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Följande ärenden ska behandlas: 
1. Anmälningar
2-4   Valärenden bilaga 177, sid 5

5. Redovisning av Lundaförslag som är under beredning bilaga 178, sid 14 
6. Utbildningsnämndens rapport till kommunstyrelsen om arbetet med

internbudget 2018 bilaga 179, sid 16 
7. Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning bilaga 180, sid 35 
8. Socialnämndens återrapportering gällande uppdrag från kommunfullmäktige

att kartlägga bostadssociala projekt enligt lag bilaga 181, sid 71 
9. Begäran överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken för specifikt

objekt samt delegation till miljönämnden för framtida begäran om sådan
överlåtelse bilaga 182, sid 91 

Motioner 
10. Motion från Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L) ”Rusta upp Stadshallen

och damma av tidigare förslag” bilaga 183, sid 108 
11. Motion från Göran Wallén (M) m.fl ”Inför 2-åriga hyreskontrakt,

etableringskontrakt för nyanlända” bilaga 184, sid 127 
12. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Christoffer Brinkåker (SD) om att säkra

 upp kommunens IT-säkerhet med hjälp av intrångstester bilaga 185, sid 153 
13. Motion från Ulf Nilsson (L), Mia Honeth (L) samt Inger Tolsved Rosenkvist (L)

”Skynda på utbyggnaden av bredband i Lund” bilaga 186, sid 162 
14. Motion från Philip Sandberg (L), Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L)

”Lyft fram minnen från Lunds nära förflutna” bilaga 187, sid 177 
15. Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför gemensam rättning

av nationella prov” bilaga 188, sid 185 
16. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-)”Låt ensamkommande stanna

kvar i Lund tills de är 21 år” bilaga 189, sid 220 
Frågor 
17. Eventuellt  inkomna frågor   bilaga 190, sid 246 
Interpellationer
18. Interpellation från Mattias Horrdin (C) ställd till kommunalrådet Elin Gustafsson (S)

angående Vikingaskolan bilaga 191, sid 247 
19. Interpellation från Jörgen Forsberg (M) ställd till Byggnadsnämndens

ordförande Björn Abelson (S) angående utveckling av de östra
kommundelarna bilaga 192, sid 250 

Medborgarförslag 
20. Medborgarförslag ”Följ donatorns vilja – gör en park i kv Kråkelyckan” bilaga 193, sid 251
Lundaförslag:
21. Låt åldersuppgraderade asylsökande barn få bo kvar bilaga 194, sid 276 
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Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 

Lund den 8 december 2017 

Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 



Förteckning över anmälningar

till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 december 2017 

Kommunrevisionens granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll, 
Dnr KS 2017/1088 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-11-21, Ändring av detaljplan för Ankaret 1 i 
Veberöd, Lunds kommun, Dnr KS 2017/1092 
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 17 november 2017. 

Länsstyrelsen Skånes beslut 2017-11-30, Fastställande av valkretsindelning samt beslut om 
valdistriktsindelning i Lunds kommun, Dnr KS 2017/0446 

Kammarrätten i Göteborgs beslut 2017-12-01, Laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd 
Dnr KS 2016/0998 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-16 Lundaförslag angående projektet Oasen, 
Borgareparkens kulturverkstad, Dnr KS 2017/0654 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Lundaförslag angående stöd till projektet Oasen, 
Borgareparkens kulturverkstad i Lund med hänvisning till vad som anförs i kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 72 Joakim Månsson Bengtssons (-)
avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Kommunförbundet Skåne

Dnr KS 2017/0503

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Joakim Månsson Bengtsson (-) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Kommunförbundet Skåne.

Beslutsunderlag
Joakim Månsson Bengtssons (-) avsägelse inkommen den 12 maj 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Joakim Månssons Bengtsson (-) från uppdraget

att utse Johan Lambreus Mattsson (MP), Hjalmar Gullbergs väg 28, 
224 66 Lund, till ny ersättare i Kommunförbundet Skåne efter 
Joakim Månsson Bengtsson (-), för tiden till och med utgången av 
år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-12-05 KS 2017/0952

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-12-05 klockan 16.25–16.30

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

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 71-74

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 december 2017 kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-12-05 KS 2017/0952

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-12-05

Paragrafer § 71-74

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-06 Datum då anslaget tas ned 2017-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 73 Maria Gunneviks (KD) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i 
Servicenämnden

Dnr KS 2017/0881

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Maria Gunnevik (KD) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Servicenämnden.

Beslutsunderlag
Maria Gunneviks (KD) avsägelse inkommen den 2 oktober 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Maria Gunnevik (KD) från uppdraget

att  utse Ljiljana Lipovac (KD), Kämpagränden 17B, 224 76 Lund, till 
ny ledamot i Servicenämnden efter Maria Gunnevik (KD), för tiden 
till och med utgången av år 2018.

8



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-12-05 KS 2017/0952

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-12-05 klockan 16.25–16.30

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

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 71-74

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 december 2017 kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-12-05 KS 2017/0952

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-12-05

Paragrafer § 71-74

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-06 Datum då anslaget tas ned 2017-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 74 Urban Swahns (M) avsägelse av 
uppdrag som ledamot tillika 2:e vice 
ordförande i Valnämnden från och 
med den 31 december 2017

Dnr KS 2017/1096

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Urban Swahn (M) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot tillika 2:e vice ordförande i Valnämnden 
från och med den 31 december 2017.

Beslutsunderlag
Urban Swahns (M) avsägelse inkommen den 23 november 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Urban Swahn (M) från uppdraget från och med den 31 

december 2017

att bordlägga val av ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i 
Valnämnden efter Urban Swahn (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-12-05 KS 2017/0952

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-12-05 klockan 16.25–16.30

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

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 71-74

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 6 december 2017 kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-12-05 KS 2017/0952

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-12-05

Paragrafer § 71-74

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-06 Datum då anslaget tas ned 2017-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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REDOVISNING AV LUNDAFÖRSLAG SOM ÄR UNDER BEREDNING

Reg.datum Åtgärd
2017-06-27 Lundaförslag- Hundrastplats 

på Kobjer
Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och 
besvarande

2017-07-03 Lundaförslag- Utegym till 
Stångby

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-07-03 Lundaförslag – Plaskdamm-
Gunnesbo

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-07-03 Lundaförslag-Offentliga 
toaletter

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-07-10 Lundaförslag-Folkparkens 
framtid

Ärendet har överlämnats 
till Kultur- och 
fritidsnämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-07-10 Lundaförslag-Motionsspår 
intill Hardebergaspåret

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-07-10 Lundaförslag- Bättre/oftare 
bussförbindelser till och från 
Genarp

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-07-28 Lundaförslag- Märk ut 
Gråbrödraklostrets 
klosterkyrka när Klostergatan 
läggs om

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-07-28 Lundaförslag- Avstå från 
flaskvatten

Under beredning
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Reg.datum Åtgärd
2017-07-28 Lundaförslag – Stäng 

parkeringen vid Stora 
Gråbrödersgatan för att 
minska trafiken i centrum

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-08-01 Lundaförslag – Cykelväg 
mellan Södra Sandby och 
Revingeby

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-08-01 Lundaförslag – Säker 
promenadstig till 
Fågelsångsdalen från Q8 i 
Södra Sandby

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-10-09 Lundaförslag- Stångby 
hinderbana

Ärendet har överlämnats 
till Kultur- och 
fritidsnämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-10-25 Lundaförslag-Cykelväg längs 
Margaretavägen i Lund

Ärendet har överlämnats 
till Tekniska nämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

2017-10-25 Lundaförslag – Medlemskap i 
Huskurage

Ärendet har överlämnats 
till LKF för handläggning 
och direkt besvarande

2017-11-07 Lundaförslag- Bygg på 
parkeringen-spara parken

Ärendet har överlämnats 
till Byggnadsnämnden för 
handläggning och direkt 
besvarande

15



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 374 Utbildningsnämndens rapport till
kommunstyrelsen om arbetet med 
internbudget 2018 (KF)

Dnr KS 2017/0964

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde 2017-10-18 avhandlat 
arbetet med internbudget 2018, där önskemål om tilläggsanslag i stället 
för riktade effektiviseringsåtgärder har framkommit. Om inte 
kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag önskar utbildningsnämnden 
anhålla hos kommunfullmäktige om att två tidigare beslut i 
kommunfullmäktige upphävs.
Utbildningsnämnden begär även tilläggsanslag om 1,0 mnkr för extra 
skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017.
Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2017, § 115.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag till utbildningsnämnden i 
enlighet med nämndens önskemål.

Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att  avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 
gymnasiala lärlingsanställningar,
att  avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 
resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun,
att  föreslå kommunfullmäktige att inte upphäva beslut från juni 2015 om 
gymnasiala lärlingsanställningar,
att  föreslå kommunfullmäktige att inte upphäva beslut från december 
2014 om resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds 
kommun, 
att  för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Philip Sandberg (L), Hans-Olof Andersson (SD), Torsten Czernyson 
(KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Christer Wallin (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att  avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 
gymnasiala lärlingsanställningar,
att  avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 
resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun,
att  föreslå kommunfullmäktige att inte upphäva beslut från juni 2015 om 
gymnasiala lärlingsanställningar,
att  föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslut från december 2014 
om resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun, 
att  för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.
 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. 
Omröstning begärs. 
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs (L) 
m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i 
huvudvoteringen: 
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande. 
Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C) 
och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
 
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     inte upphäva beslut från juni 2015 om gymnasiala 

lärlingsanställningar,
att     upphäva beslut från december 2014 om resebidrag för elever med 

växelvis boende inom Lunds kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar
att     avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

gymnasiala lärlingsanställningar,
att     avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun,
att     för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 

kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.

Reservationer
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 374/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-10-26 KS 2017/0964

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkog 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Patrik Persson

0729-878194

patrik.persson2@lund.se

Kommunstyrelsen

Rapport till kommunstyrelsen om arbetet med 
internbudget 2018 för utbildningsnämnden

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde 2017-10-18 avhandlat 
arbetet med internbudget 2018, där önskemål om tilläggsanslag i stället 
för riktade effektiviseringsåtgärder har framkommit. Om inte 
kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag önskar utbildningsnämnden 
anhålla hos kommunfullmäktige om att två tidigare beslut i 
kommunfullmäktige upphävs. 

Utbildningsnämnden begär även tilläggsanslag om 1,0 mnkr för extra 
skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26:e oktober 2017 (denna 
skrivelse)
Utbildningsnämndens protokoll den 18:e oktober 2017
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5:e oktober 2017

Barnets bästa
Ansökan artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de 
kommer till bäst nytta för barnen. Åtgärder för en ekonomi i balans skall 
i största möjliga mån vidtas utan att inkräkta på verksamhetens 
omfattning och kvalitet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om EVP 2018-
2020 att nämnderna under oktober månad 2017 skulle informera om 
arbetet med internbudget 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 21 augusti 2017 om mer detaljerade anvisningar och 
tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2019-2021, och 
av dessa framgår att nämnderna under oktober ska redovisa för 
kommunstyrelsens arbetsutskott hur arbetet med internbudget för 2018 
fortlöper, och om det planeras för åtgärder som kräver beslut av 
kommunfullmäktige för att kunna effektiversera verksamheten så att 
nämnden håller sig inom den beslutade ramen för 2018.
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Utbildningsnämnden har utöver den delrapportering som genomfördes i 
samband med månadsuppföljningen i oktober även tillskrivit 
kommunstyrelsen. I utbildningsnämndens rapport till kommunstyrelsen 
om arbetet med internbudget 2018 begär nämnden tilläggsanslag i stället 
för att effektuera riktade effektiviseringar om 5,3 mnkr eller 1 % av 
nämndens nettokostnadsram. Nämnden anger två kostnadsreducerande 
åtgärder, som tidigare har presenterats i samband med EVP-skrivelsen 
inför 2018, där de då förordades framför en mer generell effektivisering 
som påverkar den direkta elevpengen.

Åtgärderna som avses är:

 Medel till gymnasiala lärlingsanställningar i Lunds kommuns 
verksamhet. Beslutet gäller gymnasieungdomar på vård- och 
omsorgs- samt barn- och fritidsprogrammet. Kommunfullmäktige 
har i juni 2015 avsatt medel för detta ändamål om 4,1 mnkr.

 Medel för resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds 
kommun om eleverna har 6 km till skolan från något av dessa 
boenden. Kommunfullmäktige har i december 2014 avsatt medel 
för detta ändamål om 1,0 mnkr.

Utbildningsnämnden begär tilläggsanslag 2018 om totalt 5,1 mnkr för att 
kunna fortsätta finansiera dessa satsningar samt om ej detta tilläggsanslag 
erhålles anhålla hos kommunfullmäktige om att tidigare beslut i 
kommunfullmäktige upphävs. Det framgår inte av nämndens beslut eller 
av utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse vilka konsekvenser de 
upphävda besluten skulle kunna ge.

I utbildningsnämndens rapport om internbudget 2018 lyfts även behov 
om förstärkning 2018 med en extra skolledare med ansvar för 
planeringen inför Hedda Anderssongymnasiets start höstterminen 2019. 

Kommunkontorets kommentarer
Utbildningsnämnden har i sin EVP-skrivelse inför budget 2018 tagit fram 
riktade effektiviseringsåtgärder som förordas framför en mer generell 
effektivisering. Det är inte rimligt att utbildningsnämnden står utanför de 
effektiviseringsbehov som finns för hela Lunds kommun de närmaste 
åren. Att bevilja tilläggsanslag ger också bara ett kortsiktigt andrum där 
effektiviseringskravet blir dubbelt så stort 2019 utifrån beslut om årliga 
effektiviseringar i EVP 2018-2020. 

