiblioteket i Lund, tillhörande Skånes universitetssjukvård
(SUS) inom Region Skåne
Sjukhusbiblioteket SUS ställer sig positivt till förslaget till biblioteksplan
och delar den inriktning och de ambitioner, som lyfts fram i planen.
Särskilt positivt ser man på möjligheterna till mer framtida samverkan
mellan olika bibliotek och bibliotekstyper. Förslag ges till en ändring i
beskrivningen av sjukhusbiblioteken i Lund.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen instämmer i den föreslagna ändringen och har införlivat
den i det reviderade förslaget.
Föreningen Dalbybibliotekets vänner
Föreningen instämmer helt i tankarna bakom förslaget vad gäller
värdegrund och hur olika aktörer kan involveras samt det särskilda
ansvar, som folkbiblioteken har för barn och unga och andra prioriterade
grupper. Att biblioteksplanen uppmärksammar de geografiska avstånden
inom kommunen, med långt från tätort till de östra kommundelarna,
välkomnas, liksom möjligheten för biblioteksanvändarna att medverka i
och få inflytande över verksamhetens utformning och innehåll. Under
rubriken Tillgänglighet står ”Närheten till biblioteksverksamhet är
betydelsefullt, inte minst för barn och unga.” Här tycker föreningen att
det är minst lika väsentligt för vuxna och äldre att trösklarna är låga.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen instämmer i föreningens synpunkt och ändrar
formuleringen till att omfatta ”alla, inte minst barn och unga”.
Västers biblioteks vänförening
Föreningen har inget att tillägga eller anmärka mot i förslaget, utan
konstaterar att det pekar ut riktningen och ger besked om vad som bör
prioriteras under de närmast kommande åren. Därefter pekar man på ett
antal konkreta åtgärder rörande Västers bibliotek. Bland annat anser
föreningen det lämpligt att, om folkparksbyggnaden ska bevaras, göra
den till ett kulturhus med ett bibliotek som nav.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Av förslaget till biblioteksplan framgår att allt snabbare
samhällsförändringar, i kombination med människors förändrade krav
och förväntningar, aktualiserar frågor om var bibliotek ska finnas och
hur de ska utformas. Utgångspunkten ska vara att biblioteken ska vara
placerade så att de kan nås av så många som möjligt och på bästa sätt
bidra till likvärdig tillgång till folkbibliotek i kommunen. En prioritering
för folkbiblioteken är att deras lokalisering och öppettider regelbundet
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ska analyseras och omprövas för att på bästa sätt möta allmänhetens
behov. Som ett sätt att ytterligare kvalitetssäkra denna analys anges i det
reviderade förslaget att den ska ske i samråd med stadsbyggnadskontoret
(stycke 6, rubriken ”Det fysiska biblioteket”).
Föreningen Folkparkens framtid
Föreningen saknar analyserande fördjupningar i förslaget och frågar sig
hur innehållet berör lundabor på gräsrotsnivå. Man efterfrågar en större
tydlighet när det gäller Lunds kommuns egna visioner och intentioner om
hur folkbiblioteken ska gestalta sig och utvecklas. En flytt av Västers
bibliotek till Edmanska huset i Folkparken förespråkas. Vidare
ifrågasätter föreningen att en kommande bibliotekslokalisering i ett
köpcentrum kommer att öka tillgängligheten för Lunds
biblioteksbesökare.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument, som anger
riktningen för kommunens biblioteksverksamhet för ett antal år framåt.
De efterfrågade konkretiseringarna görs i de handlingsplaner, som tas
fram inom respektive förvaltning. När det gäller frågan om lokalisering
hänvisas till förvaltningens kommentar till Västers biblioteks
vänförenings remissvar.
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Barnchecklista för Lunds kommun
Ärende:
Biblioteksplan för Lunds kommun

Dnr: KU 2017/0015

1. Påverkar beslutet barn?
X Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Biblioteksplanen berör i hög grad barn och unga i Lunds kommun genom att de utgör en
central målgrupp för den kommunala biblioteksverksamheten. Folkbiblioteken ska enligt
bibliotekslagens 8 § (2013:801) särskilt prioritera barn och unga för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning. Skolbibliotekens verksamhet riktar sig specifikt till
barn och unga i syfte att främja deras måluppfyllelse.
I förslaget till biblioteksplan anges tre inriktningsmål för folk- och skolbiblioteken –
tillgänglighet, likvärdighet och delaktighet – som ska genomsyra all verksamhet, inklusive den
som riktar sig till barn och unga. Även de sex föreslagna utvecklingsområdena är i hög grad
tillämpbara på verksamhet för barn och unga, inte minst ”Likvärdiga skolbibliotek” som riktas
direkt till målgruppen.

Om ja, fortsätt med frågorna.
2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
X Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Ungas synpunkter på framtidens bibliotek inhämtades både muntligt och skriftligt i samband
med en dialogaktivitet på Lunds ungdomsting den 10 november 2016. Ungdomarna som
lämnade skriftliga synpunkter utgjorde drygt 20 procent av ungdomstingets cirka 120 deltagare.

3. Hur har barns bästa beaktats?
Arbetet med att ta fram ett förslag till biblioteksplan har haft utgångspunkt i bibliotekslagens
tydliga prioritering av barn och unga samt i skollagens bestämmelser om alla elevers tillgång till
skolbibliotek. Under processen har barns bästa beaktats genom involvering av tjänstemän med
särskild kompetens inom området barn och unga, såsom skolbibliotekarier i grund- och

Se anvisningar på sidan 2.
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gymnasieskolan samt barnbibliotekarier på folkbiblioteken. Dessutom har planeringen av
aktiviteten på ungdomstinget i november 2016 skett i samarbete med förvaltningens
ungdomsombud. Ungdomsombuden kan inte representera alla barn och unga i Lunds kommun,
men deras genuina kunskap om barns och ungas levnadsvillkor och deras förmåga att
normkritiskt granska förvaltningens och nämndens arbete har bidragit till att biblioteksplanen
har ett genomtänkt barn och unga-perspektiv.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Förvaltningen bedömer att det inte finns några intressekonflikter i detta ärende.
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Anvisningar till barnchecklista för Lunds kommun
Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna kommungemensamma checklista är
ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka
barnets rättigheter. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden
till nämnd.
1. Påverkar beslutet barn?
Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en
bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de
berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få
konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska
checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig
budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn
och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer
omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg:
Kartlägg
Ta in kunskap och information.
Lyssna på barn. Uppmärksamma
livsvillkoren för olika grupper av

Beskriv

Koppla förslaget till
barnkonventionen. På
vilket sätt berörs barn?

Analysera

Analysa förslaget och dess
konsekvenser. Mål och syfte?
Effekter? Måste barnets
intressen ge vika?

Pröva

Gör en sammantagen
bedömning av allt som
rör barnets fysiska och
psykiska välbefinnande.

Besluta

Utvärdera

Ta ställning och
dokumentera både
prövning och beslut.

Vilka effekter fick
beslutet? Stämde det
med antagandena?

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att
de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn
fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns
åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom
frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära
barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från
undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina
åsikter ska de få uppföljning.
3. Hur har barns bästa beaktats?
Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). Barn
har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd.
Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller
andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina
egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns
fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor,
samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU
1997:116 kap 6.
4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga
resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter.
Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för
andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas.

Som medarbetare och förtroendevald i Lunds kommun ska du erbjudas kompetensutveckling om barnkonventionen.
Det finns utbildade nyckelpersoner som kan vara en resurs och det finns en barnrättskommitté bestående av
representanter för olika verksamheter i kommunen. Personer med särskild kunskap inom barnrättsområdet kan utses
inom din verksamhet. Mer ledning finns i Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter
och via dessa länkar: Barnombudsmannen
Rädda Barnen
Sveriges Kommuner och Landsting
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2017-11-01

§ 340

Bilaga 171

Slutrapport ”Organisation och
finansiering för nyanlända elever,
särskild belysning av
resursfördelningen för
studiehandledning” (EVP-uppdrag från
kommunfullmäktige juni 2016), (KF)

Dnr KS 2017/0670

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, § 139, i samband med
beslutet om ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och
fritidshem att ge barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag att utreda
organisation och finansiering för nyanlända elever och i utredningen
belysa resursfördelningen för studiehandledning.
Barn- och skolnämnd Lunds stad återkommer i ärendet med en rapport
som innehåller förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
elever, förslag på finansiering av nyanlända elevers skolgång samt en
belysning av hanteringen av studiehandledning.
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017 dnr KS
2017/0670.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 62 dnr BSL
2017/0232.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag. Därutöver yrkar hon att
kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att efter slutrapportering av
kommunfullmäktiges tre uppdrag gällande resursfördelning återkomma
till kommunstyrelsen med en samlad analys samt förslag på åtgärder.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

Justerare

godkänna rapporten

Utdragsbestyrkande

299

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att efter slutrapportering av
kommunfullmäktiges tre uppdrag gällande resursfördelning
återkomma till kommunstyrelsen med en samlad analys samt
förslag på åtgärder.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret/strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

300

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (1)
Diarienummer

2017-10-18

KS 2017/0670

Kommunstyrelsen

Slutrapport "Organisation och finansiering för
nyanlända elever, särskild belysning av
resursfördelningen för studiehandledning"
(EVP-uppdrag från kommunfullmäktige juni
2016).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, § 139, i samband med
beslutet om ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och
fritidshem att ge barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag att utreda
organisation och finansiering för nyanlända elever och i utredningen
belysa resursfördelningen för studiehandledning.
Barn- och skolnämnd Lunds stad återkommer i ärendet med en rapport
som innehåller förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
elever, förslag på finansiering av nyanlända elevers skolgång samt en
belysning av hanteringen av studiehandledning.
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017 dnr KS
2017/0670.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 62 dnr BSL
2017/0232.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna rapporten

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
kommunfullmäktige.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-21

§ 62

Slutrapport ”Organisation och
finansiering för nyanlända elever,
särskild belysning av
resursfördelningen för
studiehandledning” (EVP-uppdrag från
kommunfullmäktige juni 2016)

Dnr BSL 2017/0232

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem ge
Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag ”att utreda
organisation och finansiering för nyanlända elever, och i
utredningen belysa resursfördelningen för studiehandledning”.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad
2016-10-12 med uppdraget att:


utveckla en bättre utbildning för nyanlända



utreda finansieringen



belysa resursfördelningen för studiehandledning


Förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
OECD, forskning samt utredningar lyfter fram olika framgångsfaktorer
för nyanländas utbildning. Det ska finnas beredskap och kunskap i hela
kommunens styrkedja kring mottagande och organisation kring
nyanlända elever vilket kräver en flexibel organisation. Varje elevs
behov ska vara i fokus.


För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i
undervisningen av nyanlända elever föreslås att ett
policydokument för det gemensamma arbetet för integration av
nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till
förberedelseklasser och ordinarie klasser, som motverkar
skolsegregation
 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers
behov efter mottagandet i LundaVälkomsten
 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas resultat

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-21



Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/
verksamhetscheferna regelbundet för planering av nyanländas
skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för skolval i åk 1-9
pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna.
Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för
nyanlända elevers skolgång



En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och
studiehandledare) för att underlätta en flexiblare organisation



En kommunövergripande kompetensutveckling kring
språkutvecklande arbetssätt, kulturell mångfald och flerspråkighet
i klassrummet

Förslag till finansiering
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de
enheter som tar emot nyanlända elever från och med 2018 får ordinarie
elevpeng och en differentierad extra tilldelning i form av en
”nyanländpeng” beräknad utifrån den riktade resursen från
kommunfullmäktige till nyanländas skolgång.

Justerare



Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ.
Modellen utformas utifrån en differentierad peng utgående från
HDI och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländpengen ska
fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har eleven
inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader kommer att
betalas centralt



De skolor som har organiserad undervisning i
förberedelsegrupper med 5-30 elever får ett grundbidrag på
500000 kr/år



Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor
med internationell läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och
inte heller elever som får sin huvudsakliga undervisning på annat
modersmål än svenska. Även elever som har finlandssvenska,
norska eller danska som modersmål undantas



Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar
nyanländpeng



LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad



Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för att
underlätta utbetalning

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-21

Belysning av studiehandledning
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar
studiehandledning som ges finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.


Studiehandledning kommer även fortsättningsvis beställas av
elevens rektor utifrån elevens behov och betalas via skolpengen

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 7 juni 2017
Rapport: Organisation och finansiering för nyanlända elever, samt
belysning av resursfördelningen för studiehandledning den 7 juni 2017
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober
2016, dnr BSL 2016/0506
Projektplan 3 oktober 2016 antagen 12 oktober 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016§139, dnr KS 2014/0680

Yrkanden
Yanira Difonis (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Staffan Bolin (L) instämmer i Yanira Difonis (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Yanira Difonis (MP) m fl yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att

godkänna rapporten och därmed anse uppdraget från
kommunfullmäktige genomfört
översända rapporten till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Barn och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-21

BSL 2016/0722

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid

Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-06-21
klockan 17.00–21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)

Tjänstgörande ersättare

Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Rita Borg (S)
Jerry Davidsson (M), Tjänstgörande för Gösta Eklund (V).
Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Victor Landing
(KD), t o m § 60
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP),
t o m § 70
Ursula Savonius (L), Tjänstgörane för Victor Landing (KD),
fr o m § 61
Bengt Svensson (SD), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD)

Ersättare

Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Max Eskilsson (C)

Övriga

Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSNLS
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSNLS
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSNLS
Cecilia Fehrlund, Utvecklingsledare, BSNLS
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS
Ingrid Kanje, Chef/rektor, BSNLS
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSNLS
Agneta Lindfors, Lärarnas riksförbund, BSFLS, t o m § 68
Bengt Andersson, Lärarförbundet, BSFLS, t o m § 68

Justerare

Mårten Spanne (S)

Paragrafer

§ 56-71

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-21

BSL 2016/0722

Plats och tid för justering BSF Lunds stad St Södergatan 47, måndagen den 26 juni kl 8:30
Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2017-06-21

Paragrafer

§ 56-71

Datum då anslaget sätts upp

2017-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-07-25
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Ingrid Kanje
046-35 65 05
ingrid.kanje@lund.se

Organisation och finansiering för nyanlända
elever och i utredningen belysa
resursfördelningen för studiehandledning
(Uppdrag från kommunfullmäktige juni 2016Direkt skolpeng § 139)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem ge
Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag ”att utreda organisation
och finansiering för nyanlända elever, och i utredningen belysa
resursfördelningen för studiehandledning”.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad
2016-10-12 med uppdraget att:
• utveckla en bättre utbildning för nyanlända
• utreda finansieringen
• belysa resursfördelningen för studiehandledning
Förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
OECD, forskning samt utredningar lyfter fram olika framgångsfaktorer
för nyanländas utbildning. Det ska finnas beredskap och kunskap i hela
kommunens styrkedja kring mottagande och organisation kring
nyanlända elever vilket kräver en flexibel organisation. Varje elevs
behov ska vara i fokus.
•

För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i
undervisningen av nyanlända elever föreslås att ett
policydokument för det gemensamma arbetet för integration av
nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till
förberedelseklasser och ordinarie klasser, som motverkar
skolsegregation
 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers
behov efter mottagandet i LundaVälkomsten
 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas resultat
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•

•
•

Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/
verksamhetscheferna regelbundet för planering av nyanländas
skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för skolval i åk 1-9
pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna.
Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för
nyanlända elevers skolgång
En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och
studiehandledare) för att underlätta en flexiblare organisation
En kommunövergripande kompetensutveckling kring
språkutvecklande arbetssätt, kulturell mångfald och flerspråkighet
i klassrummet

Förslag till finansiering
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de
enheter som tar emot nyanlända elever från och med 2018 får ordinarie
elevpeng och en differentierad extra tilldelning i form av en
”nyanländpeng” beräknad utifrån den riktade resursen från
kommunfullmäktige till nyanländas skolgång.
• Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ.
Modellen utformas utifrån en differentierad peng utgående från
HDI och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländpengen ska
fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har eleven
inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader kommer att
betalas centralt
• De skolor som har organiserad undervisning i
förberedelsegrupper med 5-30 elever får ett grundbidrag på
500000 kr/år
• Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor
med internationell läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och
inte heller elever som får sin huvudsakliga undervisning på annat
modersmål än svenska. Även elever som har finlandssvenska,
norska eller danska som modersmål undantas
• Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar
nyanländpeng
• LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad
• Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för att
underlätta utbetalning
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Belysning av studiehandledning
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar
studiehandledning som ges finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.
•

Studiehandledning kommer även fortsättningsvis beställas av
elevens rektor utifrån elevens behov och betalas via
skolpengen

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 7 juni 2017
Rapport: Organisation och finansiering för nyanlända elever, samt
belysning av resursfördelningen för studiehandledning den 7 juni 2017
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober
2016, dnr BSL 2016/0506
Projektplan 3 oktober 2016 antagen 12 oktober 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016§139, dnr KS 2014/0680

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn (upp till 18 år) och därför är det relevant att
beakta barns bästa i detta ärende. Kartläggning och inventering kommer
att synliggöra hur barns rätt till stöd och stimulans tillgodoses, för att
utvecklas så långt som möjligt, och att detta sker på ett likvärdigt sätt.
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de
frågor barn anser att de berörs av (Barnkonventionen artikel 12). I att
beakta barns bästa ingår t.ex. att beakta barns psykiska och fysiska
välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och
samverka med relevanta aktörer samt att ha barnperspektiv, vilket görs i
utredningen. En utveckling av organisationen för att möta nyanlända
elever innebär därmed att barns bästa beaktas. Tjänsteskrivelsen får
därmed anses ligga väl i linje med Barnkonventionen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem ge
Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag ”att utreda organisation
och finansiering för nyanlända elever, och i utredningen belysa
resursfördelningen för studiehandledning”.
I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om en ny gemensam
mottagningsenhet för alla nyanlända i Lunds kommun
LundaVälkomsten.
Uppdraget ska ses mot bakgrund av detta, den stora tillströmningen av
nyanlända under hösten 2015 samt ändringen i skollagstiftning kring
nyanlända elever, 2016-01-01.
I den beslutade resursfördelningsmodellen ligger tilläggsbeloppet för
modersmålsundervisningen i utbildningsnämndens budget fr.o.m. 2017-01-01
och alla grundskolor, oavsett huvudman, erbjuds modersmålsundervisning utan
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kostnad. Resurser för studiehandledning på modersmålet ligger kvar i
tilläggsresursen och ska finansieras av skolpengen.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad
2016-10-12 med uppdraget att:
• utveckla en bättre utbildning för nyanlända
• utreda finansieringen
• belysa resursfördelningen för studiehandledning
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund
Öster, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och
Socialdirektören. En förvaltningsövergripande referensgrupp med
deltagare från de tre skolförvaltningarna och kommunkontoret träffas
kontinuerligt och rapporterar till styrgruppen.
Begrepp
Nyanländ elev
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som
numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har
påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hen
fyller sju
Studiehand
år.
ledning
Studiehandledning på elevens modersmål är till skillnad från
modersmålsundervisningen inget eget ämne utan ett stöd eleven har rätt
till för att kunna följa undervisningen på svenska och nå kunskapsmålen i
skolans ämnen.
HDI
Human Development Index, HDI är ett sammanfattande index som mäter
mänsklig utveckling/ett lands välfärd.
Organisation
Alla nyanlända elever 7-16 år som
är bosatta i Lunds kommun ska kartläggas, om det inte är uppenbart onödigt,
på LundaVälkomsten. Enligt överenskommelse med Utbildningsförvaltingen
sker också kartläggning för alla elever 17-19 år som sedan erbjuds plats på
gymnasiets språkintroduktion. Sen öppnandet i februari 2016 har sammanlagt
126 elever kartlagts, undervisats och överlämnats till grundskola eller
gymnasieskola. 100 elever har varit i åldern 7-16 år och 26 i gymnasieåldern.
Det är en stor variation mellan skolor och även inom skolor i Lund hur man
har utvecklat organisation och verksamhet för mottagande av nyanlända
elever. Det finns tendenser till att skolsegregationen förstärkts och man kan se
att det i Lund de senaste 5-6 åren varit en ojämn spridning och flertalet
nyanlända koncentrerats till ett fåtal enheter.
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Nyanlända elevers skolgång i Lund
Förberedelseklasser
Fram till hösten 2015 fanns förberedelseklasser vid fyra skolenheter i
Lunds kommun. Från oktober 2015 till mars 2016 startade
förberedelseklasser vid ytterligare sju enheter för att möta den kraftiga
tillströmning av framförallt ensamkommande elever.
Direktintegrering
Direktintegrering förekommer efter vårdnadshavares önskemål eller efter
individuell bedömning. Av de 248 elever som kom via LundaVälkomsten
läsåret 15-16 har tolv direktintegrerats i grundskola.
Internationella skolor
För nyanlända elever som är tillfälligt bosatta i Lunds kommun finns
möjlighet att ansöka till International School of Lund Katedralskolan,
ISLK eller Lund International School, LIS.
Nyanlända elevers
måluppfyllelse
En undersökning av nyanlända elevers måluppfyllese
gjordes hösten 2016 inom LundaVälkomsten. Underlaget baseras på de
128 elever som har avslutat sin utbildning efter årskurs nio i grundskolan
och som tillhört förberedelseklass 2010 - 2015. Undersökningen visar att
nyanlända elever, i synnerhet de som anländer i sen ålder, når sämre
resultat i skolan, men det finns även de som når målen med goda resultat
trots de utmaningar det innebär att i sen ålder komma som nyanländ till
svensk skola. I jämförelse med nationell statistik presterar elever i Lunds
kommun bättre resultat än genomsnittet i riket. Detta gäller även utrikes
födda elever och nyanlända elever.
Antal slutbetyg
37 % av eleverna har uppnått slutbetyg i minst 16 ämnen
20 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 12 - 16 ämnen
7 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 8 - 12 ämnen
36 % av eleverna har uppnått slutbetyg i färre än 8 ämnen
Efter 3 år i Lunds grundskolor är medelvärdet 6 betyg och efter 4 år är
medelvärdet 13 betyg. Efter ”den sjunde terminen” har majoriteten
uppnått minst 8 betyg.
OECD, forskning och utredningar har identifierat en rad olika
framgångsfaktorer för nyanländas utbildning. Som en röd tråd betonas att
det ska finnas beredskap och kunskap i hela kommunens styrkedja kring
mottagande och organisation kring nyanlända elever. Det kräver en
flexibel organisation, kommunikation mellan berörda verksamheter samt
även en samsyn i förhållningssätt. Varje elevs behov ska vara i fokus och
i utbildningen ska språkinlärning och ämneskunskaper utvecklas
parallellt. I ett samlat grepp ingår förutsättningar i form av ekonomiska,
materiella och personella resurser som grund för att realisera ett arbete
med hög kvalitet.
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För att motverka segregation rekommenderar OECD att undvika att
koncentrera alla nyanlända elever till skolor där det går elever med svag
socioekonomiskt bakgrund.
Förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
• För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i
undervisningen av nyanlända elever föreslås att ett
policydokument för det gemensamma arbetet för integration av
nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till
förberedelseklasser och ordinarie klasser, som motverkar
skolsegregation
 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers
behov efter mottagandet i LundaVälkomsten
 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas
resultat
• Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/
verksamhetscheferna regelbundet för planering av nyanländas
skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för skolval i åk 1-9
pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna.
Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för
nyanlända elevers skolgång
• En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och
studiehandledare) för att underlätta en flexiblare organisation
• En kommunövergripande kompetensutveckling kring
språkutvecklande arbetssätt, kulturell mångfald och flerspråkighet
i klassrummet
Ekonomi och
resurser
Ordinarie undervisningen i grundskolan finansieras via en
skolpeng. Skolpengen består av en åldersindelad grundresurs (92 % av
den totala resursen) som är lika för alla skolor samt en tilläggsresurs (8 %
av den totala resursen) som varierar beroende på den socioekonomiska
strukturen för eleverna på respektive skolenhet. Syftet med
tilläggsresursen är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att
nå målen. Bakgrundsvariabeln nyanländ väger tungt i
beräkningsmodellen vilket innebär att denna faktor omfördelar mycket
pengar till skolor med hög andel nyanlända. Den högre tilläggsresursen
är tänkt att täcka de högre kostnaderna för nyanländas skolgång,
exempelvis studiehandledning. Undervisningen för nyanlända elever
finansieras via ett anslag, en riktad särskild resurs, enligt beslut av
kommunfullmäktige. Resursen är årlig och baserad på ca 120 nyanlända
elever i kommunen, skolår 1-9. Resurserna fördelas i 18 månader till
eleverna som går i förberedelseklass.
Ungefär en tredjedel av de ensamkommande i grundskoleålder kom att
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tillbringa vårterminen i grundskolan för att därefter fortsätta till
språkintroduktion på gymnasiet. På grund av att dessa elever fortsätter att
generera förhöjd elevpeng till förberedelseklasser under större delen av
läsåret 2016-17 finns en ovanligt stor andel elever som slutat
grundskolan men fortsätter generera underlag till förberedelseklasserna
medan de skolor som tar emot eleverna efter tiden i förberedelseklass inte
får del av den riktade resursen.
Förslag till
finansiering
Nuvarande resursfördelning är inte anpassat efter
skollagens definition och uppdrag kring nyanländas skolgång. Den är
inte heller tillräckligt flexibel.
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de
enheter som tar emot nyanlända elever från och med 2018 får ordinarie
elevpeng och en differentierad extra tilldelning i form av en
”nyanländpeng” beräknad utifrån den riktade resursen från
kommunfullmäktige till nyanländas skolgång.
• Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ.
Modellen utformas utifrån en differentierad peng utgående från
HDI och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländpengen ska
fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har eleven
inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader kommer att
betalas centralt
• De skolor som har organiserad undervisning i
förberedelsegrupper med 5-30 elever får ett grundbidrag på
500000 kr/år
• Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor
med internationell läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och
inte heller elever som får sin huvudsakliga undervisning på annat
modersmål än svenska. Även elever som har finlandssvenska,
norska eller danska som modersmål undantas
• Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar
nyanländpeng
• LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad
• Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för underlätta
utbetalning