Utbildningsnämnden föreslår i andra hand att den får möjlighet att 
avsluta satsningarna på att ge extra medel till gymnasieal 
lärlingsanställningar och medel för resebidrag för elever med växelvis 
boende för att kunna effektivisera och sänka kostnader för att hålla sig 
inom den ram som kommunfullmäktige har beslutat. För att genomföra 
dessa åtgärder krävs att tidigare beslut av kommunfullmäktige upphävs. 
Kommunkontoret anser att de riktade åtgärderna ger den minst kännbara 
effektiviseringen för utbildningsnämnden och förordar att tidigare 
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kommunfullmäktigebeslut upphävs. Detta i enlighet med 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Även om det inte framgår av nämndens beslut, eller av underliggande 
tjänsteskrivelse, vilka eventuella konsekvenser upphävda beslut skulle 
kunna ge, så utgår kommunkontoret från att nämnden har beaktat och 
accepterat konsekvenserna eftersom frågan endast handlar om att 
nämnden helst vill kunna fortsätta med satsningen men att alternativet, 
om extra anslag inte ges, är att avbryta satsningen.

Vad gäller begäran om tilläggsanslag för extra skolledare inför starten av 
Hedda Anderssongymnasiet vore det bäst om detta ansöks årligen till 
skolan står färdig och där finansiering i så fall sker via KS reserverade 
medel till förfogande. Begärt belopp om 1000 tkr föreslås beviljas då det 
motsvarar faktisk kostnad för en extra skolledare.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

gymnasiala lärlingsanställningar,
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun, 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslut från juni 2015 om 

gymnasiala lärlingsanställningar, 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslut från december 2014 

om resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds 
kommun,

att för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 115 Rapportering till kommunstyrelsen om 
arbetet med internbudget 2018  

Dnr UN 2017/0350 

Sammanfattning 
Senast den 31 december 2017 beslutar nämnderna om respektive 
verksamhetsplan och internbudget 2018. För att säkerställa att detta blir 
gjort vill kommunstyrelsen ha indikation om hur arbetet går. Därför 
uppmanas nämnderna att redogöra om arbetet med verksamhetsplan och 
internbudget 2018 har påbörjats eller ej. 
 
Hur är nämnden involverad i arbetet med internbudgeten för 2018? 
 
Finns det något i internbudgeten som kräver kommunfullmäktigebeslut 
eller är av annan väsentlig betydelse som kommunstyrelsen behöver 
känna till? 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-05 
Månadsuppföljning, ekonomi (separat ärende). 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för partigruppsvisa överläggningar kl. 19:41-
19:46. 

Yrkanden 
Ulf Nilsson (L) yrkar att utbildningsnämnden ska besluta 
 
att avslå förslaget om att uppmana kommunfullmäktige upphäva beslutet 
om lärlingslön för elever inom Vård- och omsorgs- samt Barn- och 
fritidsprogrammet  
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om resebidrag för 
elever med växelvis boende inom Lunds kommun 
 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till  
kostnadsbesparingar.  
 
Elias Grabka (C), Edith Escobar (M) och Maria Gunnevik (KD) 
instämmer i Ulf Nilssons (L) yrkande. 
 
Jesper Sahlén (V) yrkar avslag på första och andra att-satsen i 
förvaltningens förslag till beslut samt yrkar att utbildningsnämnden i 
stället ska  

25



    
Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (6)
 Sammanträdesdatum   

 2017-10-18   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 - begära ett tilläggsanslag inför 2018 på 4,1 miljoner för att kunna 
fortsätta finansiera satsningar på lärlingslöner för elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet i samband med 
arbetsplatsförlagt arbete samt att om ej detta tilläggsanslag erhålles 
anhålla hos kommunfullmäktige om att tidigare beslut upphävs 
 
- begära ett tilläggsanslag inför 2018 på 1,0 miljoner för att kunna 
fortsätta finansiera resebidrag för elever med växelvis boende samt att 
om ej detta tilläggsanslag erhålles anhålla hos kommunfullmäktige om att 
tidigare beslut upphävs. 
 
Stig Svensson (S), Daniel Beckman (FI) och Anders Ebbesson (MP) 
instämmer i Jesper Sahléns (V) yrkande. 
 
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens tredje att-sats om 
tilläggsanslag inför starten av Hedda Anderssongymnasiet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Jesper Sahléns (V) med fleras 
yrkande mot Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande gällande beslutet om 
lärlingslön och finner Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande bifallet. 
 
Votering begärs. 
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande  
Nej för bifall till Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Daniel Beckman (FI), Per 
Almén (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar ja. 
 
Edith Escobar (M), Camilla Lundberg (L), Ulf Nilsson (L), Elias 
Grabka (C) och Maria Gunnevik (M) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att bifalla Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande. 
 
Ordföranden ställer härefter proposition på Jesper Sahléns (V) med fleras 
yrkande mot Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande gällande beslutet 
om resebidrag och finner Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande bifallet. 
 
Votering begärs. 
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Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande  
Nej för bifall till Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Daniel Beckman (FI), Per 
Almén (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar ja. 
 
Edith Escobar (M), Camilla Lundberg (L), Ulf Nilsson (L), Elias 
Grabka (C) och Maria Gunnevik (M) röstar nej. 
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att bifalla Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande. 
 
Ordföranden fortsätter med att ställa proposition på sitt eget yrkande om 
bifall till den tredje att-satsen i förvaltningens förslag gällande tilläggs-
anslag inför starten av Hedda Anderssongymnasiet mot avslag och finner 
sitt eget yrkande bifallet. 
 
Ordföranden ställer till sist proposition på Ulf Nilssons (L) med fleras 
yrkande om uppdrag till förvaltningen mot avslag och finner att yrkandet 
avslagits. 
 
Votering begärs. 
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande  
Nej för bifall till avslag på yrkandet. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Edith Escobar (M), Camilla Lundberg (L), Ulf Nilsson (L), Elias 
Grabka (C) och Maria Gunnevik (M) röstar ja. 
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Daniel Beckman (FI), Per 
Almén (S), Helena Heintz (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej. 
 
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden 
således att avslå Ulf Nilssons (L) med fleras yrkande. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att begära ett tilläggsanslag inför 2018 på 4,1 miljoner för att kunna 

fortsätta finansiera satsningar på lärlingslöner för elever på Vård- 
och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet i 
samband med arbetsplatsförlagt arbete samt att om ej detta 
tilläggsanslag erhålles anhålla hos kommunfullmäktige om att 
tidigare beslut upphävs 
 

 
  att    begära ett tilläggsanslag inför 2018 på 1,0 miljoner för att kunna  
          fortsätta finansiera resebidrag för elever med växelvis boende samt     
          att om ej detta tilläggsanslag erhålles anhålla hos kommunfullmäk- 
          tige om att tidigare beslut upphävs 
 

att   av kommunstyrelsen begära tilläggsanslag på 1 mnkr/år för extra   
skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet. 

Reservationer 
Ulf Nilsson (L), Edith Escobar (M), Elias Grabka (C) och Maria 
Gunnevik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkanden,  
vilka ej vunnit bifall (protokollsbilaga). 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Utbildningsnämnden 
 
Plats och tid Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån., 2017-10-18 klockan 17.00–

20.54 
  
Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande, §§ 111-123, kl 18:05-20:54 

Stig Svensson (S), ordförande §§ 107-110, vice ordförande §§ 111-
123 
Per Almén (S) 
Helena Heintz (MP) 
Ulf Nilsson (L) 
Jesper Sahlén (V) 
Elias Grabka (C) 
Maria Gunnevik (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Edith Escobar (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M) 

Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M) 
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) §§  107-110 
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)  

  
Ersättare Pär-Ola Nilsson (S), kl. 17:27-20:54 

Ulrika Wallin (L) 
Ibrahim Kakahama (V) 
Nikolas Pieta Theofanous (C), kl. 17:54-20:54 

  
Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör  

Anna Röjås, adm chef, §§ 107-117 
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 107-110 
Stewe Löfberg, nämndsekreterare 
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 107-118 
Annica Danielsson, ekonom, §§ 107-117 
Torbjörn Hanö, rektor/åhörare, §§ 107-117 
Ulrika Wiman, rektor/åhörare, §§ 107-117 
Mari Bergqvist, chef Modersmålscentrum, §§ 107-109 
Camilla Ekberg, bitr chef Modersmålscentrum, §§ 107-109 
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet, §§ 107-122, kl. 
17:00-20:45 

 
Justerare Helena Heintz (MP) 
  
Paragrafer § 107-123 
  
Plats och tid för justering Utbildningskansliet måndagen den 23 oktober 2017, kl. 16:00 
 
Underskrifter  
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Sekreterare  
 Stewe Löfberg 
  
  
Ordförande  
 Stig Svensson (S) §§ 107-110   Anders Ebbesson (MP) §§ 111-123 
  
  
Justerare  
 Helena Heintz (MP) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-10-18 
  
Paragrafer § 107-123 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-10-24 Datum då anslaget tas ned 2017-11-15 
  
Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet  
  
  
Underskrift  
 Stewe Löfberg 
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Reservation utbildningsnämnden 20 17 10 18

Ärende 9,  Rapport till kommunstyrelsen om arbetet med internbudget 2018.

Alliansen avslår majoritetens yrkande om att be KF upphäva uppdraget till 
utbildningsnämnden att erbjuda lärlingsanställningar för elever inom vård-och omsorg samt 
barn-och fritidsprogrammet.

Vi i Alliansen menar att lärlingsanställningar kan göra att utbildningarna blir både bättre och 
mera attraktiva för ungdomar. Inte minst inom vården är det idag en stor personalbrist och det 
behövs ett aktivt arbete för att öka intresset för dessa utbildningar. Just lärlingsutbildningar 
har skapat högkvalitativa utbildningar i andra länder, däribland grannländer som Danmark 
och Tyskland. Det vore mycket olyckligt att stoppa försök med lärlingsanställningar i Lund. 

Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna säger nej till majoritetens 
yrkande att be KF upphäva uppdraget om lärlingsutbildning. I stället yrkar vi att förvaltningen 
vid behov ska återkomma med förslag till kostnadsminskningar och effektiviseringar. Sedan 
tidigare finns en tjänsteskrivelse med flera olika förslag, till exempel ökad upphandling av 
utbildningar. 

Vi reserverar oss till förmån för samtliga våra yrkanden under ärende 9.

Ulf Nilsson  (L),   Edith Escobar (M),   Elias Grabka (C),   Maria Gunnevik (KD) 
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Utbildningskansliet Diarienummer

2017-10-05 UN 2017/0313

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

Magnus Sternudd

046-359 44 77

magnus.sternudd@lund.se

Utbildningsnämnden

Rapport till kommunstyrelsen om arbetet med 
internbudget 2018

Sammanfattning
Senast den 31 december 2017 beslutar nämnderna om respektive 
verksamhetsplan och internbudget 2018. För att säkerställa att detta blir 
gjort vill kommunstyrelsen ha indikation om hur arbetet går. Därför 
uppmanas nämnderna att redogöra om arbetet med verksamhetsplan och 
internbudget 2018 har påbörjats eller ej.

Hur är nämnden involverad i arbetet med internbudgeten för 2018?

Finns det något i internbudgeten som kräver kommunfullmäktigebeslut 
eller är av annan väsentlig betydelse som kommunstyrelsen behöver 
känna till?

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-05 (denna skrivelse)
Månadsuppföljning, ekonomi (separat ärende).

Barnets bästa
Ansökan artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. Kommunens resurser måste användas på sådant sätt att de 
kommer till bäst nytta för barnen. Åtgärder för en ekonomi i balans skall 
i största möjliga mån vidtas utan att inkräkta på verksamhetens omfatt-
ning och kvalitet.

Ärendet
Senast den 31 december 2017 beslutar nämnderna om respektive 
verksamhetsplan och internbudget 2018. För att säkerställa att detta blir 
gjort vill kommunstyrelsen ha indikation om hur arbetet går. Därför 
uppmanas nämnderna att redogöra om arbetet med verksamhetsplan och 
internbudget 2018 har påbörjats eller ej.

Hur är nämnden involverad i arbetet med internbudgeten för 2018?

Finns det något i internbudgeten som kräver KF-beslut eller är av annan 
väsentlig betydelse som kommunstyrelsen behöver känna till?
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Arbetet med internbudget 2018 pågår och kommer beredas och beslutas 
av utbildningsnämnden i december. 

Utbildningsnämnden är i budgetram för 2018 ålagd sparbeting på 5,3 
mnkr, vilket motsvarar 1 % av nämndens nettokostnadsram. Denna 
besparing kan antingen hanteras genom generell besparing i verksam-
heten (osthyvel) eller riktade sparåtgärder.

Kostnadssänkande åtgärder
Vid framtagande av Ekonomi- och verksamhetsplan 2018-2020 gav 
kommunstyrelsen samtliga nämnder i uppdrag att ta fram förslag för att 
sänka kostnaderna utifrån tre nivåer samt att beskriva konsekvenserna av 
förslagen. Bland de förslag som redovisades av utbildningsnämnden 
fanns kostnadsbesparingar gällande beslut fattade av kommunfull-
mäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 att avsätta medel till 
gymnasiala lärlingsanställningar i Lunds kommuns verksamhet. 
Beslutet gäller gymnasieungdomar på Vård och Omsorgs- samt Barn- 
och fritidsprogrammet. I utbildningsnämndens nettokostnadsram för 
2018 ingår 4,1 mnkr som avser finansiering av lärlingsplatser. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att elever som har 
växelvis boende inom Lunds kommun kan vara berättigade till resebidrag 
om det är 6 km till skolan från något av dessa boenden, vilket beräknas 
kosta ca 1 mnkr/år.

Utbildningsnämnden vill att Kommunfullmäktiges beslut angående 
erbjudande av lärlingsanställningar och resebidrag för växelvis boende 
upphävs. Därigenom kan generella besparingar inom gymnasieskolans 
verksamhet under 2018 undvikas.

Begäran om tilläggsanslag
Utbildningsförvaltningen planerar att höstterminen 2019 starta den nya 
gymnasieskolan Hedda Anderssongymnasiet i Svaneskolans nuvarande 
lokaler. Etapp 1 av den nya skolbyggnaden beräknas stå klar inför höst-
terminen 2021. De elever som börjar sin gymnasieutbildning 2019 
kommer såldes kunna gå sitt sista år i Hedda Anderssonsgymnasiets nya 
lokaler. 