Från land med
lågt eller medel
HDI
Från land med

Ankomst
till Sverige
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Åk 1-3

Förslag Ersättningsmodell
Ersättning
År 1
År 2
År 3
År 1-3
25 800
21 930 10 965
58 695
34 400
29 240 14 620
78 260
43 000
36 550 18 275
97 825
8 514
6 386 4 278
19 178

Antal
elever
per år
35
35
50
2
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högt eller mycket
högt HDI

Åk 4-6
Åk 7-9

12 728
19 350

9 546
14 513

6 396
9 723

28 670
43 586
Summa

2
6
130

Studiehandledning på
modersmålet
Nya
nlända elever möts av dubbla utmaningar. Målen för utbildningen ska nås
samtidigt som ett nytt språk ska läras in. För en elev som anländer till
Sverige i åldern 12-15 år tar det 6-8 år att tillägna sig all
ämnesundervisning på svenska beroende på hur långt eleven kommit i sin
språkutveckling. Studiehandledning på modersmålet är en rättighet som
en elev ska få så snart behov finns. I dag är riktlinjen i Lunds kommun att
varje elev, under tiden hen har undervisning i förberedelseklass, ska ha
60 minuter studiehandledning/vecka.
En enkät har skickats ut till kommunala grundskolerektorer (50 st) med
frågor kring studiehandledning och 34 har svarat d.v.s. en svarsfrekvens
på 70 %. 192 nyanlända finns på de svarande skolorna. Av dessa får 75
studiehandledning 1h/v, 22 2-3h/v och 10 mer än 3h/v.
49 av eleverna i förberedelseklass får mer än 1 timme studiehandledning
i veckan.
För att få en ytterligare information om hur mycket studiehandledning
som ges har underlag samlats in från två håll, LundaVälkomsten och
Modersmålscentrum i Lund, MCL. Denna har sedan jämförts med
debiteringen av studiehandledning till kommunala grundskolor och till
förberedelseklasser. Informationen och debiteringen är samstämmig.
2017 tillhandahåller Modersmålsundervisnigen 284 timmar
studiehandledning till elever i kommunala grundskolor inklusive
förberedelseklass dvs ett genomsnitt av drygt 1,4 timmar i veckan. Det
har skett en ökning av kostnaderna för studiehandledning med 45% i
grundskolan och en liten minskning i förberedelseklass under Vt 2017
jämfört med Vt 2016. Mellan våren 2015 och våren 2016 var det en
betydand ökning av studiehandledningstimmar i förberedelseklass. Allt
ligger i linje med vad man kan förvänta utifrån den tillströmning av
nyanlända som skedde hösten 2015. Flertalet av dessa bör idag gå i
ordinarie klass och deras behov av studiehandledning verkar tillgodoses i
minst lika hög grad som den blev tillgodosedd i förberedelseklass.

Belysning av studiehandledning
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar
studiehandledning som ges finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.
•

Studiehandledning kommer även fortsättningsvis beställas av
elevens rektor utifrån elevens behov och betalas via skolpengen
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Samtliga förslagen är förankrade i styrgruppen och i Barn-och
Skolförvaltning Lunds stads och Barn- och skolförvaltning Lund Östers
ledningsgrupper.

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

godkänna rapporten och därmed anse uppdraget från
kommunfullmäktige genomfört
översända rapporten till kommunfullmäktige

Mats Jönsson
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Barn och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Ingrid Kanje
Projektledare
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2016-10-05

1 (3)
Diarienummer

BSL 2016/0506

Barn- och skolnämnd Lund stad

Ingrid Kanje
046-35 65 05
ingrid.kanje@lund.se

Beslut om projektplan "att utreda organisation
och finansiering för nyanlända elever, och i
utredningen belysa resursfördelningen för
studiehandledning" (EVP-uppdrag från
kommunfullmäktige juni 2016)
Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige, EVP 2017-2019, har Barn- och
skolnämnd Lunds stad fått ”att utreda organisation och finansiering för
nyanlända elever, och i utredningen belysa resursfördelningen för
studiehandledning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår en projektplan som
beskriver arbetets gång, bilaga 1
Uppdragets syfte
 att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
 att utreda finansieringen
 att belysa resursfördelningen för studiehandledning

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 2016-10-05
Projektplan 2016-10-03
Komunfullmäktiges beslut den 2016-06-15 §139 Dnr 2014/0680

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn (upp till 18 år) och därför är det relevant att
beakta barns bästa i detta ärende. Kartläggning och inventeringen
kommer att synliggöra hur barns rätt till stöd och stimulans tillgodoses,
för att utvecklas så långt som möjligt, och att detta sker på ett likvärdigt
sätt. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade
i de frågor barn anser att de berörs av (Barnkonventionen artikel 12).
Barnens upplevelse av och åsikter om verksamheten beaktas i det
systematiska kvalitetsarbetet genom bl.a. enkätundersökningar som är en
del av utredningsunderlaget. I att beakta barns bästa ingår t.ex. att beakta
barns psykiska och fysiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om
barns levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer och att ha
barnperspektiv. En utveckling av organisationen för att möta nyanlända

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2016-10-05

BSL 2016/0506

elever innebär därmed att barns bästa beaktas. Tjänsteskrivelsen får
därmed anses ligga väl i linje med Barnkonventionen

Ärendet
På uppdrag av kommunfullmäktige, EVP 2016, har Barn- och skolnämnd
Lunds stad fått ”att utreda organisation och finansiering för nyanlända
elever, och i utredningen belysa resursfördelningen för studiehandledning
Lunds kommun har 2014-2016 genomfört en översyn av
resursfördelningssystemet för direkt skolpeng. I denna översyn ingick
även uppdrag att göra en bedömning av om resursfördelningen bidrar till
att nå uppsatta mål. I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att
fastställa en ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och
fritidshem.
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om en ny
resursfördelningsmodell fattades även beslut om att ge Barn och
skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att utreda ”organisation och
finansiering för nyanlända elever och i utredningen belysa
resursfördelning för studiehandledning”
Uppdragets syfte
 att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
 att utreda finansieringen
 att belysa resursfördelningen för studiehandledning
Hur kan pengar följa barnet/eleven på ett smidigt och flexibelt sätt?
Frågeställningen kopplas till tidigare organisationsutredningar och
undersöker ytterligare samverkansmöjligheter mellan flyktingmottagning
och skola.
För att genomföra uppdraget kommer de senaste gjorda
organisationsutredningarna kring mottagande av nyanlända att
uppdateras utifrån gjorda erfarenheter av befintlig organisation.
En finansieringsmodell kommer att arbetas fram som följer eleverna och
ger ett tydligt incitament att ta emot nyanlända, modellen som ska vara
giltig i alla skolformer
Resursfördelningen för studiehandledning i Lunds kommun kommer att
belysas
Barn och skolförvaltning Lunds stad föreslår en projektplan som
beskriver arbetets gång för genomförande av uppdraget, bilaga 1
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Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2016-10-05

BSL 2016/0506

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

fastställa projektplanen

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ingrid Kanje
Projektledare

Beslut expedieras till:
Akten
LundaVälkomsten
Samordningen för flyktingmottagandet
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Rapport

Organisation och finansiering för nyanlända elever
och i utredningen belysa resursfördelning för
studiehandledning
Ingrid Kanje
2017-06-07
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1. Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om ny
resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem ge Barn-och skolförvaltning
Lunds stad i uppdrag ”att utreda organisation och finansiering för nyanlända elever, och i
utredningen belysa resursfördelningen för studiehandledning”.
I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om en ny gemensam mottagningsenhet för alla
nyanlända i Lunds kommun, LundaVälkomsten. Uppdraget ska ses mot bakgrund av detta,
den stora tillströmningen av nyanlända under hösten 2015 samt ändringen i skollagstiftning
kring nyanlända elever, 2016-01-01.
I den beslutade resursfördelningsmodellen ligger tilläggsbeloppet för modersmålsundervisningen
i utbildningsnämndens budget fr.o.m. 2017-01-01 och alla grundskolor, oavsett huvudman,
erbjuds modersmålsundervisning utan kostnad. Resurser för studiehandledning på modersmålet
ligger kvar i tilläggsresursen och ska finansieras av skolpengen.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-12 med uppdraget
att:
•
•
•

utveckla en bättre utbildning för nyanlända
utreda finansieringen
belysa resursfördelningen för studiehandledning

Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och Socialdirektören.
En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de tre skolförvaltningarna
och kommunkontoret träffas kontinuerligt och rapporterar till styrgruppen.

Begrepp
Nyanländ elev
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här
i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter
höstterminens start det kalenderår då hen fyller sju
år.
Studiehandledning
Studiehandledning på elevens modersmål är till skillnad från modersmålsundervisningen
inget eget ämne utan ett stöd eleven har rätt till för att kunna följa undervisningen på
svenska och nå kunskapsmålen i skolans ämnen.
HDI
Human Development Index, HDI är ett sammanfattande index som mäter mänsklig
utveckling/ett lands välfärd.
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Organisation

All

a nyanlända elever 7-16 år som är bosatta i Lunds kommun ska kartläggas, om det inte är
uppenbart onödigt, på LundaVälkomsten. Enligt överenskommelse med Utbildningsförvaltingen
sker också kartläggning för alla elever 17-19 år som sedan erbjuds plats på gymnasiets
språkintroduktion. Sen öppnandet i februari 2016 har sammanlagt 126 elever kartlagts,
undervisats och överlämnats till grundskola eller gymnasieskola. 100 elever har varit i åldern 7-16
år och 26 i gymnasieåldern.
Det är en stor variation mellan skolor och även inom skolor i Lund hur man har utvecklat
organisation och verksamhet för mottagande av nyanlända elever. Det finns tendenser till att
skolsegregationen förstärkts då man kan se att det i Lund de senaste 5-6 åren varit en ojämn
spridning och flertalet nyanlända koncentrerats till ett fåtal enheter.

Nyanlända elevers skolgång i Lund
Förberedelseklasser
Fram till hösten 2015 fanns förberedelseklasser vid fyra skolenheter i Lunds kommun. Från
oktober 2015 till mars 2016 startade förberedelseklasser vid ytterligare sju enheter för att
möta en kraftig tillströmning av framförallt ensamkommande elever.
Direktintegrering
Direktintegrering förekommer efter vårdnadshavares önskemål eller efter individuell
bedömning. Av de 248 elever som kom via LundaVälkomsten läsåret 15-16 har tolv
direktintegrerats i grundskola.
Internationella skolor
För nyanlända elever som är tillfälligt bosatta i Lunds kommun finns möjlighet att ansöka till
International School of Lund Katedralskolan, ISLK eller Lund International School, LIS.

Ny
anlända elevers
måluppfyllelse

En undersökning av

nyanlända elevers måluppfyllese gjordes hösten 2016 inom LundaVälkomsten. Underlaget
baseras på de 128 elever som har avslutat sin utbildning efter årskurs nio i grundskolan och
som tillhört förberedelseklass 2010 - 2015. Undersökningen visar att nyanlända elever, i
synnerhet de som anländer i sen ålder, når sämre resultat i skolan, men det finns även de
som når målen med goda resultat trots de utmaningar det innebär att i sen ålder komma
som nyanländ till svensk skola. I jämförelse med nationell statistik presterar elever i Lunds
kommun bättre resultat än genomsnittet i riket. Detta gäller även utrikes födda elever och
nyanlända elever.
Antal slutbetyg
37 % av eleverna har uppnått slutbetyg i minst 16 ämnen
20 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 12 - 16 ämnen
7 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 8 - 12 ämnen
36 % av eleverna har uppnått slutbetyg i färre än 8 ämnen
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Efter 3 år i Lunds grundskolor är medelvärdet 6 betyg och efter 4 år är medelvärdet 13
betyg. Efter ”den sjunde terminen” har majoriteten uppnått minst 8 betyg.
Forskning samt utredningar lyfter fram olika framgångsfaktorer för nyanländas utbildning.
Som en röd tråd betonas att det ska finnas beredskap och kunskap i hela kommunens
styrkedja kring mottagande och organisation kring nyanlända elever. Det kräver en flexibel
organisation, kommunikation mellan berörda verksamheter samt även en samsyn i
förhållningssätt. Varje elevs behov ska vara i fokus och i utbildningen ska språkinlärning och
ämneskunskaper utvecklas parallellt. I ett samlat grepp ingår förutsättningar i form av
ekonomiska, materiella och personella resurser som grund för att realisera ett arbete med
hög kvalitet.
OECD har identifierat en rad framgångsfaktorer för nyanländas utbildning som kort kan
sammanfattas som beredskap och kunskap i hela styrkedjan, en flexibel organisation,
samsyn samt gemensamma rutiner. För att motverka segregation rekommenderar OECD att
undvika att koncentrera alla nyanlända elever till skolor där det går elever med svag
socioekonomiskt bakgrund. OECD framhåller också att nivågruppering kan missgynna
nyanlända elever.

Förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända
•

•

•
•

För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i undervisningen av nyanlända
elever föreslås att ett policydokument för det gemensamma arbetet för integration
av nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till förberedelseklasser och
ordinarie klasser, som motverkar skolsegregation
 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers behov efter
mottagandet i LundaVälkomsten
 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas resultat
Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/verksamhetscheferna
regelbundet för planering av nyanländas skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för
skolval åk 1-9 pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna.
Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för nyanlända elevers
skolgång
En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och studiehandledare)
för att underlätta en flexiblare organisation
En kommunövergripande kompetensutveckling kring språkutvecklande arbetssätt,
kulturell mångfald och flerspråkighet i klassrummet

Ekonomi och
resurser

Ordinarie
undervisningen i grundskolan finansieras via en skolpeng. Skolpengen består av en
åldersindelad grundresurs (92 % av den totala resursen) som är lika för alla skolor samt en
tilläggsresurs (8 % av den totala resursen) som varierar beroende på den socioekonomiska
strukturen för eleverna på respektive skolenhet. Syftet med tilläggsresursen är att skapa
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likvärdiga förutsättningar för alla elever att nå målen. Bakgrundsvariabeln nyanländ väger
tungt i beräkningsmodellen vilket innebär att denna faktor omfördelar mycket pengar till
skolor med hög andel nyanlända. Den högre tilläggsresursen är tänkt att täcka de högre
kostnaderna för nyanländas skolgång, exempelvis studiehandledning. Undervisningen för
nyanlända elever finansieras via ett anslag, en riktad särskild resurs, enligt beslut av
kommunfullmäktige. Resursen är årlig och baserad på ca 120 nyanlända elever i kommunen,
skolår 1-9. Resurserna fördelas i 18 månader till eleverna som går i förberedelseklass.
Ungefär en tredjedel av de ensamkommande i grundskoleålder kom att tillbringa
vårterminen i grundskolan för att därefter fortsätta till språkintroduktion på gymnasiet. På
grund av att dessa elever fortsätter att generera förhöjd elevpeng till förberedelseklasser
under större delen av läsåret 2016-17 finns en ovanligt stor andel elever som slutat
grundskolan men fortsätter generera underlag till förberedelseklasserna medan de skolor
som tar emot eleverna efter tiden i förberedelseklass inte får del av den riktade resursen.

Förslag till
finansiering

Nuvarande

resursfördelning är inte anpassat efter skollagens definition och uppdrag kring nyanländas
skolgång. Den är inte heller tillräckligt flexibel.
Utifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de enheter som tar emot
nyanlända elever från och med 2018 får ordinarie elevpeng och en differentierad extra
tilldelning i form av en ”nyanländpeng” beräknad utifrån den riktade resursen från
kommunfullmäktige till nyanländas skolgång.
•

•
•

•
•
•

Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ. Modellen utformas
utifrån en differentierad peng utgående från HDI och hur länge eleven varit i Sverige.
Nyanländpengen ska fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har
eleven inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader betalas centralt
De skolor som har organiserad undervisning i förberedelsegrupper med 5-30 elever
får ett grundbidrag på 500000 kr/år
Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor med internationell
läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och inte heller elever som får sin
huvudsakliga undervisning på annat modersmål än svenska. Även elever som har
finlandssvenska, norska eller danska som modersmål undantas
Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar nyanländpeng
LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad
Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för underlätta utbetalning

Från land med lågt
eller medel HDI

Ankomst till
Sverige
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9

Förslag Ersättningsmodell
Ersättning År
År 1
År 2
År 3
1-3
25 800
21 930
10 965
58 695
34 400
29 240
14 620
78 260
43 000
36 550
18 275
97 825

Antal
elever
per år
35
35
50
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Från land med högt
eller mycket högt HDI

Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9

8 514
12 728
19 350

6 386
9 546
14 513

4 278
6 396
9 723

Studiehandledning på
modersmålet

19 178
28 670
43 586
Summa

2
2
6
130

Nyanlända elever möts av
dubbla utmaningar. Målen för utbildningen ska nås samtidigt som ett nytt språk ska läras in.
För en elev som anländer till Sverige i åldern 12-15 år tar det 6-8 år att tillägna sig all
ämnesundervisning på svenska beroende på hur långt eleven kommit i sin språkutveckling.
Studiehandledning på modersmålet är en rättighet som en elev ska ha så snart behov finns. I
dag är riktlinjen i Lunds kommun att varje elev, under tiden hen har undervisning i
förberedelseklass, ska ha 60 minuter studiehandledning/vecka.

En enkät har skickats ut till kommunala grundskolerektorer (50 st) med frågor kring
studiehandledning och 34 har svarat d.v.s. en svarsfrekvens på 70 %.
192 nyanlända finns på de svarande skolorna. Av dessa får 75 studiehandledning 1h/v,
22 2-3h/v och 10 mer än 3h/v.
49 av eleverna i förberedelseklass får mer än 1 timme studiehandledning i veckan.
För att få en ytterligare information om hur mycket studiehandledning som ges har underlag
samlats in från två håll, LundaVälkomsten och Modersmålscentrum i Lund, MCL. Denna har
sedan jämförts med debiteringen av studiehandledning till kommunala grundskolor och till
förberedelseklasser. Informationen om hur mycket studiehandledning som ges och
debiteringen är samstämmig. 2017 tillhandahåller Modersmålsundervisnigen 284 timmar
studiehandledning till elever i kommunala grundskolor inklusive förberedelseklass dvs ett
genomsnitt av drygt 1,4 timmar i veckan. Det har skett en ökning av kostnaderna för
studiehandledning med 45% i grundskolan och en liten minskning i förberedelseklass under
Vt 2017 jämfört med Vt 2016. Mellan våren 2015 och våren 2016 var det en betydand ökning
av studiehandledningstimmar i förberedelseklass. Allt ligger i linje med vad man kan förvänta
utifrån den tillströmning av nyanlända som skedde hösten 2015. Flertalet av dessa bör idag
gå i ordinarie klass och deras behov av studiehandledning verkar tillgodoses i minst lika hög
grad som den blev tillgodosedd i förberedelseklass.

Belysningen av studiehandledning har lett till följande förslag
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar studiehandledning som ges i
förberedelseklass respektive ordinarie klass finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.
•

Studiehandledningen kommer även fortsättningsvis att beställs av elevens rektor
utifrån elevens behov och betalas via skolpengen

328

2. Uppdraget
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om ny
resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem att ge Barn-och
skolförvaltning Lunds stad i uppdrag ”att utreda organisation och finansiering för nyanlända
elever, och i utredningen belysa resursfördelningen för studiehandledning”.
I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om en ny gemensam mottagningsenhet för alla
nyanlända i Lunds kommun, LundaVälkomsten. Uppdraget ska ses mot bakgrund av detta,
den stora tillströmningen av nyanlända under hösten 2015 samt ändringen i skollagstiftning
kring nyanlända, 2016-01-01. Ändringen i lagen innebär bl.a. att i grundskolan ska en
inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och
senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. Denna
bedömning görs på LundaVälkomsten där elevernas kunskaper under två veckor kartläggs.
Elevens kunskaper ska sen tillsammans med sociala faktorer och elevens ålder vägas in när
rektorn fattar beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp. Om det fattas beslut att
eleven ska ha undervisning i förberedelseklass ska även beslut fattas i vilken omfattning
eleven ska vara integrerad i ordinarie grupp/klass. Undervisningen i en förberedelseklass får
som längst ske under två år.
I den beslutade resursfördelningsmodellen ligger tilläggsbeloppet för
modersmålsundervisningen i utbildningsnämndens budget fr.o.m. 2017-01-01 och alla
grundskolor, oavsett huvudman, erbjuds modersmålsundervisning utan kostnad. Resurser
för studiehandledning på modersmålet ligger kvar i tilläggsresursen och ska finansieras av
skolpengen.