För att starta en ny gymnasieskola krävs planering med god framför-
hållning. Skolan måste ges en egen profil för att attrahera elever och 
personal. Därtill måste projektgruppen för byggandet av de nya skol-
byggnaderna ha aktivt deltagande av medarbetare erfarenhet av peda-
gogiskt arbete i gymnasieskola.  För att klara detta måste utbildningsför-
valtningen förstärkas med en extra skolledare med ansvar för planeringen 
inför Hedda Anderssongymnasiets start hösternminen 2019. Kostnaden 
för detta beräknas till 1 mnkr/år. 
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För att detta inte skall behöva finansieras genom besparingar på be-
fintliga gymnasieskolor begär utbildningsnämnden tilläggsanslag med 
1 mnkr/år fram till dess Hedda Anderssongymnasiet startat sin verksam-
het.    

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om lärlingslön för 

elever inom Vård och Omsorgs- samt Barn- och fritidsprogrammet

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om resebidrag för 
elever med växelvis boende inom Lunds kommun, samt 

 
att av kommunstyrelsen begära tilläggsanslag på 1 mnkr/år för extra 

skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Magnus Sternudd
Ekonom/lokalsamordnare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 378 Ändringar i kommunfullmäktiges
arbetsordning, (KF)

Dnr KS 2016/0693

Sammanfattning
Demokratiberedningen har beslutat förslå ändringar i fullmäktiges 
arbetsordning med anledning av att ny kommunallag träder i kraft vid 
årsskiftet. Vidare föreslås en ändring av lydelsen i bestämmelsen om 
demokratiberedningen i enlighet med av demokratiberedningen tidigare 
fattat beslut samt en ny bestämmelse om presidiets arbetsuppgifter. 
Ändringarna föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets missiv den 16 november 2017.
Demokratiberedningens beslut den 13 november 2017, § 25.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2017.
Förslag till ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Demokratiberedningens beslut den 31 januari 2017, § 1.
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund, senast ändrad den 31 
augusti 2017, § 169.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), 
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att     fastställa föreliggande förslag till ändringar av 
kommunfullmäktiges arbetsordning, att gälla från och med den 1 januari 
2018.
att     därutöver justera arbetsordningen så att han/hon i förekommande 
fall ersätts med hen.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta
att     fastställa föreliggande förslag till ändringar av 
kommunfullmäktiges arbetsordning, att gälla från och med den 1 januari 
2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. 
yrkande. 

35

Bilaga 180



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     fastställa föreliggande förslag till ändringar av 

kommunfullmäktiges arbetsordning, att gälla från och med den 1 
januari 2018.

att     därutöver justera arbetsordningen så att han/hon i föreskommande 
fall ersätts med hen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 378/01

Protokollsanteckningar
Louise Rehn Winsborg (M), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson 
(KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mats Helmfrid (M): Då 
demokratiberedningen inte är vald efter sammansättningen i 
kommunfullmäktige, som övriga nämnder, skall demokratiberedningen ej 
fatta majoritetsbeslut vid oenighet.
Pernilla West (FI): FI instämmer i MP:s yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter

37



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 6 december 
2017, ärende 23. Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning, 
(KF) Dnr KS 2016/0693 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bifallsyrkande till kommunkontorets förslag. Det yrkande som 
gick igenom var alltså att alla ”han” och ”hon” i arbetsordningen ska bytas 
ut mot ”hen”. Vi Sverigedemokrater ser ingen anledning att göra denna 
ändring.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-12-06 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Missiv 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-11-16 KS 2016/0693

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

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Ändringar i kommunfullmäktiges 
arbetsordning

Sammanfattning
Demokratiberedningen har beslutat förslå ändringar i fullmäktiges 
arbetsordning med anledning av att ny kommunallag träder i kraft vid 
årsskiftet. Vidare föreslås en ändring av lydelsen i bestämmelsen om 
demokratiberedningen i enlighet med av demokratiberedningen tidigare 
fattat beslut samt en ny bestämmelse om presidiets arbetsuppgifter. 
Ändringarna föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets missiv den 16 november 2017
Demokratiberedningens beslut den 13 november 2017, § 25.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2017.
Förslag till ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Demokratiberedningens beslut den 31 januari 2017, § 1.
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund, senast ändrad den 31 
augusti 2017, § 169.

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

Demokratiberedningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreliggande förslag till ändringar av 

kommunfullmäktiges arbetsordning, att gälla från och med den 1 
januari 2018.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-11-09 KS 2016/0693

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

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Ändringar i kommunfullmäktiges 
arbetsordning

Sammanfattning
Kommunkontoret har utarbetat förslag till ändringar i fullmäktiges 
arbetsordning med anledning av att ny kommunallag träder i kraft vid 
årsskiftet. Vidare föreslås en ändring av lydelsen i bestämmelsen om 
demokratiberedningen i enlighet med av demokratiberedningen tidigare 
fattat beslut samt en ny bestämmelse om presidiets arbetsuppgifter. 
Ändringarna föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2017.
Förslag till ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Demokratiberedningens beslut den 31 januari 2017, § 1.
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund, senast ändrad den 31 
augusti 2017, § 169.

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

Ärendet

Ändringar med anledning av ny kommunallag
Kommunkontoret har gjort en översyn av kommunfullmäktiges 
arbetsordning i syfte att föreslå nödvändiga ändringar för att den ska 
harmoniera med den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 
2018.  Ändringarna berör främst terminologin med anledning av att 
reglerna om kungörelse förändras. I övrigt är det närmast fråga om 
redaktionella ändringar såsom paragrafhänvisningar etc.

Härutöver har kommunkontoret följande kommentarer vad gäller § 11 
och § 35 i det bifogade förslaget till ändringar i kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

Bestämmelsen i första stycket i § 11 föreslås utgå. Den blir även med ny 
terminologi överflödig. Enligt den nya kommunallagen ska tid och plats 
för sammanträde med kommunfullmäktige och uppgifter om de ärenden 
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som ska behandlas tillkännages på anslagstavlan som ska finnas på 
kommunens webbplats.

Bestämmelsen i andra stycket § 11 gällande annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden föreslås kvarstå oförändrad. Enligt 
den nya kommunallagen försvinner kravet på annonsering av 
sammanträdena. Kommunkontoret har dock uppfattat att det finns en 
vilja att sammanträdena även framöver ska annonseras.

Beträffande bestämmelsen i § 35 kan sägas att om kommunen väljer att 
publicera protokoll ska detta, enligt den nya kommunallagen, ske på den 
anslagstavla som ska finnas på kommunens webbplats.

Demokratiberedningens tidigare förslag till ändring
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade den 31 januari 
2017, § 1, att föreslå en ändring av lydelsen i arbetsordningens 
bestämmelse om demokratiberedningen. Den föreslagna ändringen 
framgår av § 30 i det bifogade förslaget till ändringar i 
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Presidiets arbetsuppgifter/ansvarsområden
Med anledning av en ändring av kommunallagen som trädde i kraft den 1 
februari 2014 är presidiet numera ett organ med möjlighet att ges 
särskilda uppgifter. Förändringen innebär att presidiet kan ges en mer 
aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigerabetet och 
kontakterna med styrelsen. De arbetsuppgifter som tilldelas presidiet ska 
fastställas i kommunens arbetsordning. Sveriges kommuner och landsting 
har inom ramen för sitt förslag till normalarbetsordning för 
kommunfullmäktige valt att inte lämna några mer preciserade förslag 
gällande detta med hänvisning till att variationerna i hur kommuner 
väljer att organisera sig och sitt arbete är stora och att det får bli upp till 
varje kommun att fylla på med bestämmelser om presidiets 
arbetsuppgifter utifrån lokala bedömningar av presidiets roll.

Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande och 
kommunstyrelsens ordförande föreslås en ny paragraf införas i 
arbetsordningen som samlat återger presidiets arbetsuppgifter. De 
uppgifter som presidiet har enligt nu gällande arbetsordning vad avser att 
bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning respektive 
att bereda revisorernas budget föreslås överföras dit. Förslaget till 
ansvarsområden för presidiet framgår av § 4 i det bifogade förslaget till 
ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning.

 

Kommunkontorets kommentar
Samtliga ändringar som föreslås har kursiverats och gulmarkerats i till 
tjänsteskrivelsen bifogat förslag till ändringar av arbetsordningen.  
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreliggande förslag till ändringar av 

kommunfullmäktiges arbetsordning, att gälla från och med den 1 
januari 2018.

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LUND
Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007, § 48, ändrad den
13 december 2007 § 220, den 26 augusti 2010 § 174, den 29 mars 2012 § 46,
den 24 april 2014 § 79, den 24 september 2015, § 169, den 31 augusti 2017, § 169 och den x x, § x.    

Antalet ledamöter

§ 1
Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

Presidium

§ 2
År då val av kommunfullmäktige ägt rum, ska fullmäktige vid första sammanträdet bland 
ledamöterna välja sitt presidium bestående av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre 
vice ordförande.

Presidiet väljs för löpande mandatperiod.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 

Intill dess val av ordförande har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som varit ledamot
i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten), eller då två eller flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid som ledamöter, av den äldste av dem.

§ 3
Avgår ordföranden eller någon av vice ordförandena från sitt uppdrag som ledamot eller
från sin presidiepost, väljs så snart det kan ske en annan ledamot i den avgångnes ställe för 
återstoden av tjänstgöringstiden.

Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde, är 
ålderspresidenten ordförande.

Ansvarsområden för fullmäktiges presidium

§ 4 
Kommunfullmäktiges presidium ska

- främja och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer 
- ha regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens presidium
- ha regelbundna överläggningar med kommunens revisorer 
- ha regelbunden kontakt med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige 
- bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning (nuvarande § 28)
- bereda revisorernas budget (nuvarande § 31)
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Kommunfullmäktiges presidium utgör tillsammans med kommunstyrelsens presidium 
representationskommittén och svarar för 

- kommunens allmänna representation vid t.ex. invigningar, jubileer, officiella besök, 
uppvaktningar och välkomnande

- firande av högtidsdagar och utdelning av priser och stipendier 
- beslut om bidrag till organisatörer av arrangemang i kommunen av nationell eller 

internationell karaktär

Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i representationskommittén.

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för utdelning av hedersbelöning till kommunens anställda 
och förtroendevalda samt utdelning av hedersbelöning av särskilda skäl.

Kommunfullmäktiges presidium har det övergripande ansvaret för kommunens vänortsavtal 
inklusive beslut om bidrag till vänortsutbyten.

Tid och plats för sammanträdena

§ 4 5
Kommunfullmäktige håller elva ordinarie sammanträden per år på dagar och tider, normalt
förlagda en gång per månad utom i juli månad, som fullmäktige efter förslag av ordföranden 
bestämmer för varje år.

År då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, hålls första sammanträdet med de nyvalda
fullmäktige under oktober eller november månad på dag och tid som ålderspresidenten
bestämmer.

§ 5 6
Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med vice ordförandena, om 
fullmäktige inte själva beslutar härom.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet. 

§ 6 7
Om det är nödvändigt av särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
besluta, att visst sammanträde ska ställas in eller hållas på annan dag eller tid än den som 
fullmäktige bestämt.

Uppgift om beslut enligt första stycket ska snarast och senast sista vardagen före den
bestämda sammanträdesdagen anslås tillkännages på kommunens anslagstavla och på lämpligt sätt 
sändas till varje ledamot och ersättare så, att den kan antas nå dem senast inom samma tid.

§ 7 8
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i fullmäktiges sessionssal i stadshallen.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena för särskilt fall bestämma annan
sammanträdesplats.
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Placeringsordning

§ 8 9
Vid sammanträde intar ordföranden och vice ordförandena för dem avsedda platser.
Övriga ledamöter intar plats efter levnadsålder.

Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt anvisad
plats och ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe, ledamotens plats. Övriga ersättare intar de 
platser som anvisats dem.

Kallelse 

§ 9 10
Kallelse till sammanträde ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden, som ska behandlas. Sådan kallelse ska sändas i den form ordföranden beslutar till varje 
ledamot och ersättare i fullmäktige. Ledamöter och ersättare har rätt att erhålla handlingarna i en för 
dem läsbar form.

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden samt tillhörande 
handlingar i de ärenden som behandlas ska tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid 
vilket de avses bli ställda.

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet. 

Hur sammanträde kungörs och annonseras Annonsering av sammanträde

§ 10 11
Kungörelse om sammanträde med kommunfullmäktige ska anslås på kommunens hemsida. 
Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 
behandlas.

Sammanträde med kommunfullmäktige ska annonseras i de ortstidningar som kommunfullmäktige 
bestämmer. I annonsen ska anges ett urval av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden 
bestämmer, efter samråd med presidiet, urvalet samt närmare om annonsens utformning.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

§ 11 12
Om ett sammanträde inte kan slutföras på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta 
att förlänga tiden för sammanträdet eller att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt sammanträde 
senast inom en vecka för att behandla återstående ärenden. I sistnämnda fall beslutar fullmäktige 
genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om ska 
ordföranden tillkännage detta och kalla till det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas 
tillkännagivande och kallelse inte ske. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 
det fortsatta sammanträdet.

Inkallande av ersättare m.m.

§ 12 13
Ledamot och ersättare, som inte kan delta i sammanträde eller del därav, ska utan dröjsmål anmäla 
det till den ledamot, som är gruppledare för det egna partiets fullmäktigegrupp.

Gruppledarna är skyldiga att hålla sig underrättade om närvaroläget inom respektive parti och att 
lämna ordföranden och sekreteraren nödvändiga upplysningar.

Om ledamot inte är närvarande vid närvaroregistreringen ska ordföranden i dennes ställe kalla in 
den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Detsamma gäller om ledamot efter sammanträdets början 
avbryter sin tjänstgöring.

Vad i tredje stycket sagts om ledamot gäller även ersättare som redan kallats att tjänstgöra.
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller ersättare ska inträda i tjänstgöring under pågående 
sammanträde. Inträde under pågående behandling av ett ärende bör dock ske endast om särskilda 
skäl föreligger.

Ledamot eller ersättare får inte avbryta sin tjänstgöring under pågående sammanträde utan att 
anmäla det till ordföranden.

Registrering av närvaro

§ 13 14
Vid sammanträdets början registreras närvaron för samtliga ledamöter och ersättare.

Närvaroregistrering förrättas även i början av varje ny sammanträdesdag eller när ordföranden anser 
att det behövs.

Om ledamot eller ersättare infinner sig när närvaroregistrering skett, ska han/hon anmäla sig hos 
ordföranden.