2.1 Projektplanens uppdrag
•

•
•

Att utveckla en bättre utbildning för nyanlända (med detta avses att med
utgångspunkt i tidigare organisationsutredningar, arbeta för att om möjligt öka
måluppfyllelse för eleverna)
Att utreda finansieringen. Utifrån den ge förslag på en alternativ finansieringsmodell
där pengar följer den nyanlända på ett smidigt och flexibelt sätt.
Att belysa resursfördelningen för studiehandledning

3. Genomförande
Ingrid Kanje utsågs att leda utredningen och en projektplan fastställdes av Barn- och
skolnämnd Lunds stad 2016-10-12.
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och Socialdirektören.

329

En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de tre skolförvaltningarna
och kommunkontoret träffas kontinuerligt och rapporterar till styrgruppen.
Referensgruppen har det övergripande ansvaret att utifrån omvärldsbevakning och
arbetsgruppernas arbete ge förslag på hur utbildningen för nyanlända kan utvecklas.
Referensgruppen kommer att föreslå en ny finansieringsmodell om utredningen visar att det
finns ett behov av detta. I rapporten kommer belysningen av resursfördelningen för
studiehandledning att redovisas. Referensgruppen utser representanter till två
arbetsgrupper och tar i samarbete med arbetsgruppsledarna fram frågeställningar till
arbetsgruppernas arbete, bilaga 1 och 2. Understruken deltagare leder arbetet.
Arbetsgrupp organisation och studiehandledning: Lars-Torgny Lasson, Lunda Välkomsten
samt tre rektorer, två från BSF Lunds stad och en från BSF Lund Öster
Arbetsgrupp finansiering: Magdalena Titze, Kommunkontoret samt en ekonom från vardera
skolförvaltning.

3.1
Begrepp

Nyan

länd elev
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i

landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens
start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. Enligt denna definition ska barn som börjar
sin utbildning i landet i förskola eller förskoleklass inte ses som nyanlända elever. En elev ska
inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i landet (SL 3kap12a§).
Kartläggning
I de obligatoriska skolformerna ska en inledande bedömning av den nyanlända elevens
kunskaper ske inom två månader från det att eleven tagits emot av skolväsendet. (SL 3kap
12d§)
Förberedelseklass
Rektor får besluta att en elev, vars kunskaper bedömts enligt SL 3kap 12c§, delvis ska kunna
undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper för att kunna
tillgodogöra sig undervisningen på svenska.
En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven
bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta i undervisnigen i det
ämnet i den undervisningsgrupp som eleven normalt hör till. En elev får inte ges
undervisning i en förberedelseklass längre tid än två år. (SL 3kap12f§)
Rätten till utbildning
Barn i åldrarna 7-16 år och som bor i landet har rätt till utbildning. Nyanlända elever
omfattas av samma bestämmelser som alla elever, till exempel när det gäller skolans
värdegrund och kunskapsuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och
stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag.
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Svenska som andra språk, SvA
Undervisning i svenska som andra språk ska, om det behövs, anordnas för elever som har ett
annat språk än svenska som modersmål. Det är rektor som beslutar om eleven ska ges
undervisning i ämnet svenska som andraspråk istället för ämnet svenska.
Studiehandledning
Studiehandledning på elevens modersmål är till skillnad från modersmålsundervisningen
inget eget ämne utan ett stöd eleven har rätt till för att kunna följa undervisningen på
svenska och nå kunskapsmålen i skolans ämnen. Studiehandledning på modersmålet kan ges
antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i
form av särskilt stöd.
HDI
Human Development Index (HDI), källa: Human Development Reports 2016
Human Development Index är ett sammanfattande index som mäter mänsklig utveckling/ett
lands välfärd. Resultaten visar mänsklig utveckling i tre dimensioner: livslängd och hälsa,
tillgång till kunskap och levnadsstandard. Då HDI är sammansatt på ett sätt som ska göra det
mindre känsligt för snabba förändringar, är det mer lämpligt som ett instrument för att titta
på utveckling över tid för att bedöma mänsklig utveckling och välfärd. De olika
komponenterna i indexet är förväntad livslängd, genomsnittligt antal år i skola, förväntade år
i skola, BNI per capita, BNI per capita-ranking minus HDI-ranking och icke-inkomst HDI. Data
hämtas från ledande internationella organisationer; förväntad livslängd vid födseln från
UNDESA, medelvärdet på antal skolår från Barro and Lee, medelvärdet på förväntade antal
skolår från UNESCO Institute for Statistics och BNI (bruttonationalinkomst) per capita från
Världsbanken och IMF. Länders utbildningsnivå grupperas utifrån låg, medelhög, hög och
mycket hög HDI

4. Organisation i Lund
4.1 Idag
4.1.1 LundaVälkomsten
Den nya LundaVälkomsten öppnade den 1 februari 2016 sin verksamhet på Lilla
Järnåkraskolan. Mottagningsenheten LundaVälkomsten utgör ett samarbete mellan Barnoch skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster,
Utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen. LundaVälkomsten ingår som en del av
Lunds skolors resurscentrum, Lsr. Alla nyanlända elever 7-16 år som är bosatta i Lunds
kommun ska kartläggas, om det inte är uppenbart onödigt, på LundaVälkomsten. I Lund kan
även vårdnadshavare med barn i förskoleåldern få hjälp med ansökan till förskola eller
förskoleklass på LundaVälkomsten. Enligt överenskommelse med Utbildningsförvaltingen
sker också kartläggning för alla elever 17-19 år som sedan erbjuds plats på gymnasiets
språkintroduktion. Eleven ska vid start på LundaVälkomsten skrivas in på den skola
vårdnadshavaren väljer eller enligt närhetsprincipen. LundaVälkomsten kontaktar berörd
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rektor för att informera om nyanlända elever. Skolans rektor är elevens rektor under
vistelsen på LundaVälkomsten.
LundaVälkomsten har uppdraget
 att genom skolverkets kartläggningar steg 1 och steg 2 skapa en bild av nyanlända
elevers skolbakgrund, kunskaper och förutsättningar. Kartläggningarna omfattar även
hälsosamtal med skolsköterska samt frågor kring familjeförhållande.
 att förmedla en sammanställning av kartläggningarna till respektive rektor.
 att bedriva undervisning i svenska som andra språk och matematik för nyanlända
elever under kartläggningsperioden i LundaVälkomsten.
 att skapa nätverk för lärare som arbetar i förberedelseklass.
 att skapa nätverk för rektorer med ansvar för förberedelseklasser.
 att ge konsultation, handledning och samordning av kompetensutveckling till
personal som arbetar med nyanlända elever. Ansökan om handledning görs av rektor
på aktuell enhet.
 att samordna utvärdering och uppföljning av arbetet med nyanlända utifrån
framtagna riktlinjer
Beroende på gruppens storlek har eleverna vistats på Välkomsten en till tre veckor. Sen
öppnandet i februari 2016 har sammanlagt har 126 elever kartlagts, undervisats och
överlämnats till grundskola eller gymnasieskola under året. 100 elever har varit i åldern 7-16
år och 26 i gymnasieåldern. Erfarenheter från det gångna årets verksamhet finns i bilaga 4.
4.1.2 Nyanlända elevers skolgång i Lund

Förberedelseklasser
Fram till hösten 2015 fanns förberedelseklasser vid fyra skolenheter i Lunds kommun. Från
oktober 2015 till mars 2016 startade förberedelseklasser vid ytterligare sju enheter för att
möta den kraftiga tillströmningen av framförallt ensamkommande elever. Under
vårterminen 2017 finns förberedelseklasser vid tio enheter.
Direktintegrering
Direktintegrering förekommer efter vårdnadshavares önskemål eller efter individuell
bedömning. Av de 248 elever som kom via LundaVälkomsten läsåret 15-16 har tolv
direktintegrerats i grundskola.
Internationella skolor
För nyanlända elever som tillfälligt är bosatta i Lunds kommun finns möjlighet att ansöka till
International School of Lund Katedralskolan, ISLK eller Lund International School, LIS.

4.1.3 Sammanställning av antalet nyanlända 2011-2017

För skolledningar som upplever att klasserna redan är fullbelagda, har förändringen i
skollagen 2016, som innebär att elever ska skrivas in i årskurs och ordinarie
undervisningsgrupp inom två månader efter skolstart, fått vissa negativa konsekvenser för
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möjligheten till mottagande i förberedelseklass. Skolledningar som beskriver hinder på grund
av befintlig organisation och/eller lokalbrist är till exempel Lerbäckskolan, Tunaskolan och
Gunnesboskolan. Detta har inneburit att ”nyinskrivningen” under läsåret till stor del har
skett på de skolor som redan har en hög andel tvåspråkiga elever i sin undervisning som
Klostergårdskolan, Vikingaskolan och Fågelskolan.

Antalet nyanlända har ökat långsamt fram till läsåret 2014-15 för att tredubblas under
läsåret 2015-16.
Läsår
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

Antal nyanlända elever i grundskoleålder
Ht
Vt
Läsår
42
41
73
32
44
76
27
45
72
41
88
47
62
248
186
51
67
118

Gräns- och ID-kontrollerna har inneburit att få nya asylsökande, familjer eller
ensamkommande, anländer till kommunen. Ny lagstiftning från 2016 innebär att alla
kommuner ska ta emot nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från
Migrationsverket. Enligt bedömningar från Migrationsverket är en mindre del av dessa barn.
Prognosen för 2017 är att Lund kommer ta emot 120-180 nyanlända grundskoleelever.
Hittills i år har 30 elever kommit
4.1.4 Nyanlända elevers måluppfyllelse
En undersökning av nyanlända elevers måluppfyllese gjordes hösten 2016 inom

LundaVälkomsten. Underlaget består av elever som har funnits registrerade i
förberedelseklass mellan den 15 januari 2010 och den 14 juni 2015, 375 st. Av de 375
eleverna har 128 elever avslutat sin utbildning efter årskurs nio i grundskolan fram till och
med vårterminen 2016. Det är dessa elever måluppfyllelse som redovisas. Undersökningen
visar att nyanlända elever, i synnerhet de som anländer mycket sent, når sämre resultat i
skolan. I den heterogena gruppen nyanlända elever finns även de som når målen med goda
resultat trots de utmaningar det innebär att även i sen ålder komma som nyanländ till svensk
skola. Hur lång tid eleven har haft möjlighet att tillgogogöra sig undervisning i grundskolan
varierar från några månader upp till 8 år. Inom gruppen finns elever som inte uppnått betyg i
något ämne men även elever som nått betyg i upp till 19 ämnen. I jämförelse med nationell
statistik presterar elever i Lunds kommun bättre resultat än genomsnittet i riket. Genom att
brytpunkten sattes före läsåret 2015/16 finns inte de elever som anlände hösten 2015 med i
underlaget. Även om det i materialet finns en stor variation har en betydande andel av
eleverna haft en regelbunden skolgång från 6-7 års ålder.
Antal slutbetyg:
37 % av eleverna har uppnått slutbetyg i minst 16 ämnen
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20 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 12 - 16 ämnen
7 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 8 - 12 ämnen
36 % av eleverna har uppnått slutbetyg i färre än 8 ämnen
Efter 3 år i Lunds grundskolor är medelvärdet 6 betyg och efter 4 år är medelvärdet 13
betyg. Efter ”den sjunde terminen” har majoriteten uppnått minst 8 betyg. Av de elever som
gått 1-3 år i grundskola har 40 uppnått minst 8 betyg och 41 har uppnått färre än 8 betyg.

4.2
Framtiden
Det är en stor variation mellan skolor och även inom skolor i Lund hur man har utvecklat

organisation och verksamhet för mottagande av nyanlända elever. Det finns tendenser till
att skolsegregationen förstärkts då man kan se att det i Lund de senaste 5-6 åren varit en
ojämn spridning och flertalet nyanlända koncentrerats till ett fåtal enheter.
Mottagande och inkludering av nyanlända elever i skolsystemet har uppmärksammats både
nationellt och internationellt under senare decennier. Undersökningar och rapporter har ur
olika perspektiv uppmärksammat både brister, utvecklingsområden och framgångsfaktorer.
Skolinspektionen har i en rapport 2014 granskat tio kommunala grundskolor i Sverige. En
brist som uppmärksammas är att det ofta saknas ett samlat grepp över de nyanländas
utbildning. Skolinspektionen menar också att de nyanlända förlorar kunskap under den
första tiden och att det inte finns en samsyn för relevanta strategier kring studiehandledning
och annat särskilt stöd. Det är också vanligt att det saknas en tydlig roll- och
ansvarsfördelning som kan ge lärarna förutsättningar för att ge de nyanlända eleverna en
god undervisning. I ett samlat grepp ingår förutsättningar i form av ekonomiska, materiella
och personella resurser som grund för att realisera ett arbete med hög kvalitet.
OECD har uppmärksammat att kommuners mottagande, organisation och arbetssätt har stor
betydelse för nyanlända elevers utveckling och lärande. En rad framgångsfaktorer har
identifierats. Några exempel är att det finns:
 Beredskap och kunskap i hela kommunens styrkedja om mottagande av
nyanlända elever och hur verksamheten kan organiseras på ett bra sätt.
 En flexibel organisation där undervisningen planeras och utgår från den
enskilde elevens kunskaper och erfarenheter.
 Rutiner för kommunikation mellan berörda verksamheter vid övergångar
mellan olika undervisningsformer eller skolformer.
 Samsyn i förhållningssättet på skolan kring nyanlända elever och att all
personal tar ett gemensamt ansvar.
 Kompetens om kulturell mångfald och flerspråkighet i klassrummet hos lärare
och övrig personal.
 Lika höga förväntningar på nyanlända som på övriga elever.
 Nära samarbete och god kommunikation
 Satsningar på språkstöd som till exempel svenska som andraspråk,
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.
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För att motverka segregation rekommenderar OECD att staterna bör undvika att
koncentrera alla nyanlända elever till skolor där det går elever med svag socioekonomiskt
bakgrund. OECD framhåller också att nivågruppering kan missgynna nyanlända elever.
Nihad Bunar, professor vid Stockholms Universitet, säger i en intervju i samband med
Almedalsveckan 2015 att skolhuvudmän riskerar att misslyckas med integration av elever
med utländsk bakgrund om de arbetar för ensidigt med en utbildningsmodell. Han menar
också att det inte finns forskning som stödjer att det ena modellen är bättre än det andra,
utan det handlar om vilket innehåll som eleverna erbjuds. Nihad Brunar, har i sin bok
”Nynlända och Lärande” undersökt och sammanställt olika organisationsmodeller för
nyanländas skolgång. Den dominerande modellen för mottagande av nyanlända har sedan
1970-talet varit förberedelseklasser som fokuserat på att undervisa i svenska som
andraspråk, ge en trygg skolmiljö och bidra till fortsatt kunskapsutveckling i alla ämnen. En
andra organisatorisk modell är att direkt placera nyanlända i ordinarie klass. Syftet är då att
påskynda inkludering i skolan genom att språket används i en naturlig skolmiljö och fler
tillfällen att interagera med jämnåriga infödda talare av svenska erbjuds. Enligt Päivi Juvonen
finns ett visst stöd för båda modellerna i såväl svensk som internationell forskning men hon
menar att båda modellerna dras med stora implementeringsproblem och vilar på en svag
forskningsbaserad kunskap om modellernas effekter. I studien ”Från inkluderande
exkludering till exkluderande inkludering- elevröster om övergång till ordinarie klasser” har
Jenny Nilsson Folke undersökt hur elever vid tre olika skolor upplevt övergången från
förberedelseklass till ordinarie klass. Hon uppmärksammar att elever i förberedelseklass
beskriver upplevelser av social trygghet och pedagogisk kvalitet under tiden i
förberedelseklass. I ett längre tidsperspektiv kan dock synen på förberedelseklasserna
präglas av en känsla av exkludering och isolering. Tröskeln till den ordinarie klassen upplevs
som både högre och av annan karaktär än förväntat. I studien pekas övergången till ordinarie
klass ut som den svaga länken i den nyanlända elevens utbildningsväg. Elever uppger att de
har svårt att hänga med i undervisningen och känner sig marginaliserade. Den nyanlända
elevens heterogena språk- och kunskapsnivå sätter lärarens anpassningsförmåga på prov.
Jenny Nilsson Folke menar också att ingen av skolorna i studien hade en strategi för att fullt
ut ge eleverna det parallella stödet på modersmålet och på svenska som efterfrågades.

4.3 Förslag
•

•

För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i undervisningen av nyanlända
elever föreslås att ett policydokument för det gemensamma arbetet för integration
av nyanlända i skolan tas fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla:
 en gemensam policy, för fördelning av nyanlända till förberedelseklasser och
ordinarie klasser, som motverkar skolsegregation
 en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers behov efter
mottagandet i LundaVälkomsten
 en gemensam struktur för uppföljning av elevernas resultat
Chefen för LundaVälkomsten träffar skolområdescheferna/ verksamhetscheferna
regelbundet för planering av nyanländas skolgång. Arbete med att ta fram rutiner för
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•
•

skolval i åk 1-9 pågår. Det fria skolvalet gäller även för de nyanlända eleverna. Rektor
ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för nyanlända elevers
En samordning av personalresurser (lärare i förberedelseklass och studiehandledare)
för att underlätta en flexiblare organisation
En kommunövergripande kompetensutveckling kring språkutvecklande arbetssätt,
kulturell mångfald och flerspråkighet i klassrummet

5. Finansiering
5.1 Idag
5.1.1. Ekonomi och resurser
Ordinarie undervisningen i grundskolan finansieras via en skolpeng. Skolpengen består av en
åldersindelad grundresurs (92 % av den totala resursen) som är lika för alla skolor samt en
tilläggsresurs (8 % av den totala resursen) som varierar beroende på den socioekonomiska
strukturen för eleverna på respektive skolenhet.
Syftet med tilläggsresursen är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att nå
målen. De bakgrundsvariabler som finns med i beräkningen av tilläggsresursen är kön,
nyanländ d v s när eleven fick sitt svenska personnummer, föräldrarnas utbildningsnivå,
familjeförhållande; om eleven bor med båda vårdnadshavarna eller inte och ekonomiskt
bistånd. Bakgrundsvariabeln nyanländ väger tungt i beräkningsmodellen vilket innebär att
denna faktor omfördelar mycket pengar till skolor med hög andel nyanlända. Det högre
tilläggsbeloppet är tänkt att täcka de högre kostnaderna för nyanländas skolgång,
exempelvis studiehandledning.
Anslag för förberedelseklass
Undervisningen för nyanlända elever i förberedelseklass finansieras via ett anslag, en riktad
särskild resurs, enligt beslut av kommunfullmäktige. Resursen är årlig och baserad på ca 120
nyanlända elever i skolår 1-9 per år i kommunen. Resurserna fördelas i 18 månader genom
en riktad resurs, en skolpeng, per elev till de skolområden inom Lunds stad och de team
inom Lund Öster som organiserar förberedelseklasser för nyanlända elever
Fördelningsmodell
Den första månaden går resursen till LundaVälkomsten där elevernas kunskaper kartläggs.
Resursen utbetalas sedan till respektive enhet för 17 månader oavsett om eleven går kvar i
förberedelseklass eller inte under motsvarande tid. Detta görs för att enheten ska kunna
behålla en viss kunskap och basorganisation i förberedelseklassen oavsett antal elever. När
en elev flyttar utomlands eller flyttar från kommunen behåller skolan elevpengen tre
månader efter utflyttningsdatum. När en elev går ut i ordinarie undervisningsgrupp mer än
50 % av undervisningstiden erhåller skolan även ordinarie skolpeng för placering i den
ordinarie undervisningsgruppen. För elever som uppenbart bör mottagas i grundsärskola och
därför placeras där utgår idag ingen ersättning.
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LundaVälkomsten ansvarar för att ta fram ett underlag för utbetalning av den riktade
resursen till förberedelseklasser. Studiehandledning (60 min/vecka och elev) samt skolskjuts
och busskort för elever inskrivna i förberedelseklass bekostas av den riktade resursen.
Kostnader för studiehandledning utöver de tidigare nämnda 60 minuterna bekostas inom
ramen av den skolpeng skolan erhåller.

Backaskolan 1-3
Fågelskolan 7-9
Genarp skola 7-9
Gunnesboskolan 7-9
Killebäckskolan 7-9
Klostergårdskolan 1-6
Lerbäckskolan 4-9
Nyvångskolan 1-6
Svaleboskolan 7-9
Tunaskolan 7-9
Vikingaskolan 1-9
Summa

10
4
11
5
4
2

8
6
6
2
14
1

1
6
43

2
19

Elever som flyttat från
kommunen

Elever som avslutat
grundskolan

2
21
6
10
0
20
9
4
0
8
27
107

Elever som flyttat till
annan skola i Lunds
kommun

2
39
16
17
11
27
37
7
5
18
42
221

Elever i egen reguljär
klass

Antalet elever som går i
förberedelse-klass

Skola

Antal nyanlända elever
som generar förhöjd
elevpeng till
förberedelseklass

I tabellen nedan beskrivs fördelningen av den riktade resursen som genereras under 17
månader från det att eleven börjat i förberedelseklass. Uppgifterna baseras på situationen
den 15 februari 2017 och utgår ifrån det underlag som sammanställs inom Lsr för fördelning
av elevpeng till förberedelseklasserna. Som framgår av kolumn tre har drygt hälften av
eleverna i underlaget lämnat förberedelseklassen av olika skäl. Knappt en femtedel har gått
över till reguljär klass på den egna skolan. Ungefär en åttondel av eleverna har flyttat till
andra skolor i Lunds kommun och en femtedel har avslutat grundskolans årskurs nio och
fortsatt sin utbildning vid gymnasiets språkintroduktion. Statistiken speglar en situation som
är unik av flera skäl. Den stora inströmningen av ensamkommande barn under hösten 2015
skapade ett stort behov av nya platser i förberedelseklasser under senare delen av läsåret
2015-16. Ungefär en tredjedel av de ensamkommande i grundskoleålder kom att tillbringa
vårterminen i grundskolan för att därefter fortsätta till språkintroduktion på gymnasiet. På
grund av att dessa elever fortsätter att generera förhöjd elevpeng till förberedelseklasser
under större delen av läsåret 2016-17 finns i tabellen en ovanligt stor andel elever som slutat
grundskolan och fortsätter generera underlag till förberedelseklasserna.

1

10
3
9
3
45

1
1
4
7

I bilaga 3 finns en sammaställning av finansiering och fördelningsmodeller för nyanländas
skolgång, modersmålsundervisning och studiehandledning i omvärldsbevakningens
kommuner
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5.2
Framtiden

Nuvaran

de resursfördelning är inte anpassat efter skollagens definition och uppdrag kring
nyanländas skolgång och heller inte tillräckligt flexibelt. Därför behövs ett system som är
anpassat till de nya skrivningarna i skollagen och ett system som är mer flexibelt. Lunds
kommun ska ha en finansieringsmodell som gör det ekonomiskt möjligt med olika lösningar
utifrån elevers olika behov. Förberedelseklass är en av lösningarna, mindre grupperingar
under del av skoldagen kan vara en annan.