Beslut om justering

§ 14 15
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet.

När närvaro registrerats enligt 12 § 14§, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet och att, när det behövs, hjälpa ordföranden med rösträkningen.
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Föredragningsordning

§ 15 16
Ärendena behandlas i den ordning de angivits på kungörelsen i tillkännagivandet av sammanträdet. 
Fullmäktige får dock besluta om ändring av ordningsföljden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i 
kungörelsen tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena för andra än fullmäktiges ledamöter

§ 16 17
Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har 
- ersättare för fullmäktig,
- ordföranden eller vice ordförande i kommunstyrelsen,
- ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i fullmäktigeberedning vid
behandling av ärende, som har beretts av nämnden eller beredningen,
- ordföranden i nämnd eller i fullmäktigeberedning eller annan, som besvarar en interpellation
eller fråga, i överläggning som hålls med anledning av svaret,
- revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen och årsredovisningen samt när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning, 
- kommundirektören i alla ärenden,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL 10 kap. 3 och 4 §§ 
kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet.

§ 17 18
Om det behövs får ordföranden efter samråd med vice ordförandena kalla ordförandena och
vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna, anställda hos 
kommunen och utomstående sakkunniga för att lämna upplysningar vid sammanträde.

Om fullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i vilken utsträckning de, som har kallats för att lämna upplysningar vid
sammanträde, får yttra sig under överläggningarna.

Överläggning

§ 18 19
Den som vid sammanträde vill delta i överläggningen, ska när denne fått ordet, yttra sig från
talarstol. Yttrandet bör inte vara längre än fem minuter. Uppskattas talartiden bli längre än fem 
minuter bör detta anmälas till presidiet i förväg. Ledamot får ordet i den ordning i vilken han/hon 
anmält sig. Annan, som enligt 15 § 17 § får delta i överläggningen, får ordet i den ordning 
ordföranden bestämmer.
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Den, som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, har rätt till ett kort inlägg under längst en 
minut för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter denne 
talare, som har rätt till en motreplik under längst samma tid.

Skulle någon i sitt yttrande avlägsna sig från ämnet, ska ordföranden fästa talarens uppmärksamhet 
på det. Om talaren inte rättar sig efter ordförandens påpekande, får ordföranden ta ifrån talaren 
ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet.

Propositionsordning

§ 19 20
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Ett förslag eller yrkande ska avfattas skriftligen, om ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden får inte vägra proposition i annat fall än då han/hon finner att väckt fråga strider mot 
lag eller annan författning eller denna arbetsordning.

Om ledamot trots vägrad proposition yrkar att frågan görs till föremål för
kommunfullmäktiges prövning, ska kommunfullmäktige avgöra om frågan får prövas, utom
i de fall ordförandens vägran beror på att ärendet inte blivit berett på ett godtagbart sätt. I sådana 
fall ska ordförandens beslut gälla.

Avstå från att delta i beslut

§ 20 21
En ledamot, som vill avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslutet 
fattas. Sker inte sådan anmälan, anses ledamoten ha deltagit i beslutet, om det fattas utan 
omröstning.

Omröstning

§ 21 22
Omröstning sker genom kommunfullmäktiges voteringsanläggning och rösten avges genom att 
trycka ja, nej eller avstår på enhet som tillhör ordinarie ledamot. Röstning kan inte ske genom att 
använda enhet som tillhör en ersättare.
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Om omröstning inte kan ske genom voteringsanläggningen, räknas rösterna genom upprop. Yngste 
ledamoten röstar då först och övriga ledamöter därefter i åldersordning samt andre
vice ordföranden, vice ordföranden och ordföranden sist.

Lämnad röst får inte ändras efter det att röstningen förklarats avslutad. Ledamot eller
tjänstgörande ersättare, som inte varit närvarande vid omröstningen eller som avstått från att
rösta, får inte utöva sin rösträtt efter denna tidpunkt i det ärende som omröstningen avser.

De för sammanträdet utsedda protokollsjusterarna är skyldiga att anteckna resultatet av
omröstningarna.

Vid sluten omröstning, ska de också biträda ordföranden vid valsedlarnas öppnande och 
granskningen av deras innehåll.

Uppstår oenighet om resultatet av en öppen omröstning, ska ny omröstning genomföras
omedelbart.

§ 22 23
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den
-  tar upp namnet på någon som inte är valbar,
-  tar upp flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
-  tar upp ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Anmärkning mot valsedel måste, för att man ska kunna ta hänsyn till den, göras innan nästa 
valsedel öppnas och prövas omedelbart.

Om valsedel vid proportionellt val gäller särskilda bestämmelser i lagen (1992:339) om 
proportionellt valsätt.

Motion

§ 23 24
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde 
med kommunfullmäktige. 

Motion ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot i kommunfullmäktige.
Frågor av olika slag får inte behandlas i samma motion. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde. 

Motion ska omedelbart remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Remisstiden får uppgå till 
högst fem månader.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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Revisorers och kommunala bolags initiativrätt

§ 24 25
Revisorerna får i fullmäktige väcka ärenden rörande förvaltning som har samband med
revisionsuppdraget, eller som gäller granskningen.

Styrelserna i sådana företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ 10 kap. 3 eller 4 §§ kommunallagen, 
har rätt att hos fullmäktige väcka ärenden som avser sådant som företagen är skyldiga att se till att 
fullmäktige får ta ställning till.

Interpellation

§ 25 26
Vill ledamot framställa interpellation, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och lämnas in 
till kommunkontoret senast klockan 09.00 torsdagen två veckor före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna interpellationen till 
den person, till vilken den är ställd.

Ersättare får lämna in interpellation endast vid sammanträde då han/hon tjänstgör som ledamot. 
Interpellationen ska då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare. 

Interpellation får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning 
och till kommunalråd.

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellationen får ställas.
Den bör besvaras senast vid nästa sammanträde. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. 
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen ska ges tillfälle att ta del av interpellationssvaret senast 
dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ 10 kap. 
3 eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande, till vilken interpellationen är ställd, lämna över 
den till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen.

Fråga

§ 26 27

Vill ledamot framställa fråga, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och lämnas in till 
kommunkontoret senast klockan 09.00 dagen innan det sammanträde vid vilket frågan ska 
behandlas. Fråga ska vara sådan att den kan besvaras med en enkel upplysning, 
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Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna frågan till den person, till vilken den är ställd.

Ersättare får lämna in fråga endast vid sammanträde då han/hon tjänstgör som ledamot. Fråga ska 
då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare. 

Fråga får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning och till 
kommunalråd.  

Fråga ska besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det att frågan lämnades in.

En fråga ska behandlas enligt följande.
1. Frågan kopieras och delas ut på ledamöternas bord
2. Den till vilken frågan ställts svarar muntligt
3. Vardera parten har därefter två repliker
4. Svar och repliker begränsas till två minuter vardera

Om en fråga avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ 10 kap. 3 eller 
4 §§ kommunallagen, får den ordförande, till vilken frågan är ställd, lämna över den till en av 
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.

Ordföranden i en nämnd till vilken en fråga ställts får överlåta besvarandet av frågan till 
ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där 
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
frågan. 

Beredning av ärendena

§ 27 28
Ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inte är berett, remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning.

Inför varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas för presidiet de 
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt 
de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

§ 28
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Valberedning

§ 29
Vid första sammanträdet efter det att val av kommunfullmäktige ägt rum väljer de nyvalda 
fullmäktige bland ledamöter och ersättare en valberedning för löpande mandatperiod. 
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i 
fullmäktige. Fullmäktige väljer samtidigt och för samma tid en ordförande och en vice ordförande i 
beredningen.
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Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla utom val av 
fullmäktiges presidium och valberedning. Avser ärendet fyllnadsval till valberedningen ska dock 
valberedningen lägga fram förslag.

Om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för valberedningen vad som 
gäller för övriga nämnder.

Demokratiberedning

§ 30
I kommunfullmäktige ska finnas en demokratiberedning bestående av kommunfullmäktiges 
presidium samt en ledamot från varje parti.

Beredningen ska ansvara för och bereda ärenden som rör demokrati- och medborgarfrågor.
Demokratiberedningen ska ansvara för och bereda ärenden till kommunfullmäktige som rör 
medborgarinflytande och demokratifrågor inom kommunfullmäktiges ansvarsområden.

Om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för beredningen vad som 
gäller för övriga nämnder.

Beredning av revisorernas budget 

§ 31
Presidiet bereder revisorernas budget.

Justering av protokollet

§ 32 31
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Har två eller flera ledamöter fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna han eller hon har 
lett.

Beslutar fullmäktige att protokollet ska justeras omedelbart i viss del, ska det genast sättas upp 
skriftligen i den delen och därefter justeras i den ordning som föreskrivs i första och andra stycket.

Reservation

§ 33 32
Vill en ledamot, som reserverat sig mot ett beslut, motivera sin reservation, ska det göras
skriftligen. Motiveringen ska lämnas in till kommunkontoret före den för protokollsjusteringen 
bestämda tidpunkten. Reservation bör dock lämnas in senast dagen före justering.
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Sekreterare

§ 34 33
Som sekreterare hos kommunfullmäktige och fullmäktiges valberedning tjänstgör den
tjänsteman vid kommunkontoret, som ordföranden utser i samråd med administrativa chefen.

Expediering och publicering

§ 35 34
Ordföranden undertecknar och vederbörande tjänsteman vid kommunkontoret kontrasignerar 
fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat.

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten 
i protokollet. 

Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

§ 36 35 
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma 
tid publiceras på kommunens webbplats anslagstavla. 

56



57



58



59



1

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund
Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007, § 48. 
Ändrad den 13 december 2007, § 220, den 26 augusti 2010, § 174, den 29 
mars 2012, § 46, den 24 april 2014, § 79, den 24 september 2015, § 169 och 
den 31 augusti 2017, § 169

Antalet ledamöter

§ 1
Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. 

Presidium

§ 2
År då val av kommunfullmäktige ägt rum, ska fullmäktige vid första sammanträdet bland 
ledamöterna välja sitt presidium bestående av en ordförande, en förste vice ordförande och en 
andre vice ordförande.

Presidiet väljs för löpande mandatperiod.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.

Intill dess val av ordförande har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten), eller då två eller flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamöter, av den äldste av dem.

§ 3
Avgår ordföranden eller någon av vice ordförandena från sitt uppdrag som ledamot eller från sin 
presidiepost, väljs så snart det kan ske en annan ledamot i den avgångnes ställe för återstoden av 
tjänstgöringstiden.

Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde, är 
ålderspresidenten ordförande.
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2

Tid och plats för sammanträdena

§ 4
Kommunfullmäktige håller elva ordinarie sammanträden per år på dagar och tider, normalt 
förlagda en gång per månad utom i juli månad, som fullmäktige efter förslag av ordföranden 
bestämmer för varje år.

År då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, hålls första sammanträdet med de 
nyvalda fullmäktige under oktober eller november månad på dag och tid som ålderspresidenten 
bestämmer.

§ 5
Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med vice ordförandena, om 
fullmäktige inte själva beslutar härom.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

§ 6
Om det är nödvändigt av särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
besluta, att visst sammanträde ska ställas in eller hållas på annan dag eller tid än den som 
fullmäktige bestämt.

Uppgift om beslut enligt första stycket ska snarast och senast sista vardagen före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla och på lämpligt sätt sändas till varje 
ledamot och ersättare så, att den kan antas nå dem senast inom samma tid.

§ 7
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i fullmäktiges sessionssal i stadshallen. Ordföranden 
får efter samråd med vice ordförandena för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.

Placeringsordning

§ 8
Vid sammanträde intar ordföranden och vice ordförandena för dem avsedda platser. Övriga 
ledamöter intar plats efter levnadsålder.

Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt anvisad plats 
och ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe, ledamotens plats. Övriga ersättare intar de 
platser som anvisats dem.

Kallelse

§ 9
Kallelse till sammanträde ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden, som ska behandlas. Sådan kallelse ska sändas i den form ordföranden beslutar till varje 
ledamot och ersättare i fullmäktige. Ledamöter och ersättare har rätt att erhålla handlingarna i en 
för dem läsbar form.
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3

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden samt tillhörande 
handlingar i de ärenden som behandlas ska tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde 
vid vilket de avses bli ställda.

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet.

Hur sammanträde kungörs och annonseras

§ 10
Kungörelse om sammanträde med kommunfullmäktige ska anslås på kommunens hemsida. 
Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas.

Sammanträde med kommunfullmäktige ska annonseras i de ortstidningar som 
kommunfullmäktige bestämmer. I annonsen ska anges ett urval av de ärenden som ska 
behandlas. Ordföranden bestämmer, efter samråd med presidiet, urvalet samt närmare om 
annonsens utformning.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

§ 11
Om ett sammanträde inte kan slutföras på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige 
besluta att förlänga tiden för sammanträdet eller att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt 
sammanträde senast inom en vecka för att behandla återstående ärenden. I sistnämnda fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om 
det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett 
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande 
när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Inkallelse av ersättare m.m.

§ 12
Ledamot och ersättare, som inte kan delta i sammanträde eller del därav, ska utan dröjsmål 
anmäla det till den ledamot, som är gruppledare för det egna partiets fullmäktigegrupp.

Gruppledarna är skyldiga att hålla sig underrättade om närvaroläget inom respektive parti och 
att lämna ordföranden och sekreteraren nödvändiga upplysningar.
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Om ledamot inte är närvarande vid närvaroregistreringen ska ordföranden i dennes ställe kalla 
in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Detsamma gäller om ledamot efter sammanträdets 
början avbryter sin tjänstgöring.

Vad i tredje stycket sagts om ledamot gäller även ersättare som redan kallats att tjänstgöra. 
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller ersättare ska inträda i tjänstgöring under pågående 
sammanträde. Inträde under pågående behandling av ett ärende bör dock ske endast om 
särskilda skäl föreligger.

Ledamot eller ersättare får inte avbryta sin tjänstgöring under pågående sammanträde utan att 
anmäla det till ordföranden.

Registrering av närvaro

§ 13
Vid sammanträdets början registreras närvaron för samtliga ledamöter och ersättare.

Närvaroregistrering förrättas även i början av varje ny sammanträdesdag eller när ordföranden 
anser att det behövs.