5.3
Förslag

Ut

ifrån omvärldsbevakningen och gjorda erfarenheter föreslås att de enheter som tar emot
nyanlända elever utöver den ordinarie skolpengen även ska få en extra tilldelning, en
”nyanländpeng” för att ge ytterligare möjlighet att ge anpassade insatser, exempelvis
studiehandledning. Vi föreslår en modell som utgår från skollagens definition av nyanländ.
•

•
•

•
•
•

Nyanländpengen baseras på skollagens definition av nyanländ. Modellen utformas
utifrån en differentierad peng utgående från HDI och hur länge eleven varit i Sverige.
Nyanländpengen ska fördelas över tre år samt följa eleven så den skola som har
eleven inskriven får den extra tilldelningen. Inga kostnader kommer att betalas
centralt. Förslag på ersättningsnivåer enligt den nya modellen finns i bilaga 6
De skolor som har organiserad undervisning i förberedelsegrupper med 5-30 elever
får ett grundbidrag på 500000 kr/år
Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor med internationell
läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och inte heller elever som får sin
huvudsakliga undervisning på annat modersmål än svenska. Även elever som har
finlandssvenska, norska eller danska som modersmål undantas
Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar nyanländpeng utöver
grundsärskolepengen
LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad
Nyanlända ska kunna följas i de digitala systemen för underlätta utbetalning

6. Studiehandledning
6.1 Idag
6.1.1 Studiehandledning på
modersmålet

En elev ska få
studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. SL 5 kap §4
Resurser för studiehandledningen ligger i skolpengen. I fördelningen av tilläggsresursen
mellan skolorna är bakgrundsvariabeln nyanländ en tungt vägande faktor.
Studiehandledning på modersmålet är en rättighet och kan ges i form av särskilt stöd. Precis
som för övrigt stöd är det rektors ansvar att alla elever som behöver studiehandledning på
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sitt modersmål ska få det utifrån rektors bedömning av behovet. Resurser för
modersmålsundervisning ligger i utbildningsnämndens budget och ska därmed inte
finansieras ur skolpengen. Modersmålsundervisning är en rättighet och ska ges utan
bedömning.
Nyanlända elever möts av dubbla utmaningar. Målen för utbildningen ska nås samtidigt som
ett nytt språk ska läras in. Faktorer som påverkar behovet av studiehandledning kan vara
•
•
•
•

elevens ålder
elevens studiebakgrund
direktplacering i klass eller delvis placering i förberedelseklass
antalet ämnen som eleven behöver ha stöd i och under hur lång tid

För en elev som anländer till Sverige i åldern 12-15 år tar det ca 6-8 år att tillägna sig all
ämnesundervisning på svenska beroende på i vilken språklig kontext eleven befinner sig i.
Riktlinjerna i Lunds kommun är att varje elev under tiden hen har undervisning i
förberedelseklass ska ha 60 minuters studiehandledning/vecka. Denna studiehandledning
betalas centralt ur anslaget för förberedelseklass. Studiehandledning kan ske enskilt eller i
grupp och ska ligga under lektionstid. När nyanlända elever fortsätter till ordinarie klass kan
studiehandledning behöva utökas av flera skäl och då finansieras den via den ordinarie
skolpengen. Eleven ska klara att nå målen i upp till 16 ämnen som alla har sina
specifika språkliga utmaningar för en nyanländ elev. Studiehandledning kan beställas via
Modersmålscentrum och varje skola ombesörjer sin egen beställning. Rektor kan också välja
att anställa studiehandledare direkt på skolan.
I Lunds kommun saknas gemensamma riktlinjer eller rutiner för hur studiehandledning ska
organiseras för elever som går i ordinarie klass men på en skola med förberedelseklass kan
det organiseras det på följande sätt: Skolan försöker schemalägga alla studiehandledare och
modersmålslärare under samma tid i början av veckan. Då har läraren i förberedelseklassen
en genomgång med elever och modersmålslärare kring ämnesinnehåll och ämnesområde för
veckan. På detta sätt är modersmålslärarna insatta i målen för arbetsområden och
ämnesinnehåll. Detta har utvärderats som ett väldigt bra upplägg och gett goda resultat för
eleverna. Skolinspektionen framhöll vid deras genomgång detta som ett mycket gott
exempel.
6.1.2 Enkät studiehandledning
En enkät har skickats ut till kommunala grundskolerektorer (50 st) med frågor kring
studiehandledning och 34 har svarat d.v.s. en svarsfrekvens på 70%. Enkäten med svar finns i
bilaga 5. Nedan följer en sammanfattning av svaren.
192 nyanlända finns på de svarande skolorna. Av dessa får 75 studiehandledning 1h/v; 22 23h/v och 10 mer än 3h/v. 49 av eleverna i förberedelseklass får mer än 1 timme
studiehandledning i veckan. 77 av eleverna får studiehandledning enskilt och 36 i grupp.
Svaren visar att den mesta studiehandledning beställs från Modermålscentrum i Lund, MCL,
15 av 22 svar. Köps inte studiehandledningen från MCL så beror det på att det finns anställda
på skolan som också har efterfrågat modersmål (3 svar) eller att det efterfrågade språket
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inte finns på MCL (1 svar). Beslut om studiehandledning fattas av rektor efter uppgifter från
EHT tillsammans med mentor/spec.ped (11 svar), utifrån överlämnande (3 svar), EHT
tillsammans med modersmålsläraren (3 svar) och slutligen från undervisande lärare (7 svar).
För att få en ytterligare uppfattning om hur mycket studiehandledning som ges har
information samlats in från två håll, LundaVälkomsten och MCL och denna har sedan
jämförts med debiteringen av studiehandledning till kommunala grundskolor och till
förberedelseklasser. Informationen är samstämmig.
15 januari 2017 är 198 elever är att betrakta som nyanlända utifrån skollagens definition och
164 av dessa har varit mindre än 18 månader i Sverige.

Debitering av studiehandledning antal klocktimar per
vecka
Vårtermin
Ordinarie klass
Förberedelseklass
2015
2016
2017

105
148
215

56
73
69

2017 tillhandahåller Modersmålsundervisnigen 284 timmar studiehandledning till elever i
kommunala grundskolor inklusive förberedelseklass dvs ett genomsnitt av drygt 1,4 timmar i
veckan. När man tittar i tabellen så ser man att det skett en ökning av kostnaderna för
studiehandledning med 45% i grundskolan och en liten minskning i förberedelseklass under
Vt 2017 jämfört med Vt 2016. Båda dessa år ligger betydligt högre än våren 2015. Mellan
våren 2015 och våren 2016 var det också en betydand ökning av studiehandledningstimmar i
förberedelseklass. Det ligger i linje med vad man kan förvänta utifrån den tillströmning av
nyanlända som skedde hösten 2015. Flertalet av dessa bör idag gå i ordinarie klass och deras
behov av studiehandledning verkar tillgodoses i minst lika hög grad som den blev
tillgodosedd i förberedelseklass.

6.2 Framtiden
Som en språk- och kunskapsutvecklande insats är studiehandledning på modersmålet en viktig

insats för att kunna bygga vidare på de kunskaper eleven tidigare har utvecklat, men även för
att få syn på elevens kunskaper och vad eleven behöver fortsätta utveckla för att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås i de olika ämnena. I Skolverkets allmänna råd
”Studiehandledning på modersmålet- att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever”
uppmärksammas olika scenarier i utformning och omfattning av studiehandledning. Som en
tillfällig insats kan studiehandledning förekomma som en extra anpassning om
 Eleven har goda kunskaper i ämnet på sitt modersmål, men har aldrig tidigare arbetat
med ett särskilt moment i det aktuella ämnet.
 Eleven går delvis i förberedelseklass eller motsvarande och behöver en introduktion
till ämnesundervisning hon eller han läser i sin ordinarie undervisningsgrupp.
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Beroende på elevens förkunskaper och komplexiteten i ämnesområdet kan eleven behöva få
studiehandledning under en eller flera terminer. Detta kan ske genom genomgångar på
modersmålet och möjlighet att bearbeta klassrumsundervisningen tillsammans med
studiehandledaren före, under eller efter lektionen. Ett behov uppstår till exempel om
eleven riskerar att inte nå målen för utbildningen. En utredning måste då göras för en
bedömning om ett allmänt eller särskilt stöd behöver sättas in. Utifrån utredningen måste
rektor besluta om särskilt stöd erfordras och hur det ska utföras. Det finns inga
behörighetskrav för att arbeta som studiehandledare. I grunden har således en nyanländ
elev rättighet till samma utbildning och samma stöd som gäller alla elever i grundskolan,
därutöver en rättighet till studiehandledning på sitt modersmål.

6.3 Förslag
Utifrån enkätsvaren och sammanställningen av antalet timmar studiehandledning som ges i
förberedelseklass respektive ordinarie klass finner vi ingen anledning att föreslå en
förändring av resursfördelningen.
•

Studiehandledningen kommer även fortsättningsvis att beställs av elevens rektor
utifrån elevens behov och betalas via skolpengen

7. Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning av organisation och finansiering görs i några, med Lund, jämförbara
kommuner. Kommunerna har valts utifrån storlek, SKL:s rapport ”Nyanlända elevers
utbildning-goda exempel från tio kommuner” och ESO-rapporten ”Mer än tur i struktur - om
kommunal effektivitet”. Kommunerna är Helsingborg, Lidingö, Linköping, Nacka, Norrköping,
Västerås och Örebro. Uppsala har tillkommit under arbetets gång.
Tabellen visar spridningen i antal/andel i de omvärldsbevakade kommuner utifrån
Skolverkets Jämförelsetal 2015 med( Lunds nyckeltal inom parentes).

Antal elever i kommunens skolor
Antal elever per skolenhet
Antal asylsökande till grundskolan
Andel elever berättigade till MoU
Andel berättigade elever som deltar
Andel elever som deltar i SvA

15942 – 4235
(10002)
425 - 189
(189)
265 – 2
(33)
37,9% - 15,3% (28,0%)
41,5% - 78,2% (63,4%)
1,9% - 16,1 % (3,5%)

Helsingborg
Helsingborg har en skolförvaltning och ett kommunövergripande pedagogiskt centrum där
bl.a. samlad elevhälsa, modersmål och Välkomst ingår. Välkomst och modermål har olika
chefer som ingår i samma ledningsteam. Eleverna är på Välkomsten 2h/dag under två veckor
och under denna tid genomförs hälsosamtal och kartläggning 1 och 2. Verksamhetscheferna
(4 st) beslutar om skolplacering efter gemensam dialog med chefen för Välkomsten var 14
dag. Rektorerna beslutar om den inre organisationen för undervisning av nyanlända och
förberedelseklasser finns på de flesta större skolor. Välkomsten finansieras med ett
basbelopp från kommunen som täcker chefens lön. I övrigt finansieras välkomstens
verksamhet med skolpeng + 80 tkr under 2 år från elevens ankomstdatum.
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Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad medan studiehandledningen beställs av
rektor och betalas via skolpengen.
Lidingö
Lidingö har en skolförvaltning. Det finns en central enhet för modersmål och mottagning av
nyanländ, Passagen, med en gemensam chef. Nyanlända (EU-migranter räknas till denna
grupp) möts av 2 samordnare som är SvA lärare. De har introduktionssamtal och genomför
kartläggning 1 och 2. Elever i åk F-3 går direkt ut i vanlig klass. De elever som kommer i åk 49 och inte är engelskspråkiga kan få gå upp till 8 veckor i Passagen. Samordnarna tar kontakt
med rektor på den skola där eleven ska placeras. Rektorerna kan inte säga nej till att ta emot
eleverna. Samordnaren bestämmer i vilken skola eleven ska gå utifrån närhetsprincipen,
eventuella egna val och vilken skola som står på tur att ta emot. Det finns en turordningslista
upprättad. Det är upp till rektor att organisera eventuella undervisningsgrupper för
nyanlända på sin skola. Samordnaren stöttar under det första året. Modersmålsstöd ges till
förskola och F-klass (endast till nyanlända) och då som en uppstart på ca 15-30 h.
Modersmålsundervisningen ges samlat på vissa skolor, 5 stycken, torsdag eftermiddag efter
skoldagens slut. I de större språken sker undervisning även andra veckodagar.
Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad. Elever i åk 1-3 får skolskjuts till
modersmålsundervisningen. Rektor beslutar om modersmålsundervisning och/eller
studiehandledning ska ges och det är personalen på modersmålscentrum som genomför
den. Studiehandledningen ges på elevernas skolor utan extra kostnad för skolan under de
första åren. Elever i åk 1-5 får 1h/v det första året och elever i åk 6-9 får 2h/v under de två
första åren. Det är modersmålslärarna som ger studiehandledning. Finns behov utöver detta
får det beställas från modersmålseneheten av rektor till självkostnadspris. Fristående skolor
har samma rättigheter som de kommunala skolorna.
Linköping
Två nämnder för utbildning, en utbildningsförvaltning, en utbildningsdirektör, 2
verksamhetschefer (1 förskola grundskola, 1 gymnasieskola). Linköping har många fristående
enheter och en särskild avdelning med egen chef som leder arbetet mot dessa. Det finns en
central Sektion för resurs och stöd, ledd av en sektionschef. Nyanlända har en Central
mottagning, Adjunkten. Här passerar alla elever som är nyanlända utifrån skolagens
definition. Här görs kartläggning 1 och 2 och eleverna är här 6-8 veckor. Eleven skrivs in
direkt i ordinarie skola av rektor. Adjunkten rekommenderar skola i samband med första
mottagningssamtalet och utgångspunkten är närhetsprincipen vilket innebär att rektorn har
mycket svårt att säga nej. Efter kartläggningen påbörjar eleverna sin skolgången antingen i
internationell klass (förberedelseklass) eller ordinarie klass. Förberedelseklasser finns på alla
skolområden och för alla årskurser men det flest för åk 7-9. Rektor har fria händer att
organisera skolgången för de nyanlända utifrån den nya skolagen. Modersmål organiseras
centralt och är anslagsfinansierad. Studiehandledning är anslagsfinansierad på de skolor som
har anställd modermålslärare på mer än 50 % tjänst.
Nacka
Utbildningsnämndens uppdrag för förskola, grundskola och gymnasieskola rör finansiering,
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att sätta upp mål, uppföljning, utvärdering och skolpliktsbevakning. Kommunstyrelsen
fastställer elevpengens storlek. Huvudmannaskapet för de kommunala skolorna ligger under
Produktionsverksamheten Välfärd skola med en produktionsdirektör. Varje elev i kommunen
får en elevcheck. Elevernas samlade checkar är skolenhetens budget. Till detta kommer ett
strukturbelopp baserat på vårdnadshavarnas utbildningsnivå. Strukturbidraget betalas ut till
skolenheten. Skoleneheten får förutom elevchecken en nyanländpeng under elevens 4
första år i Sverige. Pengen är differentierad för åk 1-5, åk 6 och åk 7-9. En elev räknas som
nyanländ under 4 år fr.o.m. ankomstdatum till Sverige (danskar och norrmän räknas aldrig
som nyanlända). Det är endast elever som börjar den obligatoriska grundskolan som får
nyanländpeng. Skolenehet får även en extra peng för de elever som är berättigade till
modersmålsundervisning. Fristående skolor (16 av 36 grundskolor) tar emot elever på
samma villkor som de kommunala. Upplevelsen ute på skolorna är att de får mycket pengar
för de nyanlända. Nacka har ingen central mottagning utan introduktion och kartläggningar
görs på respektive skola. Skolorna rapporterar in antalet lediga platser i sina klasser till
utbildningsenheten en gång per månad. Om skolan har plats måste de ta emot en nyanländ.
Modersmål och studiehandledning beställs av skolenehet från den kommunala
produktionsenheten Välfärd skola.
Norrköping
Norrköping har en utbildningsnämnd och en utbildningsdirektör. Under den centrala FoU
chefen finns en samordnare för nyanlända. I Norrköping finns en mottagningsskola som är
en egen enhet. Där görs kartläggning 1 och 2 och tanken är att eleverna ska komma till
ordinarie klass efter 8 veckor. I mottagningsskolan finns idag 4 mottagningsklasser (det var 6
förra hösten) och två vanliga grundskoleklasser för yngre elever. Där får de yngre nyanlända
eleverna gå när det är fullt ute på andra skolor. I dessa klasser läser de enligt grundskolans
timplan. Många av de äldre eleverna kan få stanna upp till en termin på mottagningsskolan
då det är fullt på skolorna. Rektor på mottagande skola bestämmer om man kan ta emot
eller inte och har också ansvaret att organisera undervisningen för nyanlända. Den kan
förläggas till ordinarie klass, välkomstklass, förberedelseklass eller annan gruppering.
2015/16 tog man emot 430 elever, hittills detta läsår 60. Modersmålsundervisningen är
anslagsfinansierad, studiehandledning betalas med skolpeng.
Uppsala
Uppsala har fatta beslut om nytt finansieringssystem för nyanlända från 1 januari 2017 för
att anpassa detta till förändringarna i skollagen kring nyanländas skolgång. I Uppsala finns en
central mottagning och här görs kartläggning 1 och 2. Det finns en central enhet för
flerspråkighet. Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad medan
studiehandledningen beställs och debiteras timme för timme.
Västerås
Tre skolnämnder, en barn-och utbildningsförvaltning. Västerås har en hybridorganisation
med både tilldelnings- och verksamhetsekonomi. Centrum för tvåspråkighet i Västerås finns
inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Det finns en chef med tre uppdrag,
modersmålsundervisning, studiehandledning och mottagningseneheten Origo (endast
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mottagning för grundskolelever). På Origo träffar men eleverna 2 ggr, drygt 2 h per gång och
här görs skolverkets kartläggning 1 och 2 samt en psykosocial kartläggning. Eleverna går
direkt ut i vanlig klass, oftast till den anvisningsskola som finns utifrån boendeadress. Origo
kontaktar rektor och informerar om vad kartläggningarna kommit fram till.
Förberedelseklasser finns på flera skolor och det är upp till rektor att organisera
undervisningen. Under jan -17 har man tagit emot 25 nyanlända, under januari -16 tog man
emot 90 (men då fungerade inte kartläggningen optimalt). 25 olika skolor har tagit emot
nyanlända elever under hösten -16 och Västerås är nöjd men sin organisation och
möjligheter till inkludering. Origo meddelar en administratör när eleven skrivits in i
grundskolan och skolan får en nyanländpeng under fyra år.
Örebro
Örebro har tre utbildningsnämnderunder under en gemensam Programnämnd, en för
förskola en för grundskola och en för gymnasieskola. Två förvaltningar finns under dessa tre
nämnder, den ena svarar för förskola och grundskola, den andra gymnasieskola. I Örebro
finns Centralt skol- och välfärdsstöd som är en samlad organisation för stödverksamheter i
Örebro kommun. Där finns bl.a. modermålsstöd, mottagande av Nyanlända. Örebro har en
gemensam ingång för alla nyanlända, Perrongen. Här görs individuell planering, kartläggning
steg 1 och passande skola utses. Förberedelseklass finns på några skolor för elever i åk 4-9.
Överföringen till mottagande sker på två sätt. Åk F-6 börjar direkt på mottagande skola, som
då gör kartläggning steg 2. Vid behov handleder personal från Perrongen. Elever åk 7-9
börjar på Perrongen och kartläggs där under 8 veckor. Då sker kartläggning steg 2 och vid
behov fördjupningar. Skolor som tar emot nyanlända barn och unga under elevens 3 första
år i Sverige får en extra skolpeng baserad på HDI. Tilldelningen är differentierad åk 1-4 och
åk 5-9. Tilldelningen syftar till att skolor som tar mot nyanlända barn och unga ska få en
ersättning som motsvarar deras behov. Modersmålsundervisning ges till alla elever som har
rätt till det. Den är anslagsfinansierad för de kommunala skolorna. Studiehandledning ansöks
hos modersmålseneheten av skolan för de elever som anses behöva det och betalas via
skolpengen.

7.1 Sammanfattning av
omvärldsbevakning
Central mottagning finns i Helsingborg, Lidingö, Linköping, Norrköping,
Uppsala, Västerås och Örebro
Central modermålsverksamhet finns i Helsingborg, Lidingö, Linköping, Nacka, Norrköping,
Uppsala, Västerås och Örebro
Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad i Helsingborg, Lidingö, Linköping, Nacka,
Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro
Studiehandledning är anslagsfinansierad i Lidingö och delvis Linköping
Beslut om skolplacering
*Centralt med inskrivning av rektor som inte kan säga nej, Helsingborg, Lidingö, Linköping,
Uppsala, Västerås
*Centralt tillsammans med rektor som kan säga nej utifrån platsbrist, Norrköping, Örebro
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*Vårdnadshavares val, rektor kan inte säga nej om plats finns utifrån inrapporterat
platsantal, Nacka
Finansiering
*Nyanländas skolgång finansieras med en skolpeng som betalas ut månadsvis. Alla
kommuner ger därutöver en särskild ersättning utifrån mycket olika premisser (bilaga 3).
*Modermålsundervisningen är anslagsfinansierad i jämförelsekommunerna (i Nacka betalas
en särskild modersmålscheck ut för att köpa modersmålsundervisning)
*Studiehandledning betalas med skolpengen i alla kommuner utom Lidingö och delvis
Linköping
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Bilaga 1
Arbetsgrupp organisation och studiehandledning för nyanlända elever
Arbetsgrupp
Leds av Lars-Torgny Lasson, Välkomsten
Marita Kristoffersson, BSF Lunds stad
Åsa Söderberg, BSF Lunds stad
Per-Ola Birgersson, BSF Lund Öster
Arbetsgruppens uppdrag
Se över hur utbildningen för nyanlända organiseras samt ta fram förslagtill
utvecklingsområde.
Belysa behovet av studiehandledning kopplat till måluppfyllelse
Organisationen för nyanlända elevers skolgång
Nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning
Beskrivning av kommunens organisation för skolgång till nyanlända barn och elever.
Redogör för de erfarenheter man dragit av den nya organisationen för mottagande,
LundaVälkomsten
Vilka utmaningar ser man i organisation av skolgång för nyanlända i Lund idag? Ta fram
fördelar/nackdelar med olika organisationsmodeller.
Hur tillgodoses behovet av förberedelseklasser vid liten, medel och stor tillströmning av
nyanlända
Hur tillvaratas den information som finns i Välkomstens kartläggning när eleven kommer till
Förberedelseklass; vanlig klass
Vilka behov har skolan för att kunna ge eleverna det stöd de behöver efter utslussningen?
Studiehandledning
Nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning

Hur fördelas resurserna
Statistik
Bedömt behov
Hur mycket studiehandledning ges och hur länge
Hur gör jämförelsekommunerna
Behov av förändring utifrån behov - vad vill vi uppnå
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Bilaga 2
Arbetsgrupp finansiering för nyanlända elever och resursfördelning för studiehandledning
Arbetsgrupp
Leds av Magdalena Titze, kommunkontoret
Magnus Sternudd, utbildningsförvaltningen
Anders Isaksson, BSF Lunds stad
Sirpa Tomasson, BSF Lund Öster
Arbetsgruppens uppdrag
Arbeta fram en finansieringsmodell som följer eleven genom systemet oavsett skolform.
Finansiering
Nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning
Beskrivning av resursfördelningen till nyanlända elever : hur fördelas resurserna, hur många
månader utgår ersättningen, volymer, belopp.
Behov av förändring i resursfördelningen - vad vill vi uppnå
Hur gör jämförelsekommunerna
Föreslagen lösning
Resursfördelning till studiehandledning
Nulägesbeskrivning, hur gör jämförelsekommunerna
Hur fördelas resurserna (Modersmål är definierat som tilläggsbelopp för fristående
verksamheter, men inte studiehandledning)
Statistik
Bedömt behov
Hur mycket studiehandledning ges och hur länge
Kostnader idag
Behov av förändring i resursfördelningen - vad vill vi uppnå
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Bilaga 3
Kommun

Månadsvis
skolpeng

Örebro

Ja
Grundtilld
elning
med 44-59
tkr per
elev och
år.
Strukturtill
delning
utgår med
ca 9 % av
pengen.
Beräknas
utifrån
ungefär
samma
kriterier
som i
Lunds
modell

Västerås

Finansiering
av
modersmålsundervisning

Tilläggsbel
opp som
anslag
utöver
skolpenge
n d v s fri
nyttighet
för
respektive
skola

Utgår utöver
skolpeng ,
6 700 kr per
elev och år

Ja
Grundersätt
ning med
48-59 tkr
per elev och
år.
Strukturersättning
utgår med
ca 8 % av
pengen.
Störst vikt
vid
föräldrarnas
utbildningsbakgrund

Lidingö

Ja,
totalt 67-83
tkr per elev
och år.
Strukturersät
tning
beräknas
utifrån
föräldrarnas
utbildningsbakgrund
och familjer
med
försörjningss
töd. Beslut
att inte ta
hänsyn till
nyanländ/utl
ändsk
bakgrund då
man har
många
forskarbarn i
kommunen
Tilläggsbelop
p som anslag
utöver
skolpengen d
v s fri
nyttighet för
respektive
skola

Nacka

Norrköping

Ja
Volymersättn
ing och
strukturersättning

Ja
Grundersätt
ning
och
strukturbidra
g som i fskklass och
grsk
beräknas
utifrån
faktorn
föräldrarnas
utbildningsb
ak-grund
I fsk och
frithem
utländsk
bakgrund
och
föräldrarnas
utbildningsb
ak-grund

Utgår
utöver
skolpeng,
F-5:
8 700 kr
per elev
och år
6-9:
4 500 kr
per elev
och år

Tilläggsbelop
p som anslag
utöver
skolpengen d
v s fri
nyttighet för
respektive
skola.
De som har
egna lärare
får efter
ansökan 550
kr per elev
och månad

En peng/elev
som läser
modersmål
Rektor kan
anställa själv,
behåller då
pengen eller
lämna till
centrala
enheten och
lämnar
pengen

Ja
Grunders
ättning
med 7292 tkr
per elev
och år.
Strukturb
idrag
beräknas
utifrån
kön och
föräldrar
nas
utbildnin
gsbakgrund
.