Om ledamot eller ersättare infinner sig när närvaroregistrering skett, ska han/hon anmäla sig hos 
ordföranden.

Beslut om justering

§ 14
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet.

När närvaro registrerats enligt 12 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet och att, när det behövs, hjälpa ordföranden med rösträkningen.

Föredragningsordning

§ 15
Ärendena behandlas i den ordning de angivits på kungörelsen. Fullmäktige får dock besluta om 
ändring av ordningsföljden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med 
i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet.
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Yttranderätt vid sammanträden för andra än fullmäktiges ledamöter

§ 16
Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har

 ersättare för fullmäktig, 
 ordföranden eller vice ordförande i kommunstyrelsen,
 ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i fullmäktigeberedning vid 

behandling av ärende, som har beretts av nämnden eller beredningen, 
 ordföranden i nämnd eller i fullmäktigeberedning eller annan, som besvarar en 

interpellation eller fråga, i överläggning som hålls med anledning av svaret, 
 revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen och årsredovisningen 

samt när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller 
revisorernas egen förvaltning,

 kommundirektören i alla ärenden, 
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet.

§ 17
Om det behövs får ordföranden efter samråd med vice ordförandena kalla ordförandena och vice 
ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna, anställda hos kommunen 
och utomstående sakkunniga för att lämna upplysningar vid sammanträde. 

Om fullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
i vilken utsträckning de, som har kallats för att lämna upplysningar vid sammanträde, får yttra 
sig under överläggningarna.

Överläggning

§ 18
Den som vid sammanträde vill delta i överläggningen, ska när denne fått ordet, yttra sig från 
talarstol. Yttrandet bör inte vara längre än fem minuter. Uppskattas talartiden bli längre än fem 
minuter bör detta anmälas till presidiet i förväg. Ledamot får ordet i den ordning i vilken 
han/hon anmält sig. Annan, som enligt 15 § får delta i överläggningen, får ordet i den ordning 
ordföranden bestämmer.

Den, som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, har rätt till ett kort inlägg under längst 
en minut för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter 
denne talare, som har rätt till en motreplik under längst samma tid.

Skulle någon i sitt yttrande avlägsna sig från ämnet, ska ordföranden fästa talarens 
uppmärksamhet på det. Om talaren inte rättar sig efter ordförandens påpekande, får ordföranden 
ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
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Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet.

Propositionsordning

§ 19
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Ett förslag eller yrkande ska avfattas skriftligen, om ordföranden anser att det behövs. 

Ordföranden får inte vägra proposition i annat fall än då han/hon finner att väckt fråga strider 
mot lag eller annan författning eller denna arbetsordning.

Om ledamot trots vägrad proposition yrkar att frågan görs till föremål för kommunfullmäktiges 
prövning, ska kommunfullmäktige avgöra om frågan får prövas, utom i de fall ordförandens 
vägran beror på att ärendet inte blivit berett på ett godtagbart sätt. I sådana fall ska ordförandens 
beslut gälla.

Avstå från att delta i beslut

§ 20
En ledamot, som vill avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden innan 
beslutet fattas. Sker inte sådan anmälan, anses ledamoten ha deltagit i beslutet, om det fattas 
utan omröstning.

Omröstning

§ 21
Omröstning sker genom kommunfullmäktiges voteringsanläggning och rösten avges genom att 
trycka ja, nej eller avstår på enhet som tillhör ordinarie ledamot. Röstning kan inte ske genom 
att använda enhet som tillhör en ersättare.

Om omröstning inte kan ske genom voteringsanläggningen, räknas rösterna genom upprop. 
Yngste ledamoten röstar då först och övriga ledamöter därefter i åldersordning samt andre vice 
ordföranden, vice ordföranden och ordföranden sist.

Lämnad röst får inte ändras efter det att röstningen förklarats avslutad. Ledamot eller 
tjänstgörande ersättare, som inte varit närvarande vid omröstningen eller som avstått från att 
rösta, får inte utöva sin rösträtt efter denna tidpunkt i det ärende som omröstningen avser.
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De för sammanträdet utsedda protokollsjusterarna är skyldiga att anteckna resultatet av 
omröstningarna.

Vid sluten omröstning, ska de också biträda ordföranden vid valsedlarnas öppnande och 
granskningen av deras innehåll.

Uppstår oenighet om resultatet av en öppen omröstning, ska ny omröstning genomföras 
omedelbart.

§ 22
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser 
samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den

 tar upp namnet på någon som inte är valbar, 
 tar upp flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 tar upp ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Anmärkning mot valsedel måste, för att man ska kunna ta hänsyn till den, göras innan nästa 
valsedel öppnas och prövas omedelbart.

Om valsedel vid proportionellt val gäller särskilda bestämmelser i lagen (1992:339) om 
proportionellt valsätt.

Motion

§ 23
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett 
sammanträde med kommunfullmäktige.

Motion ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot i kommunfullmäktige. Frågor av olika 
slag får inte behandlas i samma motion.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Motion ska omedelbart remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Remisstiden får uppgå till 
högst fem månader.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Revisorers och kommunala bolags initiativrätt

§ 24
Revisorerna får i fullmäktige väcka ärenden rörande förvaltning som har samband med 
revisionsuppdraget, eller som gäller granskningen.
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Styrelserna i sådana företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, har rätt att hos 
fullmäktige väcka ärenden som avser sådant som företagen är skyldiga att se till att fullmäktige 
får ta ställning till.

Interpellation

§ 25
Vill ledamot framställa interpellation, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och 
lämnas in till kommunkontoret senast klockan 09.00 torsdagen två veckor före det sammanträde 
vid vilket ledamoten avser att ställa den. Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna 
interpellationen till den person, till vilken den är ställd.

Ersättare får lämna in interpellation endast vid sammanträde då han/hon tjänstgör som ledamot. 
Interpellationen ska då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.

Interpellation får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i 
fullmäktigeberedning och till kommunalråd.

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellationen får ställas. Den bör 
besvaras senast vid nästa sammanträde. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift 
om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen ska ges tillfälle att ta del av interpellationssvaret 
senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ 
kommunallagen, får den ordförande, till vilken interpellationen är ställd, lämna över den till en 
av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen.

Fråga

§ 26
Vill ledamot framställa fråga, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och lämnas in till 
kommunkontoret senast klockan 09.00 dagen innan det sammanträde vid vilket frågan ska 
behandlas. Fråga ska vara sådan att den kan besvaras med en enkel upplysning,

Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna frågan till den person, till vilken den är ställd.

Ersättare får lämna in fråga endast vid sammanträde då han/hon tjänstgör som ledamot. Fråga 
ska då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.

Fråga får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning och 
till kommunalråd.
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Fråga ska besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det att frågan lämnades in.

En fråga ska behandlas enligt följande.

1. Frågan kopieras och delas ut på ledamöternas bord 
2. Den till vilken frågan ställts svarar muntligt
3. Vardera parten har därefter två repliker
4. Svar och repliker begränsas till två minuter vardera

Om en fråga avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 
§§kommunallagen, får den ordförande, till vilken frågan är ställd, lämna över den till en av 
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.

Ordföranden i en nämnd till vilken en fråga ställts får överlåta besvarandet av frågan till 
ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där 
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att 
besvara frågan.

Beredning av ärendena

§ 27
Ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inte är berett, remitteras till kommunstyrelsen 
för beredning.

Inför varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas för presidiet de 
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet 
samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

§ 28
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning

§ 29
Vid första sammanträdet efter det att val av kommunfullmäktige ägt rum väljer de nyvalda 
fullmäktige bland ledamöter och ersättare en valberedning för löpande mandatperiod. 
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i 
fullmäktige. Fullmäktige väljer samtidigt och för samma tid en ordförande och en vice 
ordförande i beredningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla utom val 
av fullmäktiges presidium och valberedning. Avser ärendet fyllnadsval till valberedningen ska 
dock valberedningen lägga fram förslag.
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Om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för valberedningen vad 
som gäller för övriga nämnder.

Demokratiberedning

§ 30
I kommunfullmäktige ska finnas en demokratiberedning bestående av kommunfullmäktiges 
presidium samt en ledamot från varje parti.

Beredningen ska ansvara för och bereda ärenden som rör demokrati- och medborgarfrågor. Om 
förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för beredningen vad som 
gäller för övriga nämnder.

Beredning av revisorernas budget

§ 31
Presidiet bereder revisorernas budget.

Justering av protokollet

§ 32
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Har två eller flera ledamöter fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna han eller hon 
har lett.

Beslutar fullmäktige att protokollet ska justeras omedelbart i viss del, ska det genast sättas upp 
skriftligen i den delen och därefter justeras i den ordning som föreskrivs i första och andra 
stycket.

Reservation

§ 33
Vill en ledamot, som reserverat sig mot ett beslut, motivera sin reservation, ska det göras 
skriftligen. Motiveringen ska lämnas in till kommunkontoret före den för protokollsjusteringen 
bestämda tidpunkten. Reservation bör dock lämnas in senast dagen före justering.

Sekreterare

§ 34
Som sekreterare hos kommunfullmäktige och fullmäktiges valberedning tjänstgör den 
tjänsteman vid kommunkontoret, som ordföranden utser i samråd med administrativa chefen.
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Expediering och publicering

§ 35
Ordföranden undertecknar och vederbörande tjänsteman vid kommunkontoret kontrasignerar 
fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat.

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.

Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

§ 36
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom 
samma tid publiceras på kommunens webbplats.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 388 Socialnämndens återrapportering
gällande uppdrag från 
kommunfullmäktige att kartlägga 
bostadssociala projekt enligt lag, (KF)

Dnr KS 2017/0969

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i sitt budgetbeslut den 10-11 juni 2015 att 
ge socialnämnden i uppdrag att kartlägga bostadssociala projekt enligt 
lag. Socialnämnden har nu återkommit med en kartläggning av det arbete 
som genomförs inom socialnämndens ansvarsområde och föreslår att den 
godkänns som svar på fullmäktiges uppdrag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2017.
Socialnämndens beslut den 18 oktober 2017, § 214, jämte bilagor.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna socialnämndens kartläggning och därmed anse uppdraget 

genomfört.

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

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-11-13 KS 2017/0969

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

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Socialnämndens återrapportering gällande 
uppdrag från kommunfullmäktige att kartlägga 
bostadssociala projekt enligt lag

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i sitt budgetbeslut den 10-11 juni 2015 att 
ge socialnämnden i uppdrag att kartlägga bostadssociala projekt enligt 
lag. Socialnämnden har nu återkommit med en kartläggning av det arbete 
som genomförs inom socialnämndens ansvarsområde och föreslår att den 
godkänns som svar på fullmäktiges uppdrag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2017.
Socialnämndens beslut den 18 oktober 2017, § 214, jämte bilagor.
 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna socialnämndens kartläggning och därmed anse uppdraget 

genomfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 214 Socialnämndens särskilda uppdrag 
gällande att kartlägga bostadssociala 
projekt enligt lag

Dnr SO 2017/0147

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk verksamhetplan och 
budget vid mötet 2016-06-15, § beslutades om ett särskilt uppdrag för 
socialnämnden gällande att kartlägga bostadssociala projekt enligt lag. 

Enlighet 5 § Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag kan undantag för begränsningen av värdeöverföringar 
gälla för överskott som uppkommit under förutsättningar att överskottet 
används för åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar för. I förarbeten specificeras inte 
vilka åtgärder särskilt tydligt utan det kan avse allt från lekplatser, 
mötesplatser och åtgärder för att ordna bostäder åt personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar för.  

I nedan kartläggning beskrivs det arbete som genomförs inom 
socialnämndens ansvarsområde vilket definieras som bostadssociala 
insatser i enlighet med lag.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015, § 121.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     godkänna kartläggningen samt
 
att     skicka kartläggningen till kommunstyrelsen som svar på särskilt 

uppdrag gällande bostadssociala projekt enligt lag.
 

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

2017-10-18 SO 2017/0145

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget, 2017-10-18 klockan 16.30

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), t o m kl 17:30 tom § 212
Sonja Lindlöf (L)
Gun Jönsson (C)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Persson (S), ersätter Karl A Blom (S)
Ann-Louise Levau (S), ersätter S-B Persson (V) från kl 17:30, § 213
Layla Khairallah (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)
Martin Stensson (V), ersätter Maja Grubelic (FI)
Kelemua Kabede (KD), ersätter Agneta Lindskog (KD)

Ersättare Mark Collins (L)
David Liljedahl (C)

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
Egil Drakfelt, utvecklingssekreterare, med socionomkandidaterna
Karin Lilja, kommunikationsstrateg

Justerare Göran Wallén (M)

Paragrafer § 210-238

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1 den 23 oktober 2017 kl 16:30
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Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-18 SO 2017/0145

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Göran Wallén (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2017-10-18

Paragrafer § 210-238

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-24 Datum då anslaget tas ned 2017-11-15

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson
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Postadres1255s Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  
Box 1255 Brotorget 1  046-35 50 00  www.lund.se socialforvaltningen@lund.se 
221 05 Lund 

 
Johan Larsson Boström 

046-359 59 35 

Johan.larssonbostrom@lund.se 

 
 
 

 
 

Socialnämndens särskilda uppdrag gällande 
att kartlägga bostadssociala projekt enligt lag 
Dnr SO 2017/0147 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk verksamhetplan och 
budget vid mötet 2016-06-15, § beslutades om ett särskilt uppdrag för 
socialnämnden gällande att kartlägga bostadssociala projekt enligt lag.  
 
Enlighet 5 § Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag kan undantag för begränsningen av värdeöverföringar 
gälla för överskott som uppkommit under förutsättningar att överskottet 
används för åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar för. I förarbeten specificeras inte 
vilka åtgärder särskilt tydligt utan det kan avse allt från lekplatser, 
mötesplatser och åtgärder för att ordna bostäder åt personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar för.   
 
I nedan kartläggning beskrivs det arbete som genomförs inom 
socialnämndens ansvarsområde vilket definieras som bostadssociala 
insatser i enlighet med lag.  
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015, § 121. 

Barnets bästa 
Beslutet påverkar inte barn eftersom ärendet är en kartläggning av 
bostadssociala insatser.  
 