Linköping

Finansiering
av
studiehandle
dning

Örebro

Ingår i
skolpengen

Västerås

Ingår i
skolpengen

Lidingö

Upp till ett 349

Nacka

Norrköping
Ingår i
skolpengen

Ingår i
ersättningen
för nyanlända.

visst antal
timmar är
anslagsfinan
sierat hos
modersmålsenheten,
övriga
timmar får
finansieras
med
skolpengen

Linköping

Särskild
ersättning
för
nyanlända
utöver
skolpeng

I
grundskolan
utgår
extrapeng
under tre år
utifrån HDI
(mellan 27
tkr-55 tkr
per elev och
år). Totalt
1,5 %, 23,2
mnkr, av
resurserna i
modellen, se
specifikation
nedan

I
grundskolan
utgår extra
bidrag
utifrån när
eleven kom
till Sverige:
År 1. 50
tkr/elev
År 2: 35
tkr/elev
År 3: 16
tkr/elev
År 4: 10
tkr/elev

Totalt 2,5
mnkr i
”Uppstartsp
eng”, 30 tkr
per elev (10
tkr per
månad
under
elevens
första tre
månader i
skolan).
Rektor vid
mottagande
skola
beslutar om
användninge
n.

I skolår F-9
utgår
nyanländresu
rs under fyra
år utifrån HDI
(mellan 18 tkr
-138 tkr per
elev och år),
se
specifikation
nedan

Fsk: 30 tkr
per barn
F-klass och
grsk: 40 tkr
per år i två
år.
Datum
registreras i
elevregisteri
ngssystemet

Särskild ers. för
nyanlända till
fsk-klass och
grsk, se nedan.
I förskola och
fritidshem via
strukturbidrag
eti skolpengen.
I förskola
därutöver
ers.kopplad till
barn med
annat
modersmål än
svenska

Finansiering
av
förberedelseklasser

Perrongen
år F-6:
bedömnings
-pedagog ,
sedan vanlig
klass med
extrapeng
Välkomst år
7-9: 7-10
veckor,
sedan vanlig
klass med
extrapeng

Den statliga
ersättninge
n för
asylsökande
.

Har inga fbklasser utan
en ”Passage”
där alla
barn/ elever
förbereds
och kartläggs
under sex
veckor.
Därefter
placering i
den
skola/enhet
som står i
tur. Alla
skolor måste
ta emot
nyanlända.

Med den
vanliga
ersättningen.
Har ingen
central
mottagning.
Alla skolor
måste ta
emot
nyanlända.
Introduktion
och
kartläggninga
r görs på
respektive
skola.

Med den
vanliga
ersättningen
.

Ersättningen
för nyanlända
följer eleven
oavsett hur
man
organiserar sig
på skolan. Ska
vara
incitament för
alla skolor att
ta emot.
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Bilaga 4
Erfarenheter av verksamheten i den nya mottagningsenheten LundaVälkomsten
En väg in
Välkomsten verksamhet under 2016 har bidragit till att det nu finns en gemensam väg in för
alla nyanlända barn, elever och familjer. Detta bidrar till likvärdighet vid mottagande av
nyanlända barn och elever i alla åldrar i Lunds kommun.
Samverkan mellan berörda förvaltningar (skolförvaltningar, utbildningsförvaltning och
socialförvaltning) har påbörjats och bidragit till ett mer effektivt utnyttjande av kommunens
resurser och förenklat för nyanlända elever och familjer att snabbare få de kontakter och
den handläggning som krävs för att kunna börja i förskola, grundskola eller gymnasium.
Ett likvärdigt mottagande i skolhälsovården sker genom att skolsköterskan på
LundaVälkomsten kan träffa alla nyanlända från förskolan till gymnasiet.
Kartläggning
För de elever som enligt skollagens beteckning är nyanlända elever till grundskolan uppfyller
verksamheten skollagens bestämmelser om kartläggning. Underlaget dokumenteras och
presenteras för elever och vårdnadshavare för att därefter överlämnas till mottagande skola.
I uppdraget och enligt överenskommelse med språkintroduktionen på gymnasiet kartläggs
även ungdomar i gymnasieålder enligt samma principer. Vårdnadshavare till barn och elever
i förskoleålder får hjälp att ansöka till förskola eller förskoleklass.
Nätverk
LundaVälkomsten arrangerar regelbundna sammankomster för rektorer och lärare i
förberedelseklasser. Tillsammans med gymnasiets språkintroduktion och socialförvaltningen
har gemensamma föreläsningar anordnats.
LundaVälkomsten har genomfört riktad information och handledning till personal i
förberedelseklasser samt hela skolor och skolledargrupper inom Lunds stad och Lund öster.
Undervisning
Väntetiderna för nyanlända har varit högst tre veckor efter anmälan till LundaVälkomsten.
På Välkomsten undervisas eleverna i svenska som andraspråk och matematik. Eleverna
hinner landa i svensk skola under introduktionen på Välkomsten och har en skolvana vid
start i förberedelseklass eller språkintroduktion.
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare bjuds in till ett informationstillfälle med tolk vid uppstart på Välkomsten.
Välkomsten informerar om den svenska skolan i allmänhet och om verksamheten på
Välkomsten. Vårdnadshavare deltar även vid hälsosamtal med skolsköterskan och kallas till
ett uppföljningsmöte när kartläggningarna är gjorda.
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Bilaga 5
Enkätfrågor med svar till grundskolerektorer i Lunds kommun kring studiehandledning

1. Hur många nyanlända utifrån skollagens definition (SL3 kap12a§ Med
nyanländ avses i denna
lag den som 1) har varit bosatt utomlands, 2) nu är bosatt i landet, och 3) har
påbörjat sin
utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon
fyller sju år) finns på
din enhet ?
192

2. Hur många av dessa går i vanlig klass?
Heltid i vanlig klass 108
Deltid i vanlig klass 55

3. Om du har förberedelseklass på din enhet, hur många elever får mer
studiehandledning på
modersmålet än den timme som generellet utgår till förberedelseklassens elever?
49

4. Hur många elever som är nyanlända och inte går i förberedelseklass får
studiehandledning på
modermålet på din enhet?
1 h/vecka 75
2-3 h/vecka 22
>3 h/vecka 10

5. Hur många av dessa elever får studiehandledning enskilt och hur många i
grupp?
enskilt 77
i grupp 36

6. Hur görs bedömningen av behovet av studiehandledning på modermålet på din
enhet?
Oftast kommer behovsbeskrivningen via överlämning från annan enhet. I annat fall görs bedömning i samråd mellan specialpedagog och
undervisande lärare, och efter rådfrågning av lärare i modersmål.
Olika typer av kartläggningsstöd.
Om elev har svårighet att nå målen på grund av språket vill vi sätta in studiehandledning som åtgärd.
Lärares bedömning
Klasslärare tillsammans med speciallärare/specialpedagog
Eftersom vi har förberedelseklass och elever kommer och inte kan svenska språket, är det väldigt viktigt att de får stöd via
studiehandledning. Där finns också förutsättningar att det blir ett bra samarbete med lärarna i förberedelseklassen och undervisningen kan
anpassas direkt efter det behov som finns. Vi har även haft elever som kommit ut i verksamheten, där vi inte ser att studiehandeldningen
har fungerat så väl. Där har vi haft det till en början, men avslutat efter några veckor.
Pedagogisk utredning som görs av specialpedagog.
Med stöd av mentor, ev. vårdnadshavare, modersmålslärare
Diskussioner med arbetslag och modersmålslärare
Inte aktuellt utifrån språklig nivå. Använder sig av alternativ kommunikation och inte språklig kommunikation.
Vi beställer för nyanlända elever.
I dagsläget är behovet väldigt litet.
Pedagoger i samarbete med skolledning.
Elevens förmåga att ta till sig undervisningen i klassrummet, elevens förmåga att förstå undervisningen på svenska
När nyanländ kommer från förberedelseklass har avlämnande lärare gjort bedömningen. I övriga fall görs bedömningen av
klassföreståndaren tillsammans med läraren i svenska/svenska som andraspråk.
Bedömningen grundar sig på modersmålslärarens och ordinarie lärares uppfattning om behovet.
Undervisande lärare gör bedömningen.
När eleven har behov av stöd när det gäller specifika ämneskunskaper tex So/No. Vanligast är att eleven inte läst dessa ämnen tidigare
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6. Hur görs bedömningen av behovet av studiehandledning på modermålet på din
enhet?
och/eller behöver lära sig mer om Sverige.
Inom ramen för EHT. När eleverna har svårigheter att följa undervisningen på svenska.
Noggrann kartläggning av elevens språk- och ämneskunskaper. Antingen är stödinsatsen en extra anpassning, som inte kräver ett särskilt
beslut, eller ett särskilt stöd som står i åtgärdsprogram
Vi har inga elever med studiehandledning
Klasslärare
Klasslärare och specialpedagog bedömer behovet.
I samråd med undervisande lärare och i det här faller eleven själv
Två av eleverna går i åk 6 och har behov av studiehandledning i framförallt i So/No för att få möjlighet att nå åk 6 kunskapskrav.
Utifrån dialog med föräldrar/vårdnadshavare, specialpedagog och klasslärare
I samband med överlämning från förberedelseklass och uppdateras genom uppföljningar på EHT och med mentor.

7. Vem beslutar om behovet av studiehandledning på modersmålet?
Samtliga svara rektor

8. Vem ger studiehandledning på modersmålet om tjänsten inte köps från
modersmålsenheten?
Hur stor del av studiehandledning köps från modersmålsenheten?
Vi köper all vår studiehandledning från modersmålsenheten.
Ingen här.
Anställd studiehandledare. Därav inte haft behov att köpa från modersmålsenheten.
All om det inte gäller ett språk som modersmålsenheten inte hanterar.
Vi har vid uppstart av förberedelseklassen fått hjälp av välkomsten.
Hittills köps all studiehandledning av Modersmålsenheten.
Köps av modersmålsenheten
allt köps in från ML-enheten
Studiehandledningen köps från modersmålsenheten.
100%
Studiehandledningen köps endast från modersmålsenheten
All tid köps från modersmålsenheten.
100%
All studiehandledning köps från modersmålsenheten.
All studiehandledning köps in av modersmålsenheten.
100%
60 min/v köps från modersmålenheten.
Alla studiehandledning som inte ingår i den ordinarie undervisningen köps från modersmålscentrum. I några klasser finns pedagoger som
talar t ex arabiska och de kan hjälpa till vid behov.
Det går via modersmålsenheten
En av lärarna i förberedelseklassen är arabisktalande, vilket innebär att han kan stötta elever som är arabisktalande i sin klass. Han finns
även med som stöd i vanlig klass på SO vid ett par tillfällen i veckan. Vi planerar att anställa egna studiehandledare, men just nu beställer vi
allt från modersmålsenheten.
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Bilaga 6

Ersättningsmodell för nyanlända elever
Från land med
lågt eller medel
HDI
Från land med
högt eller
mycket högt HDI

Ankomst till
Sverige
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9

År 1
25 800
34 400
43 000
8 514
12 728
19 350

År 2
21 930
29 240
36 550
6 386
9 546
14 513

Ersättning
År 3 År 1-3
10 965 58 695
14 620 78 260
18 275 97 825
4 278 19 178
6 396 28 670
9 723 43 586

Total kostnad respektive år
Antal
per år År 1
År 3
År 2
35
903 000 767 550 383 775
35 1 204 000 1 023 400 511 700
50 2 150 000 1 827 500 913 750
2
17 028 12 771 8 557
2
25 456 19 092 12 792
6
116 100 87 075 58 340
130 4 415 584 3 737 388 1 888 913

Totalt

10 förberedelseklasser med grundersättning 500 000 kr per klass

10 041 885
5 000 000
15 041 885

500 000 kronor

10 klasser
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (6)

Sammanträdesdatum

2017-11-01

§ 341

Bilaga 172

Socialnämndens beslut om
möjligheten till fortsatt samverkan
med ideell sektor kring utsatta EUmedborgare, (KF)

Dnr KS 2017/0780

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 i budgetram för
socialnämnden om ökad utgift med 700 tkr för respektive år 2015, 2016
och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-migranter.
Enligt en upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
ska socialförvaltningen samarbeta med ideell sektor för att säkerställa att
40-50 platser finns tillgängliga på härbärge under årets kalla månader.
Denna överenskommelse och avtal löper ut den 31 december 2017. För
att förlänga dessa krävs ett förnyat uppdrag från kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017.
Socialnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 153.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2017.
Socialnämndens beslut den 19 april 2017, § 82.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2017, jämte bilagor.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson
(V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge socialnämnden uppdrag att fortsätta samverka med ideell sektor
kring utsatta EU-medborgare utifrån de medel som finns avsatta för
2018.
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M) och Torsten Czernyson (KD)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt socialnämnden att under kalenderåret 2018 finansiera
härbärge för EU-medborgare med maximalt 350 tkr,
att härbärget, i samråd med socialnämnden, tar ut avgift från de som
vistas där,
att inte minska socialnämndens ram för år 2018 med resterande 350 tkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) instämmer i Elin
Gustafssons (S) m.fl. yrkande. Därutöver instämmer de i Philip
Sandbergs (L) m.fl. yrkande såvitt gäller andra att-satsen om avgiftsuttag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att socialnämnden inte ges fortsatt uppdrag, och socialnämndens
ekonomiska ram minskas med 700 tkr för år 2018 och framöver.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons
(SD) yrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga Kerstin Eriksson (C),
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL)
röstar ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen således att
avslå Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl.
yrkande mot Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande med undantag av andra
att-satsen om avgiftsuttag och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (6)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Inga Kerstin
Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) röstar ja.
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson
(KD) och Philip Sandberg (L) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar
kommunstyrelsen således i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition Philip Sandbergs (L) m.fl.
kvarvarande yrkande gällande andra att-satsen om avgiftsuttag mot
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
yrkandet.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson
(KD), Philip Sandberg (L), Inga Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed
(FNL) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar
kommunstyrelsen således, med ordförandens utslagsröst, att avslå Philip
Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att ge socialnämnden uppdrag att fortsätta samverka med ideell sektor
kring utsatta EU-medborgare utifrån de medel som finns avsatta för
2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (6)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson
(KD), Philip Sandberg (L), Inga Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof
Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 341/01-02

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M) och Louise Rehn Winsborg (M): Vi vill verka för att
stöd till härbärgen för EU-medborgare fasas ut efter 2018.
Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD),
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M) och Louise Rehn Winsborg
(M): Vi stödjer förslaget att avgiftsbelägga härbärget men förutsätter att
avgiftens storlek anpassas till de boendes ekonomiska förutsättningar.
Pernilla West (FI): Samverkan har lett till att mänskliga rättigheter
respekteras i kommunen och bör därmed fortsätta. FI ser behovet av ökat
bidrag men lämnar det till budgetdiskussionerna.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (6)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

6 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2017-10-18

KS 2017/0780

Kommunstyrelsen

Emma Mesan
046-355949
emma.mesan@lund.se

Socialnämndens beslut om möjligheten till
fortsatt samverkan med ideell sektor kring
utsatta EU-medborgare.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 i budgetram för
socialnämnden om ökad utgift med 700 tkr för respektive år 2015, 2016
och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-migranter.
Enligt en upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
ska socialförvaltningen samarbeta med ideell sektor för att säkerställa att
40-50 platser finns tillgängliga på härbärge under årets kalla månader.
Denna överenskommelse och avtal löper ut den 31 december 2017. För
att förlänga dessa krävs ett förnyat uppdrag från kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017.
Socialnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 153.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2017.
Socialnämndens beslut den 19 april 2017, § 82
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2017, jämte bilagor.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203.

Barnets bästa
I målgruppen utsatta EU-medborgare är flertalet föräldrar till minderåriga
barn men de flesta har lämnat kvar dem i hemlandet hos släkt eller
vänner. Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för att barn som
vistas i kommunen inte far illa eller riskerar att fara illa. Ett uppsökande
arbete och ett väl fungerande samarbete med ideell sektor är nödvändigt
för att säkerställa detta.

Ärendet
I tjänsteskrivelse den 14 augusti 2017 återrapporterar socialförvaltningen
till socialnämnden sitt uppdrag att undersöka möjligheten till fortsatt
samverkan med ideell sektor kring utsatta EU-medborgare.
Socialförvaltningen anför bl.a. följande. På initiativ av Crossroads Lund
upprättades i december 2015 en överenskommelse om idéburet offentligt

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Stortorget 7

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2017-10-18

KS 2017/0780

partnerskap (IOP) mellan socialförvaltningen, Crossroads, Hjälp Tiggare
i Lund och Lunds pastorat. Enligt överenskommelsen ska
socialförvaltningen samarbeta med ideell sektor för att säkerställa att 4050 härbärgesplatser finns tillgängliga på härbärgen under årets kalla
månader (oktober-mars). Särskilt utsatta personer i gruppen ska även få
möjlighet till härbärge under andra delar av året. Överenskommelsen och
avtal löper ut den 31 december 2017.
Utifrån kontakt med Crossroads Lund, Hjälp Tiggare i Lund samt Lunds
pastorat finns det en önskan att fortsätta arbetet i någon form.
Överenskommelsen med ideell sektor innefattar inte någon obligatorisk
verksamhet för kommunen och blir en principiell fråga samtidigt som
frågan kring hur kommuner ska hantera utsatta EU-medborgare är en i
högsta grad politisk fråga både lokalt och nationellt. Frågan måste
således hanteras på nytt i kommunfullmäktige för tiden 2018 och framåt.
Socialnämnden beslutade den 23 augusti 2017 att översända
socialförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen för vidare
hantering samt att uppdra åt socialförvaltningen att bjuda in ideella
föreningar och Lunds pastorat för att påbörja arbetet med att utreda
förutsättningarna för en ny överenskommelse.
Utfört arbete och fortsatt behov
Socialförvaltningen har den 10 april 2017 till socialnämnden lämnat
rapport avseende natthärbärge för utsatta EU-medborgare inom ramen för
idéburet offentligt partnerskap i vilken förvaltningen redogör för
parternas respektive insatser och beträffande bedömning av behovet
anförs bl.a. följande. Behovet av sängplatser har varierat under året. I
perioder har det varit fullbelagt och Härbärget Smålands nation har varit
tvungna att upprätta en kölista till platserna. Ideell sektor uppskattar att
antalet utsatta EU-medborgare uppgått till 70-75 i Lunds kommun under
vintermånaderna 2017, med undantag vid högtider då många återvänder
hem. I socialnämndens handlingsplan finns en bedömning att det finns
behov av 40-50 platser och behovsbedömningen bör även fortsättningsvis
utgöra en rimlig nivå. Det finns ingen tendens att antalet utsatta EUmedborgare i kommunen kommer att öka framöver. Genom
härbärgesverksamheten minskas nöd och lidande för den utsatta
målgruppen. Natthärbärgesplatserna har sannolikt förebyggt antalet
illegala bosättningar i kommunen.
Kommunkontorets kommentar
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 i budgetram för
socialnämnden om ökad utgift med 700 tkr för respektive år 2015, 2016
och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-migranter. Av förbiseende
har tidigare årligen avsatta 700 tkr inte tagits bort ur socialnämndens
budget för 2018 och medel finns således redan avsatta för det fall
kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnen förnyat uppdrag för år
2018. Om socialnämnden efter år 2018 önskar fortsätta med det aktuella
arbetet kring utsatta EU-medborgare, får nämnden återkomma med
framställan i arbetet med EVP 2019-2021.
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Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2017-10-18

KS 2017/0780

Såsom konstaterats i ärendet krävs med hänvisning till 3 kap. 9 och 10 §§
kommunallagen (1991:900) för fortsatt uppdrag ett beslut från
kommunfullmäktige, då det får anses vara en fråga av principiell
beskaffenhet.
Om kommunfullmäktige inte ger socialnämnden ett fortsatt uppdrag bör
fullmäktige besluta att minska socialnämndens ekonomiska ram med
700 tkr för år 2018 och framöver.
Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande i frågan om ett fortsatt uppdrag för socialnämnden.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Chefsjurist/Administrativ chef
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-11-01

§ 337

Bilaga 173

Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L)
motion ”Rusta upp Stadshallen och
damma av tidigare förslag”, (KF)

Dnr KS 2016/1216

Sammanfattning
Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige. I motionen yrkar de att tidigare inlämnade förslag
avseende Stadshallen ska beaktas i pågående utvecklings- och
upprustningsplanering. Motionen har remitterats till servicenämnden för
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017 dnr KS
2016/1216.
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2017 § 209, dnr KS 2016/0962.
Servicenämndens beslut den 8 mars 2017 § 30 dnr SN 2017/0017.
Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) motion Rusta upp Stadshallen och
damma av tidigare förslag den 14 december 2016.