Ärendet 
Utgångspunkten är att beskriva vad som utgör bostadssociala projekt 
enligt lag inom socialnämndens ansvarsområde i Lund. 
 
Enlighet 5 § Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag kan undantag för begränsningen av värdeöverföringar 
gälla för överskott som uppkommit under förutsättningar att överskottet 
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används för åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar för. I förarbeten specificeras inte 
vilka åtgärder särskilt tydligt utan det kan avse allt från lekplatser, 
mötesplatser och åtgärder för att ordna bostäder åt personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar för.   
 

Socialnämndens ansvar 
Socialnämnden har inte ansvar för kommunens bostadsförsörjning. 
Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och 
utbildning. Det innebär inte att socialnämnden har en skyldighet enligt 
lag att tillgodose behovet av bostad till bostadslösa i allmänhet som kan 
bero på bostadsbrist i kommunen. I särskilda situationer kan 
socialnämnden ha en skyldighet att bistå med hjälp att hitta bostad när en 
person är helt bostadslös och/eller har speciella svårigheter att på egen 
hand skaffa bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Av 
socialtjänstlagen framgår exempelvis att en person som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
försörjningsstöd som bland annat ska täcka skäliga kostnader för boende. 
Utöver ovan ger socialtjänstlagen kommunen ansvar att inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre samt för fysiskt och 
psykiskt funktionsnedsatta med behov av särskilt stöd. Gällande äldre är 
det framförallt ett ansvar för Vård och omsorgsnämnden och kommer 
inte redovisas i kartläggningen.  
Sedan 2016 har även kommunen ett ansvar i enlighet med den så kallade 
anvisningslagen (Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning) att tillgodose bostäder till nyanlända vuxna och familjer som 
anvisats till kommunen. Eftersom socialnämnden har detta ansvar i 
Lunds kommun kommer denna grupp att redovisas.  

Nulägesbeskrivning av bostäder till personer med 
särskilda skäl enligt socialtjänstlagen 
 

Stödbostad 
Stödbostad är ett bistånd som ges till personer som står utanför den 
ordinarie bostadsmarknaden som har ett stödbehov för att behålla och få 
en bostad. Det kan vara personer som är ekonomiskt skuldsatta, unga 
vuxna som har behov av stöd från socialförvaltningen för sin 
självständighet och inte kan bo kvar hos sina föräldrar samt personer med 
tidigare missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Bostäderna uthyres i 
andrahand.  
 
153 stödbostäder finns i september 2017.  

Personer med allvarlig psykiatrisk funktionsnedsättning 
Personer med allvarliga psykiatriska funktionsnedsättningar kan efter 
bistånd ges stöd till två olika boenden.  
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• Särskilda boenden – som är gruppboenden för målgruppen – det 
finns nio boenden med sammanlagt 100 lägenheter/rum.  

• Servicebostad – lägenheter som hyrs ut av kommunen – det finns 
49 lägenheter.  

Personer med missbruksproblematik som lever eller 
riskerar akut hemlöshet 

• Personer med tidigare missbruksproblem kan få insats genom 
stödboendeenheten som har 20 lägenheter.  

• Personer som lever eller riskerar akut hemlöshet kan få 
boendeinsats via Logiboendet som har plats för 26 personer. 
Boendeinsatsen är tillfällig. 

• Personer som riskerar akut hemlöshet och har sammansatt 
problematik kan få boende samt andra insatser genom metoden 
och projektet Bostad först. Det finns 4 lägenheter.  

Kartläggning av bostäder för uppfyllande av Lag om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning 
Kartläggningen avser det ansvar kommunen har för vuxna och familjer 
med uppehållstillstånd där antalet aviseras av migrationsverket. För 
2016-2017 avses bostäder för ca 400 personer och för 2018 avses 
bostäder för 350 personer. Lunds kommun har Skånes högsta 
anvisningstal.  

Stödstruktur för att motverka hemlöshet  
För att motverka hemlöshet krävs även andra insatser. Socialnämnden 
har tagit fram ”Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i 
Lunds kommun 2014-2017”. Handlingsplanen har reviderats under 2016 
och en ny ska fastställas av socialnämnden. I handlingsplanen ingår 17 
insatsområden för att förebygga och minska hemlöshet.  
 
Socialnämnden har fokuserat på ett flertal viktiga förebyggande insatser 
för att motverka hemlöshet:  

• Vräkningsförebyggande arbete 
• Uppföljning av personer med tillfälligt boende på hotell eller 

vandrahem 
• Stöd i bostadssökande för personer med kortvariga kontrakt 

och/eller som lever i trångboddhet. 
• Social förtur till bostad som förmedlar förstahandskontrakt. 

Riktlinjer är beslutade av fullmäktige och handläggs av 
socialförvaltningen. 

Det förebyggande arbetet är kostnadseffektivt och minskar familjers och 
enskildas lidande.    
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Förändrad organisering och ökade behov  
I många kommuner har hemlöshet blivit ett ökande problem vilket beror 
på flera faktorer. I grunden har det varit ett lågt bostadsbyggande som 
inte stämt överens med befolkningsökningen. För tillfället har 
bostadsbyggandet ökat kraftigt i hela landet. Det är ändå svårt att hitta 
billiga hyreslägenheter till ekonomiskt svaga hushåll i Lund. Tidigare var 
hemlöshetsfrågan i stort förknippad med personer med missbruksproblem 
som hade förlorat sin bostad. Idag är gruppen mer heterogen i riket, vars 
gemensamma nämnare är en svag ekonomisk ställning:  

• Personer med psykiska och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

• Personer som behöver bostad efter separation där det finns andra 
skäl till stöd såsom våld i nära relationer. 

• Hushåll med svag ekonomi, bland annat barnfamiljer, där det 
finns särskilda behov. 

• Nyanlända  

Bostadsbristen och frånvaron av billiga hyreslägenheter drabbar särskilt 
utsatta grupper. Detta har medfört att socialförvaltningen idag är en stor 
hyresvärd. Syftet är att de särskilt utsatta målgrupperna ska kunna få och 
behålla en bostad. Tillgången till bostäder är avgörande för att dessa 
personer ska kunna erhålla ett stöd som bidrar till självständighet.  
 
I syfte att förbättra kvaliteten i både hyresvärdskap som stödinsatser 
pågår ett arbete tillsammans med serviceförvaltningen för att särskilja 
ansvaret för uthyrning av bostäder och det stöd som ges till utsatta 
grupper. Genom denna organisationsförändring ska roller och ansvar 
förtydligas genom att bäst lämpad organisation ska ta ansvar för sitt 
huvuduppdrag.  
 
I Lund kan följande behov beskrivas:  
 

• Fler bostäder för personer med allvarlig psykiatrisk 
funktionsnedsättning som idag får sitt stöd inom ett HVB i annan 
del av landet. Genom bostad och andra stödjande insatser skulle 
ett flertal personer kunna flytta tillbaka och bo i Lund med högre 
kvalitet och lägre kostnad än vad som sker idag.  

• Bostad Först ska särskilt nämnas som ett projekt som särskilt ger 
individen rätt till en bostad och därigenom möjliggör ett reellt 
individanpassat stöd från socialförvaltningen för att personen ska 
behålla sin bostad. Resultatet är hitintills mycket gott men antalet 
lägenheter är för lågt eftersom behovet är större samt att insatsen 
bedöms som betydligt kostnadseffektivare än andra lösningar för 
individen. 

 
En grupp som idag inte får ett stöd som särskilt behöver nämnas utifrån 
kommunens bostadsförsörjningsansvar är unga vuxna som inte har 
tillräcklig kötid till bostadsbolag. 
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• Unga vuxna som i allmänhet inte har särskilda behov av 
socialtjänst men som genom bostadsbristen kan riskera att bli en 
ny målgrupp. I denna grupp kan särskilt unga som kommit genom 
anvisningslag eller som ensamkommande nämnas.  

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
att socialnämnden godkänner kartläggningen 
 
att  kartläggningen skickas till kommunstyrelsen som svar på särskilt 

uppdrag gällande bostadssociala projekt enligt lag  
 
 
SOCIALFÖRVALTNINGEN  
 
 
 
Annika Pettersson  
socialdirektör  
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Kommunfullmäktige Protokoll 129 (164) 
 2015-06-10--11  

 
 

SOCIALNÄMND-SOCIALFÖRVALTNING 
 
Anföranden 
Sven-Bertil Persson (V), Göran Wallén (M), Marit Stigson (FI), Angelica Svensson (V), 
Pernilla West (FI), Emma Berginger (MP), Peter Fransson (S), Agneta Lindskog (KD), 
Philip Sandberg (FP), Hans-Olof Andersson (SD), Hanna Håkanson (FP), Mattias Horrdin 
(C), Christer Wallin (M), Anne Landin (FNL), Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), 
Anders Almgren (S) och Eva S Olsson (S) yttrar sig. 
 
Yrkanden 
Sven-Bertil Persson (V), Emma Berginger (MP), Peter Fransson (S), Pernilla West (FI), Elin 
Gustafsson (S) och Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Wallén (M), Mattias Horrdin (C) och Anne Landin (FNL) yrkar i enligt M, C och KD:s 
förslag med den ändringen att uppdraget att utreda orsaker till ökning av försörjningsstöd ska tas 
bort. 
 
Agneta Lindskog (KD) instämmer i Göran Walléns (M) m.fl yrkande samt yrkar att 250 tkr ska 
avsättas till uppstart av Familjecentraler. 
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s förslag. 
 
Philip Sandberg (FP) yrkar i enlighet med FP:s förslag samt instämmer i Agneta Lindskogs (KD) 
yrkande om Familjecentraler, instämmer i Göran Walléns (M) m.fl yrkande om utredningsuppdrag 
samt yrkar avslag på Sven-Bertil Perssons (V) m.fl yrkande om utredningsuppdrag. 
 
Beslutsgång 
 
Driftram 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Sven-
Bertil Perssons (V) m.fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i huvudvoteringen ställer 
ordföranden proposition på dessa och finner att kommunfullmäktige bifaller Göran Walléns (M) 
m.fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i kontrapropositionen 
ställer ordföranden proposition på dessa och finner att kommunfullmäktige bifaller Philip 
Sandbergs (FP) yrkande. 
 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Protokoll 130 (164) 
 2015-06-10--11  

 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till Göran Walléns (M) m.fl yrkande. 
Nej för bifall till Philip Sandbergs (FP) m.fl yrkande. 
 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden  

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                 X       
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                 X       
Holger Radner                            (FP)       Alla                                                 X       
Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla       Tove Persson                             X         

Marie Henschen                           (FNL
      

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

      
Alla                                                X         

Lars Johansson                           (M)        Alla                                                X         
Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                 X       
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                 X       
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                 X       
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                 X       
Mats Olsson                              (V)        Alla       Anders Jarfjord                           X       
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                X         
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                 X       
Per Olsson                               (S)        Alla                                                 X       
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                X         
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                 X       
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                 X       
Lars  Hansson                            (FP)       Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Anne Landin                              (FNL
      

Alla                                                X         
Cecilia Barnes                           (FP)       Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Birger  Swahn                            X         
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Edith Escobar                            (M)        Alla       Jörgen Forsberg                          X         
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                 X       
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                 X       
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                X         
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                 X       
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                 X       
Peter Bergwall                           (MP)       Alla       Anders Ebbesson                           X       
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                X         
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                       X       
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                 X       
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 19 31 0 0 0   

Justerare  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Protokoll 132 (164) 
 2015-06-10--11  

 
 

Transport: 19 31 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (FP)       Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                 X       
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla       Lars A Ohlsson                            X       
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                 X       
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                 X       
Fanny Johansson                          (S)        Alla       Joakim Friberg                            X       
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                 X       
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                 X       
Dan Ishaq                                (M)        V          Nils Paulsson                            X         
Gunnar Brådvik                           (FP)       Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V                                                   X         
Vera Johnsson                            (M)        V                                                   X         
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                 X       
Joakim Månsson Bengtsson                 (MP)       Alla       Jean Niyongabo                            X       
Felix Solberg                            (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                        X         

SUMMA: 23 42 0 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 23 Ja-röster mot 42 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således Philip Sandbergs (FP) yrkande som motförslag i 
huvudvoteringen. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning i huvudvoteringen. 
 
Ja för bifall till Sven-Bertil Perssons (V) m.fl yrkande. 
Nej för bifall till Philip Sandbergs (FP) m.fl yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
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 Socialnämnden  

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (FP)       Alla                                                 X       
Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla       Tove Persson                              X       

Marie Henschen                           (FNL
      

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

      
Alla                                                 X       

Lars Johansson                           (M)        Alla                                                 X       
Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (FP)       Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Anne Landin                              (FNL
      

Alla                                                 X       
Cecilia Barnes                           (FP)       Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Edith Escobar                            (M)        Alla       Jörgen Forsberg                           X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla       Anders Ebbesson                          X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 23 27 0 0 0   

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 
 

87



Kommunfullmäktige Protokoll 134 (164) 
 2015-06-10--11  

 
 

Transport: 23 27 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (FP)       Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla       Joakim Friberg                           X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V          Nils Paulsson                             X       
Gunnar Brådvik                           (FP)       Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V                                                    X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Felix Solberg                            (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       

SUMMA: 32 33 0 0 0 

 
 
Omröstningen utfaller med 32 Ja-röster mot 33 Nej-röster. 
 
Kommunfullmäktige bifaller således Philip Sandbergs (FP) m.fl yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla FP:s förslag till driftsram. 
 