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till vad kommunkontoret anfört.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

besvara motionen med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01

368

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-06-29

KS 2016/1216

Kommunstyrelsen

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

Motion från Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson
(L) "Rusta upp Stadshallen och damma av
tidigare förslag"
Sammanfattning
Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige. I motionen yrkar de att tidigare inlämnade förslag
avseende Stadshallen ska beaktas i pågående utvecklings- och
upprustningsplanering. Motionen har remitterats till servicenämnden för
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017 dnr KS
2016/1216
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2017 § 209, dnr KS 2016/0962
Servicenämndens beslut den 8 mars 2017 § 30 dnr SN 2017/0017
Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) motion Rusta upp Stadshallen och
damma av tidigare förslag den 14 december 2017

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte beröra barn.

Ärendet
Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige. I motionen yrkar de att tidigare inlämnade förslag
avseende Stadshallen ska beaktas i utredningen av stadshallens
utveckling och framtida roll. Som exempel på tidigare idéer som borde
beaktas lyfter motionen fram Peter Torudds förslag i tävlingen 1994 om
att göra Stadshallen till ett kulturhus. I hans förslag används t.ex.
källarplanen, en naturlig koppling görs till konsthallen, multifunktionella
lokaler utvecklas med fler publikplatser för konserter.
Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att Lunds kommun går igenom de gamla förslag och idéer som funnits
för Lunds Stadshall, exempelvis i samband med tidigare
arkitekttävlingar,
att dessa förslag och idéer utgör en del av helhetsbedömningen när det
slutliga förslaget om Stadshallens framtid presenteras.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Diarienummer

2017-06-29

KS 2016/1216

Servicenämndens yttrande
Servicenämnden redovisar i sitt yttrande att Peter Torudds förslag och
tankar har funnits med i arbetet och att tankarna i det förslaget
sammanfaller i delar med det som nu arbetas fram.

Kommunkontorets kommentar
Stadshallen behöver genomgå renovering. I samband med detta och på
grund av byggnadernas strategiska läge och stora potential, har frågan om
lokalernas framtida användning och innehåll aktualiserats inom ramen
för Centrumlyftet.
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har en fördjupad
utredning gjorts av stadshallens utveckling och framtida roll och tre
förslag till utveckling togs fram.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2017 att uppdra åt
servicenämnden att ta fram underlag för beställning av alternativet Från
finrum till vardagsrum samt att härefter återkomma till kommunstyrelsen
med beställning inför ombyggnation och förslag till affärsmodell för
driften av Stadshallen.
I utredningen om Stadshallens framtida utveckling har workshops och
intervjuer genomförts med personer, grupper och representanter för
näringslivet, från kultursektorn samt företrädare för olika kommunala
verksamheter för att fånga upp olika idéer, för att säkerställa att frågan
blir belyst från alla håll.
Kommunkontoret anser därför att motionens intention att ta vara på de
idéer som funnits tidigare har tillgodosetts i det pågående arbetet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

besvara motionen med vad kommunkontoret anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef
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Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND
Lund 2016-12-14

Motion
Rusta upp Stadshallen och damma av tidigare förslag
Stadshallen firar snart 50-årsjubileum. Det är en byggnad som debatterats och diskuterats
flitigt i åratal. Stadshallen väcker genom sin arkitektur beundran men anses också ha vissa
begränsningar. De flesta är dock överens om att en byggnad av detta slag, i ett så pass centralt
läge, kan nyttjas betydligt bättre än vad som sker idag idag. Det finns ett stort behov av
lokaler för kultur i Lund och i de sammanhangen är Stadshallen verkligen ett viktigt
alternativ.
Tankar och idéer har tidigt funnits om att göra Stadshallen till ett kulturhus. 1994 bjöd
kommunen in till en tävling om bästa förslag för att göra om Stadshallen till ett kultur- och
konferenshus. Tävlingen vanns då av arkitekten Peter Torudd. I hans förslag används t.ex.
källarplanen (parkeringen upphör) och det utvecklas en naturlig koppling till konsthallen.
Dessutom utvecklas multifunktionella lokaler och till exempel en kammarmusiksal (i
nuvarande KF-salen). Dagens stora sal byggs till med fler publikplatser för konserter med
mera. Kommunfullmäktiges sammanträden måste enligt detta förslag flyttas, och därmed
skulle vi också slippa slöseriet med att ha en lokal reserverad för användning endast någon
gång i månaden.
Idag pågår redan ett arbete för att se över hur Stadshallen ska användas i framtiden och bland
annat pröva huruvida byggnaden kan utvecklas och byggas om till ett fungerande lokalt
kulturhus. Inom ramen för centrumlyftet har serviceförvaltningen fått i uppdrag att utreda
stadshallens utveckling och framtida roll och en organisation för arbetet har bestämts. I detta
arbete är det oerhört viktigt att gamla, goda idéer dammas av och tas upp till en seriös
diskussion istället för att man lägger för mycket tid och pengar på att uppfinna hjulet på nytt.
Därför menar Liberalerna att en genomgång och belysning av tidigare förslag ska ingå i den
förstudie arbetsgruppen ska presentera i början av nästa år.
Lund behöver ett kulturhus i centrum, ett hus utan skarpa gränser mellan olika konstarter och
en välkomnande mötesplats. Här ska finnas olika slags utställningar, musik, dans, olika
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scenframträdanden och plats för möten. Samordningsvinster med viss biblioteksverksamhet
bör också kunna utvecklas, t.ex. för böcker inom konst och musik.
Liberalerna är övertygade om att ett aktivt kulturhus bidrar till en långsiktig utveckling och
kvalitetshöjning av kulturlivet i Lund. Syftet med ett kulturhus är att kulturen ska nå ut till fler
och bli mera tillgänglig för alla medborgare. Dessutom är kvaliteten på kulturlivet liksom på
kommunens skolor en viktig faktor för att attrahera internationella forskare och andra
fackmän, som behöver rekryteras till forskning och företagande i Lund.

Hur omfattande verksamheten i ett kulturhus kan bli beror på vilka resurser som avsätts, men
inte minst på engagemanget hos människor i kommunen.

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:
att

Lunds kommun går igenom de gamla förslag och idéer som funnits för Lunds
Stadshall, exempelvis i samband med tidigare arkitekttävlingar

att

dessa förslag och idéer utgör en del av helhetsbedömningen när det slutliga
förslaget om Stadshallens framtid presenteras

Mia Honeth (L)

Ulf Nilsson (L)
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-08

§ 30

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

Dnr SN 2017/0017

Sammanfattning
För närvarande pågår ett arbete (förstudie) med att utreda stadshallens
framtida användning och utveckling; förstudien har beställts av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Liberalerna har sedan arbetet inletts
genom Mia Honeth m fl, föreslagit att Lunds kommun går igenom de
gamla förslag och idéer som funnits för Lunds Stadshall och att tidigare
förslag ska utgöra en del av helhetsbedömningen när förslaget om
stadshallens framtid presenteras. Servicenämnden har nu fått motionen
för yttrande.

Beslutsunderlag
Motion till Lunds kommunfullmäktige ”Rusta upp Stadshallen och
damma av tidigare förslag”, 2016-12-14
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-14

Beslut
Servicenämnden beslutar
att som svar på remiss avseende motion från Mia Honeht (L) med flera –
Rusta upp Stadshallen och damma av tidigare förslag- överlämna
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-14.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Servicenämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-08

SN 2017/0139

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-08

SN 2017/0139

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

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-04-06
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Remiss: motion från Mia Honeth (L) m fl –
Rusta upp Stadshallen och damma av tidigare
förslag
Dnr SN 2017/0017

Sammanfattning
För närvarande pågår ett arbete (förstudie) med att utreda stadshallens
framtida användning och utveckling; förstudien har beställts av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Liberalerna har sedan arbetet inletts
genom Mia Honeth m fl, föreslagit att Lunds kommun går igenom de
gamla förslag och idéer som funnits för Lunds Stadshall och att tidigare
förslag ska utgöra en del av helhetsbedömningen när förslaget om
stadshallens framtid presenteras. Servicenämnden har nu fått motionen
för yttrande.

Beslutsunderlag
Motion till Lunds kommunfullmäktige ”Rusta upp Stadshallen och
damma av tidigare förslag”, 2016-12-14
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-14 (denna skrivelse).

Barns bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
För närvarande pågår ett arbete (förstudie) med att utreda stadshallens
framtida användning och utveckling; förstudien har beställts av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Liberalerna har efter att arbetet inletts
genom Mia Honeth m fl, i en motion föreslagit att Lunds kommun går
igenom de gamla förslag och idéer som funnits för Lunds Stadshall och
att tidigare förslag ska utgöra en del av helhetsbedömningen när förslaget
om stadshallens framtid presenteras. Servicenämnden har nu fått
motionen för yttrande.
Det framgår inte av motionen om det finns någon slags avgränsning
avseende de förslag som föreslås inkorporeras i det nu pågående arbetet.
Ett förslag nämns särskilt, det av Peter Torudd framtagna förslaget från
mitten av 1990-talet. I övrigt föreslås att ”gamla goda idéer dammas av”,
men vilka idéer som specifikt avses anges inte.
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I det nu pågående arbetet har Peter Torudds förslag funnits med som ett
underlag och tankarna i det förslaget sammanfaller i delar med det som
nu arbetas fram.
Enligt den planering som gjorts ska en initial redovisning av resultatet av
förstudien redan ha gjorts för KSau innan svarstiden för den nu aktuella
remissen är till ända. Att beakta tidigare stadshallsförslag i än högre grad
än vad som redan skett (vilket alltså i viss utsträckning har gjorts)
kommer inte att ske inom ramen för förstudien. Serviceförvaltningen
bedömer inte heller att det är ändamålsenligt att göra det i ett senare
skede.

Serviceförvaltningen förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att som svar på remiss avseende motion från Mia Honeht (L) med flera –
Rusta upp Stadshallen och damma av tidigare förslag- överlämna
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-14.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Jonna Myrebris
Fastighetschef
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-23

§ 209

Utveckling av Stadshallens innehåll
och framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Det är nödvändigt att inom en snar framtid genomföra en större
renovering av Stadshallen, då bland annat de tekniska installationerna
nått slutet av sin livslängd och flertalet ytskikt i byggnaderna är i dålig
kondition. I samband med detta och på grund av byggnadernas
strategiska läge och stora potential, har frågan om lokalernas framtida
användning och innehåll aktualiserats inom ramen för Centrumlyftet. På
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har en fördjupad utredning
skett avseende ett av de förslag som aktualiserats.
Föreligger förslag till koncept för Stadshallen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 mars 2017, § 73.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 december 2016, § 226.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 oktober 2017, § 179.
Flödesillustrationer den 8 maj 2017.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Philip
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Emma Berginger (MP), Mats
Helmfrid (M) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att uppdra åt servicenämnden att ta fram underlag för beställning av
alternativet Från finrum till vardagsrum samt
att härefter återkomma till kommunstyrelsen med beställning inför
ombyggnation och förslag till affärsmodell för driften av Stadshallen,
att uppdra åt servicenämnden att säkra möjligheten att på sikt möjliggöra
inriktningen ”Spegla hela Lund”.
att uppdra åt servicenämnden att i det vidare arbetet analysera
konsekvenser för centrumhandel, kontorslokaler och möteslokaler.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt servicenämnden att ta fram underlag för beställning av
alternativet Från finrum till vardagsrum samt

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-23

att härefter återkomma till kommunstyrelsen med beställning inför
ombyggnation och förslag till affärsmodell för driften av Stadshallen.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt servicenämnden att ta fram underlag för beställning av
alternativet Från finrum till vardagsrum samt
att härefter återkomma till kommunstyrelsen med beställning inför
ombyggnation och förslag till affärsmodell för driften av Stadshallen,
att uppdra åt servicenämnden att säkra möjligheten att på sikt möjliggöra
inriktningen ”Spegla hela Lund”.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt servicenämnden att ta fram underlag för beställning av
alternativet Från finrum till vardagsrum samt
att härefter återkomma till kommunstyrelsen med beställning inför
ombyggnation och förslag till affärsmodell för driften av
Stadshallen,
att uppdra åt servicenämnden att säkra möjligheten att på sikt möjliggöra
inriktningen ”Spegla hela Lund”.
att uppdra åt servicenämnden att i det vidare arbetet analysera
konsekvenser för centrumhandel, kontorslokaler och möteslokaler.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson
(SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 209/01-02.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-23

KS 2016/0996

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-05-23 klockan 13.00–19.35

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 200-205, kl 13:00-16:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 206-222, kl
15:00-19:35

Ersättare

Peter Fransson (S), kl 13:00-16:15
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP), närvarar ej § 208 pga jäv
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:20-19:35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 13:00-18:05
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 13:00-15:50
Annette Henriksson, finansekonom, kl 13:00-13:20
Patrik Persson, controller, kl 13:00-15:50

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)

Paragrafer

§ 200-222

Plats och tid för justering onsdagen den 31 maj 2017, kl 13:00
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-23

KS 2016/0996

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Mats Olsson (V)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Paragrafer

§ 200-222

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-22
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 23 maj 2017,
ärende 10, ”Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande, att KS skulle besluta enligt KK:s två att-satser.
Det är bra att renoveringen av Stadshallen även kan inkludera att man
möjliggör nya funktioner och utökade kultur- och mötesverksamheter, men
det måste göras i måttlig omfattning. Det mesta av garageplanen bör förbi
garage, och det är viktigt att Stadshallen även fortsatt kan ha en ganska
hög grad av finansiering genom hyresintäkter.
För Sverigedemokraterna 2017-05-23

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-23

Ang Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (Dnr: KS
2016/0962)
Stadshallen har, med sin centrala placering mitt i stadens kärna, sedan lång tid tillbaka en
viktig funktion som mötesplats, kulturscen och utställningslokal. Kommunfullmäktige håller
sina sammanträden där, Kulturskolan nyttjar lokalerna för sin musikpedagogiska verksamhet
och utrymmena hyrs även ut till olika aktörer för utställningar, konferenser och föreläsningar.
Förutom själva hallen är fastigheten även hem för kommunens turistbyrå samt ett antal
näringsverksamheter. Dessutom finns det ett parkeringsgarage under själva byggnaden som
tillhandahåller centralt belägna parkeringsmöjligheter, något det idag är brist på. Byggnadens
utmärkande arkitektur och synlighet vid Stortorget gör det än mer angeläget att tänka till lite
extra kring fastighetens framtida utveckling. Därför välkomnar vi att kommunstyrelsen, i linje
med vår ståndpunkt, har beslutat att låta utreda vilka eventuella konsekvenser de föreliggande
förslagen för Stadshallens utveckling kan få för bland annat centrumhandeln i Lund.
Vi är oroliga att alltför grandiosa och ogenomtänkta ambitioner gällande Stadshallens framtid
riskerar att resultera i oönskade konsekvenser. Vilka blir konsekvenserna för centrumhandeln?
Om Stadshallen ska bli ett slags företagshotell eller kommersiellt konferenscentrum, hur
påverkar det befintliga aktörer i kommunen? Hur ska de olika föreliggande
utvecklingsförslagen få en långsiktigt hållbar finansiering, utan att tynga den redan hårt
ansträngda kommunala ekonomin? Om de befintliga hyresgästerna försvinner är det till
exempel nödvändigt att veta hur bortfallet av hyresintäkter ska kompenseras. Frågorna är i
dagsläget många och vi i Alliansen är måna om att få ordentliga svar innan vi är beredda att
göra ett åtagande angående Stadshallens utveckling.

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)
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Sammanträdesdatum

2017-11-01

§ 349

Bilaga 174

Göran Wallén (M) m.fl. motion Inför 2åriga hyreskontrakt,
etableringskontrakt för nyanlända,
(KF)

Dnr KS 2017/0184

Sammanfattning
Moderaterna i Lund föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt socialnämnden att ta fram ett regelverk för att
hantera kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.
Utgångspunkten för regelverket ska vara att den nyanlände under den
tvååriga etableringstiden erbjuds dels omfattande stöd från kommunen
för att komma i arbete eller studier, dels erbjuds ett tidsbegränsat
etableringsboende. Tidsbegränsningen ska vara två år. Motionen har
remitterats till socialnämnden, servicenämnden och Lunds kommunala
fastighets AB för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017, dnr KS
2017/0184.
Lunds kommuns fastighets AB:s (LKF) beslut den 21 september 2017.
Servicenämndens beslut den 23 augusti 2017, § 67 dnr 2017/0163.
Socialnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 149 dnr 2017/0042.
Motion (M): Inför 2-åriga hyreskontrakt, etableringskontrakt, för
nyanlända, 2017-02-06.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP),
Philip Sandberg (L), Hans-Olof Andersson (SD), Torsten Czernyson
(KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och
kommunalt bolag ta fram regelverk för att hantera kommunens uppdrag
med anledning av bosättningslagen,
att regelverket bör vara klart att gälla från och med halvårsskiftet 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och
kommunalt bolag ta fram regelverk för att hantera kommunens
uppdrag med anledning av bosättningslagen,
regelverket bör vara klart att gälla från och med halvårsskiftet
2018.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Diarienummer
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KS 2017/0184

Kommunstyrelsen

Magdalena Titze
046-359 51 52
magdalena.titze@lund.se

Motion från Göran Wallén (M) m.fl. Inför 2åriga hyreskontrakt, etableringskontrakt för
nyanlända.
Sammanfattning
Moderaterna i Lund föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt socialnämnden att ta fram ett regelverk för att
hantera kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.
Utgångspunkten för regelverket ska vara att den nyanlände under den
tvååriga etableringstiden erbjuds dels omfattande stöd från kommunen
för att komma i arbete eller studier, dels erbjuds ett tidsbegränsat
etableringsboende. Tidsbegränsningen ska vara två år. Motionen har
remitterats till socialnämnden, servicenämnden och Lunds kommunala
fastighets AB för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017, dnr KS
2017/0184.
Lunds kommuns fastighets AB:s (LKF) beslut den 21 september 2017.
Servicenämndens beslut den 23 augusti 2017, § 67 dnr 2017/0163.
Socialnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 149 dnr 2017/0042.
Motion (M): Inför 2-åriga hyreskontrakt, etableringskontrakt, för
nyanlända, 2017-02-06.

Barnets bästa
I gruppen nyanlända personer som anvisas till Lunds kommun finns barn.
Varje barn har enligt barnkonventionen rätt till skälig levnadsstandard,
däribland en bostad. En ändamålsenlig bostad för barn och deras nära
utgör en trygg utgångspunkt i ett nytt samhälle. För att på ett så bra och
effektivt sätt som möjligt komma framåt i integrationsprocessen är det
särskilt viktigt för barn och ungdomar att snabbt hitta en fast punkt i den
nya miljön i anvisningskommunen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Ärendet
Motionen
Moderaterna i Lund föreslår i en motion
att

kommunfullmäktige ska uppdra åt socialnämnden att ta fram
regelverk för att hantera bosättningslagen enligt följande inriktning:
Lunds kommun tillhandahåller bostäder i två år, under
etableringstiden, så kallat etableringsboende. Under tiden ges även
omfattande stöd från kommunen för etablering och att komma i
arbete eller studier. Under etableringstiden ger kommunen stöd att
söka bostad/ställa sig i bostadskö etc. Redan från första dagen efter
sin kommunplacering måste flyktingen söka permanent bostad
genom att anmäla sig hos LKF:s bostadskö samt i övrigt vara aktivt
bostadssökande under etableringsperioden. Om man inte får bostad
efter två år får man även hjälp att söka bostad i andra kommuner
och prövas för att, på samma sätt som andra, kunna få en social
bostad. Kommunen står som hyresvärd och hyr ut i andra hand till
de nyanlända, som skriver på att de avsäger sig besittningsrätten
efter två år. Detta gäller oavsett om det är boende hos LKF,
ombyggda lokaler, privata hyresvärdar eller privatperson el dyl.

Servicenämndens och socialnämndens yttranden
Serviceförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram ett
gemensamt yttrande vilket de båda nämnderna har ställt sig bakom.

Nuläge
Nämnderna framför i yttrandet att redan idag avtalas besittningsskyddet
bort i Lunds kommun vad gäller genomgångsbostäder som hyrs ut till
nyanlända. Uthyrningen hanteras av serviceförvaltningen och
socialförvaltningen. Den enskilde bor därefter i en genomgångsbostad
tills bostad med förstahandskontrakt, främst hos LKF, kan erbjudas
genom förtur.
Mot bakgrund av bl a bosättningslagen och det ökade
flyktingmottagandet finns det ett behov av att göra en strategisk översyn
av kommunens organisation såvitt gäller socialt boende och boende för
nyanlända. Socialförvaltningen och serviceförvaltningen, i dialog med
LKF och kommunkontoret, håller därför på att ta fram ett förslag på hur
man på ett mer effektivt och systematiskt sätt skulle kunna organisera
hanteringen av kommunens sociala boenden. En del i detta arbete är att ta
fram riktlinjer och regelverk kring uthyrning.

Att ta fram ett regelverk för att hantera bosättningslagen
Nämnderna delar motionärernas grundidé om att ett regelverk med tydlig
inriktning behövs. Nämnderna ser möjlighet att arbeta utifrån föreslagen
inriktning i motionen men att det också måste finnas utrymme för att
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fatta beslut i enskilda ärenden utifrån individuella behov enligt
socialtjänstlagen.
Det är viktigt att de riktlinjer och regelverk som tas fram, anpassas efter
de skiftande förutsättningar och situationer som faktiskt föreligger. Man
måste ha respekt för frågans komplexitet när det gäller bostadslösningar
kopplade till socialt boende och boende i enlighet med bosättningslagen.
Regelverket ska utformas för att säkerställa att syftet stöds - en snabb
integration i samhället av nyanlända.
Motionärernas förslag anger som grundtanke att de nyanlända under de
två första åren i kommunen, ska erbjudas omfattande stöd från
kommunen för etablering och att komma i arbete eller studier samt att
söka bostad. Nämnderna anger att detta arbetssätt i dagsläget inte bedrivs
så strukturerat som avses i motionen utan då måste utvecklas vilket även
medför ett ökat resursbehov.
Nämnderna betonar även att oavsett eventuell omorganisation,
uthyrningsstrategier med mera finns det för få bostäder i Lunds kommun
i förhållande till behovet. Det är grundproblemet och det löser man
varken genom omorganisation eller tvååriga etableringskontrakt.
Kommunens aktiva arbete för ett ökat bostadsbyggande är långsiktigt
något av det absolut viktigaste som görs, för att åstadkomma ett hållbart
samhälle.