Uppdrag 
 
Ordföranden ställer först proposition på Sven-Bertil Perssons (V) m.fl yrkande om skyddat 
boende för våldsutsatta och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Sven-Bertil Perssons (V) m.fl yrkande om 
samordning och insatser för utsatta EU-medborgare mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till Sven-Bertil Perssons (V) m.fl yrkande. 
Nej för avslag till Sven-Bertil Perssons (V) m.fl yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
 
 
 
 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Protokoll 135 (164) 
 2015-06-10--11  

 
 

Socialnämnden  
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Lennart Prytz                            (S)        Alla                                                X         
Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         
Holger Radner                            (FP)       Alla                                                 X       
Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       
Sverker Oredsson                         (FNL

      
Alla       Tove Persson                               X     

Marie Henschen                           (FNL
      

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

      
Alla                                                 X       

Lars Johansson                           (M)        Alla                                                 X       
Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla                                                X         
Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                 X       
Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         
Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         
Kenth Andersson                          (S)        Alla                                                X         
Mats Olsson                              (V)        Alla       Anders Jarfjord                          X         
Christer Wallin                          (M)        Alla                                                 X       
Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                 X       
Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         
Per Olsson                               (S)        Alla                                                X         
Dragan Brankovic                         (SD)       Alla                                                 X       
Yanira Difonis                           (MP)       Alla                                                X         
Görild Malmberg                          (V)        Alla                                                X         
Lars  Hansson                            (FP)       Alla       Inger Tolsved 

                 
 X       

Anne Landin                              (FNL
      

Alla                                                 X       
Cecilia Barnes                           (FP)       Alla                                                 X       
Louise  Burman                           (M)        Alla       Birger  Swahn                             X       
Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       
Edith Escobar                            (M)        Alla       Jörgen Forsberg                           X       
Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         
Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         
Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                 X       
Matthew Bonnor                           (SD)       Alla       Christoffer Brinkåker                     X       
Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         
Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         
Peter Bergwall                           (MP)       Alla       Anders Ebbesson                          X         
Adrian Borin                             (M)        Alla                                                 X       
Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla       Eleni Rezaii Liakou                      X         
Cherry Batrapo                           (FI)       Alla                                                X         
Ted Ekeroth                              (SD)       Alla       Mats Hansson                              X       

Transport: 22 27 1 0 0   

Justerare  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Protokoll 136 (164) 
 2015-06-10--11  

 
 

Transport: 22 27 1 0 0 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Philip Sandberg                          (FP)       Alla                                                 X       
Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         
Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla       Lars A Ohlsson                           X         
Peter  Fransson                          (S)        Alla                                                X         
Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         
Fanny Johansson                          (S)        Alla       Joakim Friberg                           X         
Teresia  Olsson                          (MP)       Alla                                                X         
Elin Gustafsson                          (S)        Alla                                                X         
Dan Ishaq                                (M)        V          Nils Paulsson                             X       
Gunnar Brådvik                           (FP)       Alla                                                 X       
Marcus Lantz                             (M)        V                                                    X       
Vera Johnsson                            (M)        V                                                    X       
Pernilla West                            (FI)       Alla                                                X         
Joakim Månsson Bengtsson                 (MP)       Alla       Jean Niyongabo                           X         
Felix Solberg                            (M)        Alla       Fredrik Ljunghill                         X       

SUMMA: 31 33 1 0 0 

 
Omröstningen utfaller med 31 Ja-röster mot 33 Nej-röster och 1 som avstår.   
 
Kommunfullmäktige avslår således Sven-Bertil Perssons (V) m.fl yrkande. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Göran Walléns (M) m.fl yrkande om att 
kartlägga bostadssociala projekt enligt lag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
yrkandet. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på Agneta Lindskogs (KD) m.fl yrkande om 
uppstart av Familjecentraler och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att kartlägga bostadssociala projekt enligt lag. 
 
att avsätta 250 tkr till uppstart av Familjecentraler. 
 
 
Investeringsram 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 390 Begäran överlåtelse av operativ tillsyn
enligt miljöbalken för specifikt objekt, 
samt delegation till miljönämnden för 
framtida begäran om sådan 
överlåtelse, (KF)

Dnr KS 2017/0509

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har den 14 mars 2017 kommit in med en förfrågan 
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning för mottagning, mellanlagring och behandling av avfall på 
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4.
Miljönämnden gör bedömningen att den operativa tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning kan övertas av kommunen.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skånes förfrågan 2017-03-24
Miljönämndens beslut den 11 maj 2017, § 42, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos 

Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för AkkaFRAKT i 
Skåne Ek.förenings nyetablerade anläggning för mottagning, 
mellanlagring och behandling av avfall på fastigheterna Dalby 
49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4, överlåts till Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-10-23 KS 2017/0509

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Begäran överlåtelse av operativ tillsyn enligt 
miljöbalken för specifikt objekt, samt 
delegation till miljönämnden för framtida 
begäran om sådan överlåtelse.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har den 14 mars 2017 kommit in med en förfrågan 
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning för mottagning, mellanlagring och behandling av avfall på 
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4. 

Miljönämnden gör bedömningen att den operativa tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning kan övertas av kommunen. 

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skånes förfrågan 2017-03-24
Miljönämndens beslut den 11 maj 2017, § 42, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den operativa 
tillsynen för AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade 
tillståndspliktiga anläggning ska övertas av kommunen. Miljönämnden 
föreslår vidare att kommunfullmäktige ska delegera till miljönämnden att 
fortsättningsvis ansvara för begäran enligt 18 § miljötillsynsförordningen 
om överlåtelse till Lunds kommun av operativ tillsyn, för framtida 
tillståndspliktiga verksamheter.

Länsstyrelsen kan enligt miljötillsynsförordningen efter begäran från 
kommunfullmäktige överlåta den operativa tillsynen enligt miljöbalken 
på tillståndspliktiga anläggningar till kommunen. Länsstyrelsen beslutade 
den 29 maj 2015 att med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13), överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att 
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-10-23 KS 2017/0509

från och med den 1 januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9 
och 10 kap. miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna 
tillsynsområden, verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår 
vidare att för bland annat nya verksamheter kvarstår länsstyrelsen Skåne 
som tillsynsmyndighet tills annat beslutas. 

Länsstyrelsen Skåne har den 14 mars 2017 kommit in med en förfrågan 
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning för mottagning, mellanlagring och behandling av avfall på 
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4. 

Kommunfullmäktige i Lund har via reglemente delegerat ansvaret för 
tillsyn- och ärendehantering enligt miljöbalken avseende miljöfarlig 
verksamhet till miljönämnden.

Miljöförvaltningens bedömning
Lunds kommun och miljönämnden har sedan lång tid tillbaka ansvarat 
för den operativa tillsynen enligt miljöbalken för tillståndspliktiga 
verksamheter i kommunen. Miljönämndens och miljöförvaltningens 
samlade erfarenhet och kompetens på området är omfattande. Nämnden 
har en välfungerande politisk organisation och förvaltningsstruktur som 
förhindrar jävsituationer, samt har tillsatt erforderliga resurser för att 
kunna bedriva en fullgod tillsyn på samtliga idag överlåtna tillsynsobjekt.

Till stöd för kommunens begäran om överlåtelse av tillsyn för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning framförs även följande. 

Genom länsstyrelsens beslut den 29 maj 2015 överläts tillsynen för 
samtliga då i kommunen belägna återvinningscentraler och mellanlager 
för farligt avfall. Kommunen bedrev redan vid tidpunkten för 
länsstyrelsens beslut den operativa tillsynen, med stöd av tidigare 
meddelade beslut om överlåtelse. Miljönämnden har därmed en 
väletablerad kompetens på området. I syfte att utföra en effektiv och 
samlad tillsyn av avfallshanteringen i kommunen, bedömer 
miljöförvaltningen att tillsynen för den nyetablerade verksamheten 
lämpligen också ska överföras på kommunen. 

Vid länsstyrelsens senaste prövning av huruvida den operativa tillsynen 
för ett antal verksamheter kan överlåtas, har myndigheten tagit ställning 
till att den kommunala nämnden har förutsättningar för att uppfylla 
kraven i 6–12 §§ miljötillsynsförordningen. Det har vidare konstaterats 
att den kommunala nämnden har förutsättningar för att utöva tillsyn över 
tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning 
sådan hantering förekommer och att kommunens interna 
ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter 
är tillfyllest. Någon förändring av vikt i kommunens interna organisation, 
som skulle kunna tänkas påverka tidigare ställningstagande enligt ovan, 
har ej skett. 
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-10-23 KS 2017/0509

Länsstyrelsen har i sitt beslut den 29 maj 2015 även tagit i beaktande 
dess egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv 
tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten och möjligheten att 
inom länet utöva en effektiv tillsyn. Miljöförvaltningen bedömer att 
överlåtelsen av tillsynen för AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings 
nyetablerade tillståndspliktiga anläggning inte förändrar Länsstyrelsen 
Skånes förutsättningar enligt ovan. 

Miljöförvaltningen gör därmed bedömningen att skäl för överlåtelse av 
tillsyn för verksamheten ifråga föreligger då förutsättningarna i 1 kap. 20 
§ miljötillsynsförordningen uppfylls. 

I dagsläget bedriver miljönämnden tillsyn för den anmälningspliktiga 
avfallsverksamheten som AkkaFrakt i Skåne Ek.förening bedriver på 
fastigheten. Miljönämnden har en god relation med verksamhetsutövaren 
ifråga.

En helhetssyn inom branscher förenklar och effektiviserar inte bara 
tillsynen på miljöbalkens område utan också den fysiska planeringen, 
bygglovsprövningen, exploateringar och etableringar, då kunskaper om 
företagens miljöpåverkan kan tas in tidigt i processerna. 

Miljöförvaltningen anser att tillsyn även fortsättningsvis ska bedrivas på 
lokal nivå, så nära verksamhetsutövarna som möjligt. Geografisk närhet 
mellan myndighet och tillsynsobjekt har erfarenhetsmässigt visat sig ha 
en stor betydelse om man vill nå en hög tillsynsfrekvens på 
verksamheterna, likaså i samband med olyckor eller andra tillbud då det 
är en fördel med närhet och lokalkännedom. Miljönämndens 
övergripande bild av exempelvis massahantering och avfallsflöden i 
kommunen underlättas avsevärt såvida nämnden också har den operativa 
tillsynen över dessa verksamheter. 

Med nuvarande organisation och tillsynsansvar kan miljönämnden 
bedriva en effektiv tillsyn på både små och stora industrier inom samma 
bransch, vilket underlättar betydligt både för tillsynsmyndigheten och för 
företagen. Ytterligare ett mervärde för såväl miljön som för kommunen 
av att inneha lokal specialistkompetens, är att kunskapen kommer till 
nytta även för det övergripande kommunala miljöarbetet.

Delegation till miljönämnden att fortsättningsvis 
ansvara för begäran om överlåtelse av operativ 
tillsyn
Hanteringen av begäran enligt 18 § miljötillsynsförordningen om 
överlåtelse av operativ tillsyn beträffande nytillkomna tillståndspliktiga 
objekt prövas allt eftersom tillståndspliktiga verksamheter etableras i 
kommunen. 

Som ett steg i effektiviseringen av kommunens arbete föreslås 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delegera rätten till 
miljönämnden att fortsättningsvis ansvara för att begäran om överlåtelse 
enligt 18 § miljötillsynsförordningen lämnas in till länsstyrelsen, när 
miljönämnden finner att sådan överlåtelse bedöms lämplig. 
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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-10-23 KS 2017/0509

Nya tillståndspliktiga verksamheter etableras kontinuerligt i kommunen. 
Av erfarenhet menar miljöförvaltningen att för merparten av dessa 
kommer överlåtelse av operativ tillsyn att bedömas som lämplig i det 
enskilda fallet. För att en sådan överlåtelse ska kunna komma till stånd 
följer enligt nu gällande ordning att miljöförvaltningen inledningsvis 
föreslår miljönämnden att besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att lämna in en sådan begäran. Kommunfullmäktige 
fattar sedan beslut i frågan beträffande varje ny tillståndspliktig 
verksamhet. Systemet är tungrott och frågan kräver större resurser än 
nödvändigt. Såvida miljönämnden istället erhåller delegation från 
kommunfullmäktige att fortsättningsvis besluta om begäran om 
överlåtelse enligt 18 § miljötillsynsförordningen, kan kommunen 
märkbart effektivisera sitt arbete på området. Miljönämnden besitter 
tillräcklig och erforderlig kompetens för att göra avvägningen huruvida 
en begäran lämpligen ska lämnas in i händelse av ny tillståndspliktig 
verksamhet i kommunen.

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:

Frågan om av miljönämnden föreslagen delegation överhuvudtaget är 
möjlig utreds av kommunkontoret, miljöförvaltningen och länsstyrelsen, 
då det i miljötillsynsförordningen står att en statlig operativ myndighet 
får överlåta till en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen om 
kommunfullmäktige begär det. Kommunkontoret föreslår därför att 
kommunfullmäktige i nuläget enbart antar den första att-satsen i 
miljönämndens förslag till beslut.

   

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos 

Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för AkkaFRAKT i 
Skåne Ek.förenings nyetablerade anläggning för mottagning, 
mellanlagring och behandling av avfall på fastigheterna Dalby 
49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4, överlåts till Lunds kommun.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-11

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 42 Begäran om överlåtelse av operativ 
tillsyn enligt miljöbalken för specifikt 
objekt, samt delegation till 
miljönämnden för framtida begäran om 
sådan överlåtelse

Dnr MN 2017/0054

Sammanfattning
MR dnr 2017.1363.

Länsstyrelsen Skåne beslutade den 29 maj 2015, dnr 504-32071-2014, att 
med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), 
överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att från och med den 1 
januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10 kap. 
miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna tillsynsområden, 
verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår vidare att för bland 
annat nya verksamheter är länsstyrelsen Skåne tillsynsmyndighet tills 
annat beslutas.

Länsstyrelsen Skåne har den 14 mars 2017 kommit in med en förfrågan 
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning för mottagning, mellanlagring och behandling av avfall på 
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4.

Miljöförvaltningen gör bedömningen att den operativa tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning kan övertas av kommunen.

Miljönämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige:

att i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos 
Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för AkkaFRAKT i 
Skåne Ek.förenings nyetablerade anläggning för mottagning, 
mellanlagring och behandling av avfall på fastigheterna Dalby 
49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4, överlåts till Lunds kommun, samt

 
att delegera till miljönämnden att fortsättningsvis ansvara för begäran i 

enlighet med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13), om 
överlåtelse till Lunds kommun av operativ tillsyn, för framtida 
tillståndspliktiga verksamheter.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2017-04-28, dnr 2017/0054.3 och MR 2017.1363.3.
MF yttrande 2017-04-11, dnr 2017/0053.2 och MR dnr 2017.1636.2.
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Miljönämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-11

Justerare Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsen Skåne förfrågan 2017-03-24, dnr MN 2017/0054.1 och 
MR 2017.1363.1.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:
 
att i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos 

Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för AkkaFRAKT i 
Skåne Ek.förenings nyetablerade anläggning för mottagning, 
mellanlagring och behandling av avfall på fastigheterna Dalby 
49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4, överlåts till Lunds kommun, samt

 
att delegera till miljönämnden att fortsättningsvis ansvara för begäran i 

enlighet med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13), om 
överlåtelse till Lunds kommun av operativ tillsyn, för framtida 
tillståndspliktiga verksamheter.