LKFs yttrande
LKF anger i sitt yttrande att enligt ägardirektiven ska LKF tillhandahålla
lägenheter för kommunens förtursbehov, vilket innebär att det är
kommunen som avgör vilka bostadsbehov som ska tillgodoses.
LKF producerar fler bostäder än någonsin. Den stora utmaningen är dock
den generella bristen på bostäder. Detta innebär förmodligen att ett
tidsbegränsat etableringsboende hos LKF ersätts med en förtursbostad
hos LKF.
Enligt hyreslagen kan LKF i rollen som fastighetsägare svårligen
förhandla bort besittningsrätten. Därför bör uthyrning som ska
tidsbegränsas ske som andrahandsuthyrning t ex via kommunen som då
måste ha en administration för kontraktshantering, uthyrning och
boendeinformation.
LKF är angelägna om att ha ett bra samarbete med alla parter om hur
LKF:s bostäder ska fördelas och är därför positiva till att delta i en
gemensam översyn av organisation, riktlinjer och rutiner vid uthyrning
av bostäder för sociala ändamål.
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Kommunkontorets kommentar
Det finns utrymme för tolkning av bosättningslagen och landets
kommuner har valt att tolka den på olika sätt. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) anger bl a att
Det är upp till kommunen att avgöra hur skyldigheten att ta emot
en nyanländ för bosättning ska fullgöras i varje enskilt fall. I
lagtexten finns det inget direkt krav på vilken typ av bostad som
ska erbjudas och inte heller om boendet får begränsas till en viss
tid.
Av förarbetena till bosättningslagen framgår dock att intentionen
är att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda
de nyanlända som anvisas permanenta bostäder, men att det inte
kan uteslutas att kommuner tvingas erbjuda bostäder av tillfällig
karaktär för att kunna fullgöra sin skyldighet.
Även om tolkningen av bosättningslagen medger att kommunen erbjuder
kontrakt som är begränsade till etableringsperioden så är det viktiga vad
som händer efter de två åren. Med tanke på hur bostadssituationen i
kommunen ser ut är två år en kort tid att i möjligaste mån säkerställa att
den enskilde har en annan ordnad boendelösning därefter. Ett
tidsbegränsat kontrakt för nyanlända under etableringstden skulle
sannolikt inte minska behovet av förtursbostäder eftersom kommunen
enligt Socialtjänstlagen är skyldig att hantera bostadssituationen för de
personer som vistas i kommunen.
Kommunkontoret vill även påtala att bosättningslagen syftar till att ge en
mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt
förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på
arbetsmarknaden. Risken är att detta motverkas om kommunen jobbar för
att nyanlända ska leta bostad någon annanstans och därmed lägger över
ansvaret på en annan kommun.
Kommunkontoret instämmer i remissinstansernas bild av att den stora
utmaningen är den generella bristen på bostäder i Lund och att
kommunens aktiva arbete för ett ökat bostadsbyggande långsiktigt är
något av det absolut viktigaste som görs för att åstadkomma ett hållbart
samhälle. En stabil bostadssituation är en grundläggande förutsättning för
att integrationen ska fungera. Om bostadssituationen är otrygg är det
svårt för den nyanlände att fullt ut kunna tillgodogöra sig de insatser som
erbjuds.
Kommunkontoret delar nämndernas uppfattning att ett regelverk med
tydlig inriktning behövs men att det också måste finnas utrymme för att
fatta beslut i enskilda ärenden utifrån individuella behov enligt
socialtjänstlagen. Regelverket bör tas fram i samband med den översyn
som görs av kommunens organisation gällande socialt boende och
boende för nyanlända.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och
kommunalt bolag ta fram regelverk för att hantera kommunens
uppdrag med anledning av bosättningslagen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Socialnämnden
LKF

Britt Steiner
Planeringschef
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Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Inför 2-åriga hyreskontrakt, etableringskontrakt, för nyanlända
Riksdagen fattade under våren 2016 beslut om Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning, den så kallade bosättningslagen. I korthet innebär den att varje kommun
åläggs en del av Sveriges samlade flyktingmottagande. Kommunens uppdrag är att ordna boende
för anvisad nyanländ. Lagen berör i första hand nyanlända med uppehållstillstånd, och inte
ensamkommande barn och ungdomar.
Under 2017 förväntas Migrationsverket anvisa ca 544 nyanlända med uppehållstillstånd till Lunds
kommun. Dessutom tillkommer ca 150 som resterar från 2016. Under den tvååriga etableringstiden
ansvarar Arbetsförmedlingen för etableringsersättning som förutsätter att personen på fulltid
medverkar i den etableringsplan som har satts upp. Syftet är att man därefter skall klara sig själv i
jobb eller utbildning och att samma regler skall gälla som för samtliga invånare i Sverige.
Då är det naturligt att tillämpa motsvarande när det gäller boendet kommunen erbjuder under
etableringsperioden. Det innebär att kommunen erbjuder ett tvåårigt hyreskontrakt. I kontraktet som
kommunen skriver med de nyanlända skrivs in att vi förutsätter att den nyanlände deltar i
etableringsinsatser avseende språk och utbildning då detta är en förutsättning för
etableringsersättning och möjlighet att söka bostadsersättning. Även om detta inte är juridiskt
bindande är det en viktig signal.
Kommunen kan inte ha ett system där de nyanlända går före övriga kommuninvånare i bostadskön.
Syftet med etableringen är att snabbt bereda nyanlända möjlighet att bli delaktiga i samhället.
Därför är det viktigt att betona det egna ansvaret för etableringen samtidigt som kommunen liksom
Arbetsförmedlingen förstås erbjuder omfattande stöd på vägen. Denna likabehandling av boende i
kommunen är en viktig rättvisefråga och viktig för legitimiteten i flyktingmottagandet.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

uppdra åt socialnämnden att ta fram regelverk för att hantera bosättningslagen enligt
följande inriktning:
Lunds kommun tillhandahåller bostäder i två år, under etableringstiden, så kallat
etableringsboende. Under tiden ges även omfattande stöd från kommunen för etablering och
att komma i arbete eller studier. Under etableringstiden ger kommunen stöd att söka
bostad/ställa sig i bostadskö etc. Redan från första dagen efter sin kommunplacering måste
flyktingen söka permanent bostad genom att anmäla sig hos LKF:s bostadskö samt i övrigt
vara aktivt bostadssökande under etableringsperioden. Om man inte får bostad efter två år
får man även hjälp att söka bostad i andra kommuner och prövas för att, på samma sätt som
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andra, kunna få en social bostad. Kommunen står som hyresvärd och hyr ut i andra hand till
de nyanlända, som skriver på att de avsäger sig besittningsrätten efter två år. Detta gäller
oavsett om det är boende hos LKF, ombyggda lokaler, privata hyresvärdar eller privatperson
el dyl.

Lund 2017-02-06

Louise Rehn Winsborg (M)

Göran Wallén (M)
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 67

Motion om etableringskontrakt för
nyanlända

Dnr SN 2017/0163

Sammanfattning
Moderaterna i Lund har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta att uppdra åt socialnämnden att ta fram ett regelverk för att
hantera kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.
Utgångspunkten för regelverket ska vara att den nyanlände under den
tvååriga etableringstiden erbjuds dels omfattande stöd från kommunen
för att komma i arbete eller studier, dels erbjuds ett tidsbegränsat
etableringsboende. Tidsbegränsningen ska vara två år. Motionen är nu
föremål för remissförfarande.

Beslutsunderlag
Motion (M): Inför 2-åriga hyreskontrakt, etableringskontrakt, för
nyanlända, 2017-02-06.
Serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16
juni 2017.

Yrkanden
Klara Strandberg (S) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med
serviceförvaltningens förslag.

Beslut
Servicenämnden beslutar
för sin del såsom svar avseende motion från (M) Inför 2-åriga
hyreskontrakt, etableringskontrakt, för nyanlända, översända
serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse
2017-06-16.

Protokollsanteckningar
Lars Leonardsson (M) lämnar, med instämmande av Inger Tolsved
Rosenkvist (L) och Gert Andersson (C), in följande protokollsanteckning:
Alliansen stöder i princip förvaltningens svar och avser att komma med
specifika yrkanden vid behandlingen i KS.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Servicenämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-08-23

SN 2017/0377

Servicenämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2017-08-23 klockan 17.00–20.45
Sammanträdet ajournerades kl.20.18–20.28

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Klara Strandberg (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Ann-Sofi Severinsson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (v)
Gert Andersson (C)

Tjänstgörande ersättare

Rolf Sällryd (M), tjänstgör för Maria Gunnevik (KD)

Ersättare

Barbro Törnqvist (S)
Ludvig Sundin (S)
Staffan Sölve (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Andreas Irestål (FNL)

Övriga

Alma Hodzic, Ekonomichef, §§65-69
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Christian Olsson, Jurist, Serviceförvaltningen stab, medverkar via
telefon §§71-72
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§65-71
Lars Jönsson, Studerande, Högskolan i Kristianstad, §65
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab, medverkar
via telefon §§71-72
Thobias Ligneman, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab, §§6570

Justerare

Ann-Sofi Severinsson (S)

Paragrafer

§ 65-72

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, den 29 augusti 2017 kl.16.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-08-23

SN 2017/0377

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Ann-Sofi Severinsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2017-08-23

Paragrafer

§ 65-72

Datum då anslaget sätts upp

2017-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-09-21
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 149

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

Dnr SO 2017/0042

Sammanfattning
Moderaterna i Lund har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta att uppdra åt socialnämnden att ta fram ett regelverk för att
hantera kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.
Utgångspunkten för regelverket ska vara att den nyanlände under den
tvååriga etableringstiden erbjuds dels omfattande stöd från kommunen
för att komma i arbete eller studier, dels erbjuds ett tidsbegränsat
etableringsboende. Tidsbegränsningen ska vara två år.
Motionen är nu föremål för remissförfarande

Beslutsunderlag
Motion (M): Inför 2-åriga hyreskontrakt, etableringskontrakt, för
nyanlända, 2017-02-06.
Serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16
juni 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

för sin del såsom svar avseende motion från (M) Inför 2-åriga
hyreskontrakt, etableringskontrakt, för nyanlända, översända
serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse
2017-06-16.

Protokollsanteckningar
Göran Wallén (M) låter för Alliansen anteckna till protokollet att
Alliansen återkommer i kommunstyrelsen om yrkande avseende det
fortsatta arbetet.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-08-23

SO 2017/0119

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-08-23

SO 2017/0119

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

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-09-20
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Servicenämnden/Socialnämnden

Motion om etableringskontrakt för
nyanlända
Dnr SO 2017/0042

Sammanfattning
Moderaterna i Lund har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt socialnämnden att ta
fram ett regelverk för att hantera kommunens uppdrag i anledning av
bosättningslagen. Utgångspunkten för regelverket ska vara att den
nyanlände under den tvååriga etableringstiden erbjuds dels
omfattande stöd från kommunen för att komma i arbete eller studier,
dels erbjuds ett tidsbegränsat etableringsboende. Tidsbegränsningen
ska vara två år. Motionen är nu föremål för remissförfarande.

Beslutsunderlag
Motion (M): Inför 2-åriga hyreskontrakt, etableringskontrakt, för
nyanlända, 2017-02-06
Serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den
16 juni 2017 (denna skrivelse).

Barnets bästa
I gruppen personer som anvisas till Lunds kommun finns barn. Varje
barn har enligt barnkonventionen rätt till skälig levnadsstandard,
däribland en bostad. En ändamålsenlig bostad för barn och deras nära
utgör en trygg utgångspunkt i ett nytt samhälle. För att på ett så bra
och effektivt sätt som möjligt komma framåt i integrationsprocessen
är det särskilt viktigt för barn och ungdomar att snabbt hitta en fast
punkt i den nya miljön i anvisningskommunen.

Ärendet
Moderaterna i Lund har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt socialnämnden att ta
fram ett regelverk för att hantera kommunens uppdrag i anledning av
bosättningslagen. Utgångspunkten för regelverket ska vara att den
nyanlände under den tvååriga etableringstiden erbjuds dels
omfattande stöd från kommunen för att komma i arbete eller studier,
dels erbjuds ett tidsbegränsat etableringsboende. Tidsbegränsningen
ska vara två år. Motionen är nu föremål för remissförfarande.
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Motionen
I motionen redogör man för bosättningslagen och några av de
förutsättningar som finns för Lund vad gäller mottagandet av
nyanlända.
Ordalydelsen vad gäller förslaget till beslut i motionen är följande:
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt socialnämnden att ta fram regelverk för att
hantera bosättningslagen enligt följande inriktning:
Lunds kommun tillhandahåller bostäder i två år, under
etableringstiden, så kallat etableringsboende. Under tiden ges
även omfattande stöd från kommunen för etablering och att
komma i arbete eller studier. Under etableringstiden ger
kommunen stöd att söka bostad/ställa sig i bostadskö etc.
Redan från första dagen efter sin kommunplacering måste
flyktingen söka permanent bostad genom att anmäla sig hos
LKF:s bostadskö samt i övrigt vara aktivt bostadssökande
under etableringsperioden. Om man inte får bostad efter två
år får man även hjälp att söka bostad i andra kommuner och
prövas för att, på samma sätt som andra, kunna få en social
bostad. Kommunen står som hyresvärd och hyr ut i andra
hand till de nyanlända, som skriver på att de avsäger sig
besittningsrätten efter två år. Detta gäller oavsett om det är
boende hos LKF, ombyggda lokaler, privata hyresvärdar eller
privatperson el dyl.

Pågående ärende
Förvaltningarna har i samråd med kommunkontoret under våren och
sommaren 2017 arbetat med att ta fram ett förslag på hur man på ett
mer effektivt och systematiskt sätt skulle kunna organisera
hanteringen av kommunens sociala boenden, såväl vad avser
nyanlända, som vad avser övriga boenden. Behovet av en översyn har
blivit tydligt genom flyktingkrisen, då kommunens resurser prövades
maximalt. De kommuner i Sverige som redan hade tydliga
organisatoriska strukturer, är de som bäst klarade utmaningen att
snabbt skala upp verksamheten i den krissituation som uppstod
2015/16.
I Lund fanns inte en gemensam struktur av ett sådant slag att den var
möjlig att skala upp, vilket torde ha berott på att det saknats behov
tidigare. Det medförde en extra utmaning när krisen på kort tid blev
ett faktum. För bostäder till socialförvaltningens målgrupper, så
kallade stödbostäder, det vill säga bostäder som beviljas genom
bistånd och på andrahandsuthyrning, har det funnits en ordning,
vilken varit ändamålsenlig för uppdraget. För flyktingmottagandet
och mottagandet av ensamkommande barn har organisationen varit
annorlunda, vilket inte minst berott på att kommunens
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flyktingmottagande varit så lågt att det saknats incitament att bygga
upp en mer avancerad struktur. Man har kunnat lösa uppdraget på ett
bra sätt ändå, med en ganska begränsad bemanning.
Då starka skäl nu talar för att göra en översyn av hanteringen, i syfte
att skapa en mer samlad och robust organisation, är det en självklar
del i ett sådant arbete att samtidigt skapa både riktlinjer och
regelverk.

Kontakter med andra kommuner
Inledningsvis kan konstateras att det finns utrymme för tolkning av
bosättningslagen och att landets olika kommuner valt att tolka den på
olika sätt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har konstaterat
att
Det är upp till kommunen att avgöra hur skyldigheten att ta
emot en nyanländ för bosättning ska fullgöras i varje enskilt
fall. I lagtexten finns det inget direkt krav på vilken typ av
bostad som ska erbjudas och inte heller om boendet får
begränsas till en viss tid.
Av förarbetena till bosättningslagen framgår dock att
intentionen är att kommunerna i så stor utsträckning som
möjligt bör erbjuda de nyanlända som anvisas permanenta
bostäder, men att det inte kan uteslutas att kommuner tvingas
erbjuda bostäder av tillfällig karaktär för att kunna fullgöra
sin skyldighet.

En positiv effekt av den aktuella motionen är att förvaltningarna haft
särskild anledning att kontakta flera andra kommuner, som nyligen
infört arbetssätt med liknande inriktning, för att få inspel och
referenser gällande hur andra arbetar. Det kan efter dessa kontakter
konstateras att frågan inte är enkel och det visar sig också att
kommuner har tolkat lagstiftningen olika. Det är också tydligt att det
inte finns något fullständigt och heltäckande koncept som Lund kan
kopiera. Ingen av de kommuner som förvaltningarna haft kontakt
med som börjat arbeta med den föreslagna inriktningen, har kunnat
presentera en konkret och heltäckande bild av vad som de facto
kommer att hända om två år och hur man i verkligheten kommer att
hantera de praktiska konsekvenserna. Förvaltningarnas ser möjlighet
att arbeta utifrån föreslagen inriktning men att det också måste finnas
utrymme för att fatta beslut i enskilda ärenden utifrån individuella
behov enligt socialtjänstlagen.
Vad som också blivit tydligt genom kontakterna med andra
kommuner är att de praktiska förutsättningarna på många sätt skiljer
sig åt mellan kommuner. Kommunens interna organisation,
kommunens tillgång till anpassade lokaler och bostäder, huruvida det
finns ett kommunalt bostadsbolag eller inte samt tillgången till
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bostäder i kommunen är faktorer som spelar in. Det bidrar
naturligtvis till att det inte finns en gemensam lösning som passar alla
kommuner. Belysande är att det finns kommuner som valt att lägga
hela uppdraget att lösa bostadsfrågan för de nyanlända (ett uppdrag
som ju är en följd av lag) på det allmännyttiga bostadsbolaget. I valet
att lägga uppdraget på det kommunala bostadsföretaget har man
bedömt att det är det mest ekonomiskt effektiva och att det är det
bästa från integrationssynpunkt. I Lund hanteras uppdraget av
socialförvaltningen och serviceförvaltningen. De överenskommelser
som gjorts om samarbete med och tilldelning av lägenheter från LKF
har gjorts av socialförvaltningen. Uthyrningen av bostäder till
nyanlända flyktingar görs i dag av båda förvaltningarna. Ett syfte
med den översyn som för närvarande görs på serviceförvaltningen är
också att se över kostnadseffektiviteten.

Att ta fram ett regelverk
Förvaltningarna delar motionärernas grundidé om att ett regelverk
med tydlig inriktning behövs. Arbetet med att ta fram riktlinjer och
regelverk bör göras i samband med att en ny organisation tas fram
och bör ske i samråd mellan serviceförvaltningen, socialförvaltningen
och kommunkontoret. Vilka delar av regelverket som respektive
nämnd eller annat organ ska besluta om och vilka delar som ska anses
ligga på förvaltningsnivå att hantera, är en fråga som även den bör
utredas.
Redan idag avtalas besittningsskyddet bort vad gäller
genomgångsbostäder som hyrs ut till nyanlända. Uthyrningen
hanteras av serviceförvaltningen och socialförvaltningen. Den
enskilde bor därefter i en genomgångsbostad tills bostad med
förstahandskontrakt hos LKF kan erbjudas genom förtur.
Förvaltningarna ser ett behov av att i likhet med motionens inriktning
se över ordningen avseende förtur till förstahandskontrakt. En sådan
översyn måste göras i samarbete med LKF.
För övriga bostäder som hanteras inom ramen för kommunens
åtaganden enligt SoctjL ser bilden litet olika ut, beroende på vilken
stödform som är aktuell. Det är en ordning som bör bestå.
Motionärernas förslag anger som grundtanke att de nyanlända under
två första åren i kommunen, ska erbjudas omfattande stöd från
kommunen för etablering och att komma i arbete eller studier.
Förvaltningarna delar motionärernas bild av att syftet med
etableringen är att snabbt bereda de nyanlända möjlighet att bli
delaktiga i samhället. Förvaltningarna vill dock vara tydliga med att
det idag saknas resurser inom socialförvaltningen att bistå med den
typ av aktivt stöd som skisseras. Att tillhandahålla sådant stöd är
dessutom förknippat med kostnader. Hur motionärerna tänker att den
delen ska hanteras framgår inte av motionärernas förslag.
Förvaltningarnas uppfattning är att åtminstone delar av ett sådant
uppdrag skulle kunna rymmas inom en ny organisationsstruktur.
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Det är Arbetsförmedlingen som har ansvar för den enskildes
etablering utifrån den individuellt upprättade etableringsplanen.
Enligt bosättningslagen har dock kommunen ett ansvar för att erbjuda
den anvisade en bostad. I det fall den enskilde endast erbjuds bostad
under etableringstiden, vanligen två år, för att sen hänvisa den
enskilde till den ordinarie bostadsmarknaden är det en nödvändighet
att avsätta resurser för att följa upp den enskildes boendesituation
under etableringstiden och erbjuda stöd i bostadssökandet. Detta för
att i möjligaste mån säkerställa att den enskilde har en annan ordnad
boendelösning därefter. Arbetssättet finns i dag inte inom
socialförvaltningens flyktingverksamhet utan måste i så fall
utvecklas.
Under 2017 har Lunds kommun tagit emot nyanlända personer som
fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Längden på dessa
kan variera mellan 13 månader och tre år. Tillämpningen och
omfattningen av beslut om tillfälliga uppehållstillstånd aktualiserar
frågan om tidsbegränsning av hyresavtalen och även hur en
uppföljning av dessa ska ske.
Vidare anges i motionen att den tvåårsbegränsning som föreslås, ska
gälla oavsett vilken typ av boende som tillhandahållits.
Förvaltningarna vill i anledning av denna del av motionen anföra
följande. Att införa en sådan kategorisk bestämmelse skulle riskera
att motverka syftet med förslaget, vilket på ett övergripande plan får
uppfattas handla om en snabb integration i samhället av nyanlända.
Ett exempel skulle kunna vara att kommunen i samarbete med extern
hyresvärd fått möjlighet att hyra en lägenhet som upplåts till en
nyanländ. Om relationen mellan den nyanlände och den externe
hyresvärden fungerar väl och den externe värden vill att den
nyanlände ska ta över kontraktet, kan det beroende på
omständigheterna, knappast vara ett självändamål att kräva att den
nyanlände flyttar. Tvärtom skulle det, naturligtvis beroende på
omständigheterna i det enskilda fallet, kunna vara direkt
kontraproduktivt. Det är viktigt att de riktlinjer och regelverk som tas
fram, anpassas efter de skiftande förutsättningar och situationer som
faktiskt föreligger. Man måste ha respekt för frågans komplexitet när
det gäller bostadslösningar kopplade till socialt boende och boende i
enlighet med bosättningslagen.
Förvaltningarna vill också i sammanhanget nämna att dagens
hyreslagstiftning är illa utformad för att möjliggöra en hållbar och
effektiv hantering av sociala bostadsfrågor. Det är något som
kommunen har att förhålla sig till, men det är bra att känna till.
Åtskilliga försök att reformera den svenska hyreslagstiftningen har
gjorts, men ännu ha ingen lyckats få till stånd de lagändringar som så
väl behövs.

406

Avslutande kommentarer
Förvaltningarna konstaterar att besittningsskyddet redan idag avtalas
bort vid den uthyrning av genomgångsbostäder som sker till
nyanlända via förvaltningarna. Dock ges den nyanlände förtur till en
bostad med förstahandskontrakt via LKF därefter. Förvaltningarna
konstaterar också att det finns ett behov av att göra en strategisk
översyn av kommunens organisation såvitt gäller socialt boende och
boende för nyanlända. I samband med en sådan översyn finns skäl att
ta fram riktlinjer och ett regelverk, vilket bör ske i samarbete mellan
flera nämnder. Utformningen av regelverket bör göras med hänsyn
till frågans komplexitet för att säkerställa att regelverkets utformning
inte motverkar dess syfte.
En översyn kan inte begränsas till att endast omfatta service- och
socialförvaltningarnas verksamheter. Den måste också på ett
strategiskt sätt involvera LKF, bolagets roll och hantering av förtur
och kösystem. Ett ansvarsfullt grepp på frågan kräver god
genomlysning, oberoende av vilken väg man väljer att gå.
Oavsett eventuell omorganisation, uthyrningsstrategier med mera ska
följande konstateras. Det finns för få bostäder i Lunds kommun i
förhållande till de som behövs. Det är grundproblemet och det löser
man varken omorganisation eller tvååriga etableringskontrakt.
Kommunens aktiva arbete för ett ökat bostadsbyggande är långsiktigt
något av det absolut viktigaste som görs, för att åstadkomma ett
hållbart samhälle.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att

för sin del såsom svar avseende motion från (M) Inför 2-åriga
hyreskontrakt, etableringskontrakt, för nyanlända, översända
serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse
2017-06-16.

Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Annika Pettersson
Socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2017-11-01

Bilaga 176

§ 350

Medborgarförslag följ donatorns vilja gör en park i kv Kråkelyckan, (KF)

Dnr KS 2017/0010

Sammanfattning
Otto Ryding föreslår i ett medborgarförslag att kommunstyrelsen får i
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park
inom kvarteret Kråkelyckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2017.
Tekniska nämndens beslut den 23 augusti 2017, § 144.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2017.
Servicenämndens beslut den 3 maj 2017, § 44.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 33.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 22 december 2016.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Christer Wallin (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret har
anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317318 och §§ 340-354

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-01

KS 2017/0303

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-01

Paragrafer

§ 317-354

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-12-01
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2017-09-29

KS 2017/0010

Kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag följ donatorns vilja - gör en
park i kvarteret Kråkelyckan
Sammanfattning
Otto Ryding föreslår i ett medborgarförslag att kommunstyrelsen får i
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park
inom kvarteret Kråkelyckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2017.
Tekniska nämndens beslut den 23 augusti 2017, § 144.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2017.
Servicenämndens beslut den 3 maj 2017, § 44.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 33.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 22 december 2016.

Barnets bästa
I en studie av att utöka parkmarken i kvarteret är en barnkonsekvensanalys som bland annat belyser användningen av befintlig skolgård
respektive allmän park en naturlig del.

Ärendet
Otto Ryding föreslår i ett medborgarförslag att kommunstyrelsen får i
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park
inom kvarteret Kråkelyckan. Han menar att detta framförallt borde vara
möjligt inom den kommunalt ägda marken i anslutning till Lindebergska
flickskolan.
Medborgarförslaget har remitterats till byggnadsnämnden, tekniska
nämnden och servicenämnden för yttrande.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Nämndernas yttranden
Byggnadsnämnden
Kvarteret Kråkelyckan bidrar idag till karaktären i stenstaden med
trädgårds- och parkmiljöer och institutionsbyggnader med en fri
placering i förhållande omgivande gator. I delar av kvarteret finns det,
som förslagslämnaren påpekar, såväl markparkering som tillfälliga och
permanenta paviljongsbyggnader. Skolgården upplevs i de delar som
vänder sig emot St Laurentiigatan och Clemenstorget som en del av det
offentliga rummet.
Kvarteret Kråkelyckan har en mycket central placering i staden och
ligger i nära anslutning till Lund C. I samband med ramprogrammet för
stationsområdet har ett behov av att för cykeltrafik koppla samman
Fredsgatan med St Laurentiigatan identifierats. En ny cykelkoppling
tvärs kvarteret Kråkelyckan kan då bli aktuell.
I samband med kommande planläggning för ett nytt cykelstråk kan
andelen parkmark, i första hand mellan cykelstråket och Clemenstorget,
utredas för att klarlägga förutsättningarna att öka andelen allmänt
tillgänglig parkmark.
Servicenämnden
Den del av kvarteret som servicenämnden förvaltar utgörs av fastigheten
Kråkelyckan 5. Servicenämnden uttalar sig endast om förslaget såvitt
avser denna fastighet.
På fastigheten finns i byggnaden som utgörs av gamla Lindebergska
flickskolan dels Kulturskolan, dels Lars-Erik Larsson gymnasiet. I
angränsande byggnad på fastigheten finns dessutom förskolan Holken.
Till skol- och förskolebyggnaderna hör utemiljö.
Förslagslämnaren bedömer att möjligheterna att anordna park i kvarteret
Kråkelyckan är bäst inom den kommunalt ägda marken i anslutning till
Lindebergska flickskolan. Såsom förslagslämnaren får tolkas skulle det
bättre svara mot testators vilja att anordna park, istället för den nuvarande
utformningen.
Servicenämnden delar inte förslagslämnarens uppfattning om
lämpligheten att anordna en park på vad som i dag är utemiljö och
parkeringsplats knuten till skol- och förskolebyggnader. Nämnden
avstyrker förslaget såvitt avser Kråkelyckan 5.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser att det finns brist på allmänt tillgänglig park i
området och att det, i enlighet med medborgarförslaget, skulle vara
önskvärt med en mer allmän och inbjudande karaktär på de gröna
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miljöerna i kvarteret Kråkelyckan. Lunds kommun har dock bara
rådighet över fastigheterna Kråkelyckan 5 (skolgård) och Innerstaden 2:1
(allmän park) som redan idag till stora delar är tillgängliga för
allmänheten. Denna del av Lund står inför stora omvandlingar. I
samband med ombyggnad av Lund C, Clemenstorget och den nya
Spårvägen kommer kvarteret Kråkelyckan att upplevas som ännu mer
centralt och genomströmningen av människor troligtvis att öka. Den
lummiga miljön med stora träd, fågelkvitter och blommor blir ytterst
värdefullt som en oas i stenstaden.
De två kommunalt ägda fastigheterna i kvarteret Kråkelyckan,
Innerstaden 2:1 och södra delen av fastigheten Kråkelyckan 5 ingår i
ramprogramsområdet för Lund C. I ramprogrammet föreslås en ny
cykelväg som kommer att korsa skolgården precis söder om gamla
Lindebergska flickskolan. Inom ramprogrammet planeras också ett nytt
parkeringsgarage endast ett kvarter väster om skolbyggnaderna (kv.
Innerstaden 3:19), vilket i centrala staden är att föredra framför
parkeringar i markplan.
De delar av Kulturskolans och Lars-Erik Larsson gymnasiets skolgård
som idag är tillgängliga för allmänheten skulle kunna förbättras avseende
parkkvalitéer och tillgänglighet samtidigt som funktionen som skolgård
bibehålls. De parkeringsmöjligheter som finns på skolgården skulle
eventuellt kunna ersättas med motsvarande p-platser i kommande
parkeringshus eller på annan plats för att skapa mer gröna kvalitéer på
skolgården.
Tekniska nämnden anser att det vore lämpligt att se över den sydvästra
spetsen av kvarteret Kråkelyckan i samband med byggnation av cykelväg
från mittelbron till Sankt Laurentiigatan. Detta för att säkerställa att
platsen även i framtiden upplevs som en attraktiv grön plats i centrum
som fungerar både för skolans behov samt är tillgänglig för allmänheten.
Detta arbete måste utföras i samförstånd mellan stadsbyggnadskontoret,
tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen.

Kommunkontorets kommentar
Av nämndernas yttranden framgår att de kommunalt ägda fastigheterna
inom kvarteret Kråkelyckan ingår i ramprogrammet för Lunds C och att
förutsättningarna att öka andelen allmänt tillgänglig parkmark kan
utredas och klarläggas i samband med kommande planläggning.
Kommunkontoret anser att medborgarförslaget kan besvaras härmed.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret har
anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 144

Medborgarförslag – gör en park i
kvarteret Kråkelyckan

Dnr TN 2017/0121

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att
vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom
kvarteret Kråkelyckan. Kommunstyrelsen har översänt ärendet för
yttrande.
Tekniska förvaltningen anser att det finns brist på allmänt tillgänglig park
i området och att det, i enlighet med medborgarförslaget, skulle vara
önskvärt med en mer allmän och inbjudande karaktär på de gröna
miljöerna i kvarteret Kråkelyckan. Lunds kommun har endast rådighet
över en liten del av marken i kvarteret, och denna är redan idag
tillgänglig som park och skolgård. Eventuella förändringar av
utformningen på kommunens mark i dessa fastigheter bör göras i
samband med ombyggnad av Lund C och Clemenstorget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 8 juni 2017
Servicenämndens beslut 3 maj 2017 § 44
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 april 2017
Medborgarförslag, daterat 19 december 2016

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Otto Ryding

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-08-23

TN 2017/0547

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget1, Lund, 2017-08-23 klockan 17.30–
20.55

Ledamöter

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

Ersättare

Ronny Hansson (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Felix Solberg (M)
Anne Dederichs (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Börje Hed (FNL), §§ 131-135, 138-154
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare
Pernilla von Strohkirch, projektchef Spårväg Lund C-ESS
Kristina Strand Larsson, kommunikatör Spårväg Lund C-ESS
Eva Dalman, projektchef Brunnshög
Börje Fennhagen, exploateringsingenjör

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 131-154

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 1 september 2017 kl. 12.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-08-23

TN 2017/0547

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-08-23

Paragrafer

§ 131-154

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska förvaltningen
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Maria Sjögren
maria.sjogren2@lund.se

Tekniska nämnden

Medborgarförslag – gör en park i kvarteret
Kråkelyckan
Dnr 17/121

Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta
nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret
Kråkelyckan. Tekniska nämnden har fått förslaget på remiss. Tekniska
förvaltningen svarar att tanken är god men att Lunds kommun endast har
rådighet över en liten del av marken i kvarteret, och denna är redan idag
tillgänglig som park och skolgård. Eventuella förändringar av utformningen på
kommunens mark i dessa fastigheter bör göras i samband med ombyggnad av
Lund C och Clemenstorget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-08
Servicenämndens beslut 2017-05-03, § 44
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-18
Medborgarförslag ”Följ donatorns vilja – gör en park i kvarteret Kråkelyckan”
2016-12-19

Barnens bästa
Gröna miljöer är viktiga för barns lek, lärande och utveckling. Tekniska
nämndens yttrande avser inte att påverka de utemiljöer som barn vistas i på ett
oönskat sätt.

Ärendet
I medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta nödvändiga
åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret Kråkelyckan.
Tekniska nämnden har fått ärendet på remiss.
Kv. Kråkelyckan består av sju fastigheter varav Lunds kommun äger två:
Kråkelyckan 5 och innerstaden 2:1. Hela norra delen av kvarteret, Kråkelyckan
7 (tidigare Ribbingska sjukhemmet) ägs av Föreningen för äldrevård och
gerontologi och här finns äldreboende samt seniorlägenheter. Hela denna
fastighet är planlagd som bostäder, vård och kontor. På fastigheten Kråkelyckan
6 som ägs av statens fastighetsverk ligger Lunds studentskegård från 1937, här
finns en stor trädgård, dock inte tillgänglig för allmänheten. Tre fastigheter i
den sydöstra delen av kvarteret består av bostadsbebyggelse på mindre gårdar.
Fastigheten Kråkelyckan 5 som ägs av Lunds kommun förvaltas av
serviceförvaltningen och här finns gamla Lindebergska flickskolan,
Kulturskolan, Lars-Erik Larsson gymnasiet och förskolan Holken. Till skol- och
förskolebyggnaderna hör utemiljö. Återstående mark som ägs av Lunds
kommun ligger på fastigheten innerstaden 2:1 och är idag en mindre park, ca
1700 kvm.
Förslagslämnaren bedömer att möjligheterna att anordna park i kvarteret
Kråkelyckan är bäst inom den kommunalt ägda marken i anslutning till
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1
Lund

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Lindebergska flickskolan. Såsom förslagslämnaren får tolkas skulle det bättre
svara mot donatorns vilja att anordna park, istället för den nuvarande
utformningen. Serviceförvaltningen delar inte förslagslämnarens uppfattning
om lämpligheten att anordna en park på vad som i dag är utemiljö och
parkeringsplats knuten till skol- och förskolebyggnader.

Övergripande cykeltrafikstråk,
Ramprogram för Lund C

Yttrande
Tekniska förvaltningen anser att det finns brist på allmänt tillgänglig park i
området och att det, i enlighet med medborgarförslaget, skulle vara önskvärt
med en mer allmän och inbjudande karaktär på de gröna miljöerna i kvarteret
Kråkelyckan. Lunds kommun har dock bara rådighet över fastigheterna
Kråkelyckan 5 (skolgård) och innerstaden 2:1 (allmän park) som redan idag till
stora delar är tillgängliga för allmänheten.
Denna del av Lund står inför stora omvandlingar. I samband med ombyggnad
av Lund C, Clemenstorget och den nya Spårvägen kommer kvarteret
Kråkelyckan upplevas som ännu mer centralt och genomströmningen av
människor troligtvis öka. Den lummiga miljön med stora träd, fågelkvitter och
blommor blir ytterst värdefullt som en oas i stenstaden.
De två kommunalt ägda fastigheterna i kvarteret Kråkelyckan, innerstaden 2:1
och södra delen av fastigheten Kråkelyckan 5 ingår i ramprogramsområdet för
Lund C. I ramprogrammet föreslås en ny cykelväg som kommer korsa
skolgården precis söder om gamla Lindebergska flickskolan. Inom
ramprogrammet planeras också ett nytt parkeringsgarage endast ett kvarter
väster om skolbyggnaderna (kv. Innerstaden 3:19), vilket i centrala staden är att
föredra framför parkeringar i markplan.
De delar av Kulturskolans och Lars-Erik Larsson gymnasiets skolgård som idag
är tillgängliga för allmänheten skulle kunna förbättras avseende parkkvalitéer
och tillgänglighet samtidigt som funktionen som skolgård bibehålls. De
parkeringsmöjligheter som finns på skolgården skulle eventuellt kunna ersättas
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med motsvarande p-platser i kommande parkeringshus eller på annan plats för
att skapa mer gröna kvalitéer på skolgården.
Tekniska förvaltningen anser att det vore lämpligt att se över den sydvästra
spetsen av kv. Kråkelyckan i samband med byggnation av cykelväg från
mittelbron till Sankt Laurentiigatan. Detta för att säkerställa att platsen även i
framtiden upplevs som en attraktiv grön plats i centrum som fungerar både för
skolans behov samt är tillgänglig för allmänheten. Detta arbete måste utföras i
samförstånd mellan stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och
serviceförvaltningen.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Förvaltningschefen
Otto Ryding, Kävlingevägen 17, 222 40 Lund.
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-03

§ 44

Medborgarförslag-Gör en park i
kvarteret Kråkelyckan

Dnr SN 2017/0151

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta
nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret
Kråkelyckan. Servicenämnden har fått förslaget på remiss.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Följ donators vilja – gör en park i kv Kråkelyckan.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag Följ donators vilja –
gör en park i kv Kråkelyckan översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-04-20.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-03

SN 2017/0231

Servicenämnden
Plats och tid

Meteoriten, Kristallen Plan 7, 2017-05-03 klockan 17.00–20.39

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)

Tjänstgörande ersättare

Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Klara Strandberg (S)
Staffan Sölve (MP), tjänstgör för Elvira Mehic (S) §§ 42-48,
kl.17.00-19.47
Tobias Ekholm (MP), tjänstgör för Elvira Mehic (S) §§ 49-51
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Maria Gunnevik
(KD)

Ersättare

Andreas Irestål (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga

Alma Hodzic, Ekonomichef
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Pål Svensson, Servicedirektör, Stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Stab
Magnus Pålsson, Byggnadsingenjör, Lundafastigheter
Ewa Folkesson, Chef Fastighetsförvaltning, Lundafastigheter

Justerare

Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)

Paragrafer

§ 42-51

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1 den 9 maj 2017 kl. 08.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-03

SN 2017/0231

Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-03

Paragrafer

§ 42-51

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-05-31
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Medborgarförslag – gör en park i kvarteret
Kråkelyckan
Dnr SN 2017/0151

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta
nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret
Kråkelyckan. Servicenämnden har fått förslaget på remiss.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Följ testators vilja – gör en park i kv Kråkelyckan
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017 (denna
skrivelse).

Barns bästa
Att ta i anspråk vad som idag fungerar som skolgård, för att istället
anlägga en allmän park, skulle – beroende på utformningen - kunna
påverka en miljö som barn vistas i på ett oönskat sätt.

Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta
nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret
Kråkelyckan. Servicenämnden har fått förslaget på remiss. Den del av
kvarteret som serviceförvaltningen förvaltar utgörs av fastigheten
Kråkelyckan 5. Serviceförvaltningen uttalar sig endast om förslaget såvitt
avser denna fastighet.
På fastigheten finns i byggnaden som utgörs av gamla Lindebergska
flickskolan dels Kulturskolan, dels Lars-Erik Larsson gymnasiet. I
angränsande byggnad på fastigheten finns dessutom förskolan Holken.
Till skol- och förskolebyggnaderna hör utemiljö.
Förslagslämnaren bedömer att möjligheterna att anordna park i kvarteret
Kråkelyckan är bäst inom den kommunalt ägda marken i anslutning till
Lindebergska flickskolan. Såsom förslagslämnaren får tolkas skulle det
bättre svara mot testators vilja att anordna park, istället för den nuvarande
utformningen.
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Serviceförvaltningen delar inte förslagslämnarens uppfattning om
lämpligheten att anordna en park på vad som i dag är utemiljö och
parkeringsplats knuten till skol- och förskolebyggnader.
Serviceförvaltningen avstyrker förslaget såvitt avser Kråkelyckan 5.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden förslås besluta
att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag Följ donators vilja –
gör en park i kv Kråkelyckan översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-04-20.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Förvaltningschef
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jonna Myrebris
Fastighetschef
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-16

§ 33

Medborgarförslag följ donatorns vilja gör en park i kvarteret Kråkelyckan

Dnr BN 2017/0017

Sammanfattning
Ett medborgarförslag, följ donatorns vilja – gör en park i kvarteret
Kråkelyckan, har inkommit. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt
kommunstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att få tillstånd en
allmän park inom kv. Kråkelyckan.
Stadsbyggnadskontoret menar att det i samband med kommande
planläggning för ett nytt cykelstråk kan andelen parkmark, i första hand
mellan cykelstråket och Clemenstorget, utredas för att klarlägga
förutsättningarna att öka andelen allmänt tillgänglig parkmark.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-07
Medborgarförslag från Otto Ryding. Följ donatorns vilja – gör en park i
kv. Kråkelyckan, 2016-12-19

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till
Stadsbyggnadskontorets skrivelse.

Utdragsbestyrkande

1 (3)

432

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-16

BN 2016/0473

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-02-16 klockan
17.00–20.25

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande, ersattes av Klas Svanberg som
ordförande och av Fredrik Fexner (S) som ledamot under § 28.
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf, ersattes av Alexander Wallin (M)
under § 26 samt trädde in som mötesordförande under § 28.
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP), ersattes av Fredrik Fexner (S) under §§ 22
och 31.
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Fexner (S), ersättare för Anna Hagerberg (M) under §§ 22
och 31 samt ersättare för Björn Abelson (S) under § 28
Alexander Wallin (M), ersättare för Klas Svanberg (M) under § 26
Johan Helgeson (MP), ersättare för Ulf Nymark (MP)
Christoffer Karlsson (L), ersättare för Mia Honeth (L)

Ersättare

Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)
Erik Ahlm (FI)

Övriga

Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Malin Sjögren, bygglovschef/stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Vesna Vasiljkovic, översiktsplanarkitekt
Carolina Lundberg, översiktsplanarkitekt
Birgitta Mitchell, biträdande stadsarkitekt
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Martin Andersson, bygglovshandläggare
Sofi Dragstedt, bygglovshandläggare
Ulrika Thulin, planhandläggare
Maria Lindvall, landskapsarkitekt
Daniel Mathiasson, översiktsplanarkitekt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

Justerare

Bernt Bertilsson (C)

Paragrafer

§ 17-38

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-16

BN 2016/0473

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 23 februari 2017
kl. 09.00
Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S), §§ 17-27 och 29-33

Klas Svanberg (M), § 28

Justerare

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-16

Paragrafer

§ 17-38

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-21
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Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
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Diarienummer

2017-02-07

BN 2017/0017

Byggnadsnämnden i Lund

Ole Kasimir
046-359 63 74
ole.kasimir@lund.se

Medborgarförslag. Följ donatorns vilja – gör
en park i kv Kråkelyckan
Sammanfattning
Ett medborgarförslag, följ donatorns vilja – gör en park i kv
Kråkelyckan, har inkommit. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt
kommunstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att få tillstånd en
allmän park inom kv Kråkelyckan.
Stadsbyggnadskontoret menar att det i samband med kommande
planläggning för ett nytt cykelstråk kan andelen parkmark, i första hand
mellan cykelstråket och Clemenstorget, utredas för att klarlägga
förutsättningarna att öka andelen allmänt tillgänglig parkmark.

Beslutsunderlag
•
•

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-07 (denna skrivelse)
Medborgarförslag från Otto Ryding. Följ donatorns vilja – gör en park i
kv Kråkelyckan, 2016-12-19

Barnkonsekvensanalys
I en studie av att utöka parkmarken i kvarteret är en barnkonsekvensanalys som bl a belyser användningen av befintlig skolgård respektive
allmän park en naturlig del.

Ärendet
Ett medborgarförslag, följ donatorns vilja – gör en park i kv
Kråkelyckan, har inkommit från Otto Ryding. Förslaget har remitterats
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Otto Ryding menar att det i nordvästra stadskärnan och stenstaden har en
påtaglig brist på parkmark och det kommer att accentueras när spårvägen
byggs. I området ligger kv Kråkelyckan som enligt donatorn
Quennerstedt skulle läggas ut till en allmänt tillgänglig park. I
medborgarförslaget beskrivs hur makarna Quennerstedt under senare
delen av 1800-talet anlade en parkmiljö och sedan uppläts efter hand
delar av området till allmännyttiga ändamål; Ribbingska sjukhemmet,
Lindebergska flickskolan och sist Studentskegården.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 63 80

stadsbyggnadskontoret@lund.se

www.lund.se
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Diarienummer

2017-02-07

BN 2017/0017

Otto Ryding menar att möjligheterna att anlägga en park i kv
Kråkelyckan idag är begränsade, men att det framförallt inom den
kommunalt ägda marken i anslutning till Lindebergska flickskolan borde
vara möjligt och att det i övriga delar rimligen är en förhandlingsfråga
med respektive fastighetsägare. Otto Ryding föreslår att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vidta nödvändiga
åtgärder för att få tillstånd en allmän park inom kv Kråkelyckan.

Stadsbyggnadskontorets kommentarer
Kv Kråkelyckan bidrar idag till karaktären i stenstaden med trädgårdsoch parkmiljöer och institutionsbyggnader med en fri placering i
förhållande omgivande gator. I delar av kvarteret finns det, som Otto
Ryding påpekar, såväl markparkering som tillfälliga och permanenta
paviljongsbyggnader. Skolgården upplevs i de delar som vänder sig emot
St Laurentiigatan och Clemenstorget som en del av det offentliga
rummet.
Kv Kråkelyckan har en mycket central placering i staden och ligger i
nära anslutning till Lund C. I samband med ramprogrammet för
stationsområdet har ett behov av att för cykeltrafik koppla samman
Fredsgatan med St Laurentiigatan identifierats. En ny cykelkoppling
tvärs kv Kråkelyckan kan då bli aktuell.
I samband med kommande planläggning för ett nytt cykelstråk kan
andelen parkmark, i första hand mellan cykelstråket och Clemenstorget,
utredas för att klarlägga förutsättningarna att öka andelen allmänt
tillgänglig parkmark.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till
Stadsbyggnadskontorets skrivelse.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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