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

2017-05-11 MN 2017/0056

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2017-05-11 klockan 18.00–20.15

Ledamöter Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Carl von Friesendorff (M)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)
Robert Barnes (L)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare Ludvig Stigsson (S), tjänstgör för Vlasta Sabljak (S)
Marianne Sonnby Borgström (V), tjänstgör för Olof Peterffy (V)

Ersättare Margareta Grip Holmes (S)
Ivan Kruzela (S)
Agneta Mattsson (M)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Bozena Irene Werbart (L)
Lisa Mari Sundin (C)

Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Peter Hedberg (L), Förtroendevald Lunds kommun

Justerare Marianne Sonnby Borgström (V)

Paragrafer § 39-49

Plats och tid för justering 15 maj 2017 kl. 09.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum 
Kalkstenen
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Miljönämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-11 MN 2017/0056

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Marianne Sonnby Borgström (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2017-05-11

Paragrafer § 39-49

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-17 Datum då anslaget tas ned 2017-06-08

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Underskrift

Sabina Lindell
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Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (5)
Administration Diarienummer

2017-04-28 MN 2017/0054.3 
MR 2017.1363.3

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Björn Berséus

046-359 52 60

bjorn.berseus@lund.se

Miljönämnden

Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn 
enligt miljöbalken för specifikt objekt, samt 
delegation till miljönämnden för framtida 
begäran om sådan överlåtelse

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne beslutade den 29 maj 2015, dnr 504-32071-2014, att 
med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), 
överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att från och med den 1 
januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10 kap. 
miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna tillsynsområden, 
verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår vidare att för bland 
annat nya verksamheter är länsstyrelsen Skåne tillsynsmyndighet tills 
annat beslutas. 

Länsstyrelsen Skåne har den 14 mars 2017 kommit in med en förfrågan 
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning för mottagning, mellanlagring och behandling av avfall på 
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4. 

Miljöförvaltningen gör bedömningen att den operativa tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning kan övertas av kommunen.  

Miljönämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige:

att i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära hos 
Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för AkkaFRAKT i 
Skåne Ek.förenings nyetablerade anläggning för mottagning, 
mellanlagring och behandling av avfall på fastigheterna Dalby 
49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4, överlåts till Lunds kommun, samt

att delegera till miljönämnden att fortsättningsvis ansvara för begäran i 
enlighet med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13), om 
överlåtelse till Lunds kommun av operativ tillsyn, för framtida 
tillståndspliktiga verksamheter.
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2017-04-28 MN 2017/0054.3 
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Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2017-04-28, dnr 2017/0054.3 och MR 2017.1363.3.
MF yttrande 2017-04-11, dnr 2017/0053.2 och MR dnr 2017.1636.2.
Länsstyrelsen Skåne förfrågan 2017-03-24, dnr MN 2017/0054.1 och 
MR 2017.1363.1.

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

Ärendet
Länsstyrelsen kan enligt miljötillsynsförordningen efter begäran från 
kommunfullmäktige överlåta den operativa tillsynen enligt miljöbalken 
på tillståndspliktiga anläggningar till kommunen. Länsstyrelsen beslutade 
den 29 maj 2015 att med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13), överlåta till miljönämnden i Lunds kommun att 
från och med den 1 januari 2016 utöva den operativa tillsynen enligt 9 
och 10 kap. miljöbalken för del av vissa i beslutet angivna 
tillsynsområden, verksamheter och tillsynsobjekt. Av beslutet framgår 
vidare att för bland annat nya verksamheter kvarstår länsstyrelsen Skåne 
som tillsynsmyndighet tills annat beslutas. 

Länsstyrelsen Skåne har den 14 mars 2017 kommit in med en förfrågan 
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning för mottagning, mellanlagring och behandling av avfall på 
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4. 

Kommunfullmäktige i Lund har via reglemente delegerat ansvaret för 
tillsyn- och ärendehantering enligt miljöbalken avseende miljöfarlig 
verksamhet till miljönämnden.

Miljöförvaltningens bedömning
Lunds kommun och miljönämnden har sedan lång tid tillbaka ansvarat 
för den operativa tillsynen enligt miljöbalken för tillståndspliktiga 
verksamheter i kommunen. Miljönämndens och miljöförvaltningens 
samlade erfarenhet och kompetens på området är omfattande. Nämnden 
har en välfungerande politisk organisation och förvaltningsstruktur som 
förhindrar jävsituationer, samt har tillsatt erforderliga resurser för att 
kunna bedriva en fullgod tillsyn på samtliga idag överlåtna tillsynsobjekt.

Till stöd för kommunens begäran om överlåtelse av tillsyn för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade tillståndspliktiga 
anläggning framförs även följande. 

Genom länsstyrelsens beslut den 29 maj 2015 överläts tillsynen för 
samtliga då i kommunen belägna återvinningscentraler och mellanlager 
för farligt avfall. Kommunen bedrev redan vid tidpunkten för 
länsstyrelsens beslut den operativa tillsynen, med stöd av tidigare 
meddelade beslut om överlåtelse. Miljönämnden har därmed en 
väletablerad kompetens på området. I syfte att utföra en effektiv och 
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samlad tillsyn av avfallshanteringen i kommunen, bedömer 
miljöförvaltningen att tillsynen för den nyetablerade verksamheten 
lämpligen också ska överföras på kommunen. 

Vid länsstyrelsens senaste prövning av huruvida den operativa tillsynen 
för ett antal verksamheter kan överlåtas, har myndigheten tagit ställning 
till att den kommunala nämnden har förutsättningar för att uppfylla 
kraven i 6–12 §§ miljötillsynsförordningen. Det har vidare konstaterats 
att den kommunala nämnden har förutsättningar för att utöva tillsyn över 
tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning 
sådan hantering förekommer och att kommunens interna 
ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter 
är tillfyllest. Någon förändring av vikt i kommunens interna organisation, 
som skulle kunna tänkas påverka tidigare ställningstagande enligt ovan, 
har ej skett. 

Länsstyrelsen har i sitt beslut den 29 maj 2015 även tagit i beaktande 
dess egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv 
tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten och möjligheten att 
inom länet utöva en effektiv tillsyn. Miljöförvaltningen bedömer att 
överlåtelsen av tillsynen för AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings 
nyetablerade tillståndspliktiga anläggning inte förändrar Länsstyrelsen 
Skånes förutsättningar enligt ovan. 

Miljöförvaltningen gör därmed bedömningen att skäl för överlåtelse av 
tillsyn för verksamheten ifråga föreligger då förutsättningarna i 1 kap. 20 
§ miljötillsynsförordningen uppfylls. 

I dagsläget bedriver miljönämnden tillsyn för den anmälningspliktiga 
avfallsverksamheten som AkkaFrakt i Skåne Ek.förening bedriver på 
fastigheten. Miljönämnden har en god relation med verksamhetsutövaren 
ifråga.

En helhetssyn inom branscher förenklar och effektiviserar inte bara 
tillsynen på miljöbalkens område utan också den fysiska planeringen, 
bygglovsprövningen, exploateringar och etableringar, då kunskaper om 
företagens miljöpåverkan kan tas in tidigt i processerna. 

Miljöförvaltningen anser att tillsyn även fortsättningsvis ska bedrivas på 
lokal nivå, så nära verksamhetsutövarna som möjligt. Geografisk närhet 
mellan myndighet och tillsynsobjekt har erfarenhetsmässigt visat sig ha 
en stor betydelse om man vill nå en hög tillsynsfrekvens på 
verksamheterna, likaså i samband med olyckor eller andra tillbud då det 
är en fördel med närhet och lokalkännedom. Miljönämndens 
övergripande bild av exempelvis massahantering och avfallsflöden i 
kommunen underlättas avsevärt såvida nämnden också har den operativa 
tillsynen över dessa verksamheter. 

Med nuvarande organisation och tillsynsansvar kan miljönämnden 
bedriva en effektiv tillsyn på både små och stora industrier inom samma 
bransch, vilket underlättar betydligt både för tillsynsmyndigheten och för 
företagen. Ytterligare ett mervärde för såväl miljön som för kommunen 
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av att inneha lokal specialistkompetens, är att kunskapen kommer till 
nytta även för det övergripande kommunala miljöarbetet.

Delegation till miljönämnden att fortsättningsvis 
ansvara för begäran om överlåtelse av operativ 
tillsyn
Hanteringen av begäran enligt 18 § miljötillsynsförordningen om 
överlåtelse av operativ tillsyn beträffande nytillkomna tillståndspliktiga 
objekt prövas allt eftersom tillståndspliktiga verksamheter etableras i 
kommunen. 

Som ett steg i effektiviseringen av kommunens arbete föreslås 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delegera rätten till 
miljönämnden att fortsättningsvis ansvara för att begäran om överlåtelse 
enligt 18 § miljötillsynsförordningen lämnas in till länsstyrelsen, när 
miljönämnden finner att sådan överlåtelse bedöms lämplig. 

Nya tillståndspliktiga verksamheter etableras kontinuerligt i kommunen. 
Av erfarenhet menar miljöförvaltningen att för merparten av dessa 
kommer överlåtelse av operativ tillsyn att bedömas som lämplig i det 
enskilda fallet. För att en sådan överlåtelse ska kunna komma till stånd 
följer enligt nu gällande ordning att miljöförvaltningen inledningsvis 
föreslår miljönämnden att besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att lämna in en sådan begäran. Kommunfullmäktige 
fattar sedan beslut i frågan beträffande varje ny tillståndspliktig 
verksamhet. Systemet är tungrott och frågan kräver större resurser än 
nödvändigt. Såvida miljönämnden istället erhåller delegation från 
kommunfullmäktige att fortsättningsvis besluta om begäran om 
överlåtelse enligt 18 § miljötillsynsförordningen, kan kommunen 
märkbart effektivisera sitt arbete på området. Miljönämnden besitter 
tillräcklig och erforderlig kompetens för att göra avvägningen huruvida 
en begäran lämpligen ska lämnas in i händelse av ny tillståndspliktig 
verksamhet i kommunen.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

att i enligt med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära 
hos Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för 
AkkaFRAKT i Skåne Ek.förenings nyetablerade anläggning för 
mottagning, mellanlagring och behandling av avfall på 
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4, överlåts till 
Lunds kommun, samt

att delegera till miljönämnden att fortsättningsvis ansvara för 
begäran i enlighet med 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13), 
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om överlåtelse till Lunds kommun av operativ tillsyn, för framtida 
tillståndspliktiga verksamheter.

Björn Berséus
Miljödirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 337 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
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-11-01 KS 2017/0303

Justerare Utdragsbestyrkande

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) §§ 317-
318 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
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-11-01 KS 2017/0303

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2017-12-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-06-29 KS 2016/1216

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

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från 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.
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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

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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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 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-08 SN 2017/0139

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Meteoriten, Kristallen Plan 7, 2017-03-08 klockan 17.00–20.14

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Klara Strandberg (S), 17.00-18.16, §§ 24-25
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S), tjänstgör för Per Olsson (S)
Tobias Ekholm (MP), tjänstgör för Klara Strandberg (S) §§ 26-34

Ersättare Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Andreas Irestål (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Anne Pivén, Miljö- och utvecklingsstrateg, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Thea Ohlander Arfwidsson, Miljöstrateg, Markentreprenad

Justerare Lars Leonardsson (M)

Paragrafer § 24-34

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1 den 14 mars 2017 kl.16.00

Underskrifter
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-08 SN 2017/0139

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Lars Leonardsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-08

Paragrafer § 24-34

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

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Anna Månsson
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Serviceförvaltningen 
Lundafastigheter 

Tjänsteskrivelse 
2017-02-14 

1(2) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress   
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se  
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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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 Tjänsteskrivelse 

2017-02-14 
2(2) 

 

 

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 Jonna Myrebris 
Servicedirektör Fastighetschef 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare Utdragsbestyrkande

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), Inga-
Kerstin 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
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-23 KS 2016/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

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
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-23 KS 2016/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2017-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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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 

125



 
 
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) 

126



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 349 Göran Wallén (M) m.fl. motion Inför 2-
åriga 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.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
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.

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

2017-11-01 KS 2017/0303

Justerare Utdragsbestyrkande

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) §§ 317-
318 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
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-11-01 KS 2017/0303

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2017-12-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (5)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-10-18 KS 2017/0184

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Göran Wallén (M) m.fl. Inför 2-
åriga 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. 
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Tjänsteskrivelse 2 (5)
Diarienummer

2017-10-18 KS 2017/0184

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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Tjänsteskrivelse 3 (5)
Diarienummer

2017-10-18 KS 2017/0184

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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Tjänsteskrivelse 4 (5)
Diarienummer

2017-10-18 KS 2017/0184

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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Tjänsteskrivelse 5 (5)
Diarienummer

2017-10-18 KS 2017/0184

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

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Socialnämnden
LKF
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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 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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 protokolls-
anteckning:

Alliansen stöder i princip förvaltningens svar och avser att komma med 
specifika yrkanden vid behandlingen i KS.

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

2017-08-23 SN 2017/0377

Justerare Utdragsbestyrkande

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, §§65-
70

Justerare Ann-Sofi Severinsson (S)

Paragrafer § 65-72

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, den 29 augusti 2017 kl.16.00
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-23 SN 2017/0377

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2017-09-21

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Anna Månsson
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Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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

141



Socialnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-23 SO 2017/0119

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-08-23 klockan 16.30–19.00

Ledamöter Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Jenny Sjöö (MP)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L), t.o.m. kl 18:15, § 154
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Persson (S), ersätter Peter Fransson (S)
Mark Collins (L), ersätter Sonja Lindlöf (L) fr.om. § 155

Ersättare Ann-Louise Levau (S)
Petra Douhane (M)
Amanda Bjernestedt (MP)
Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Karin Säfström, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef

Justerare Sven-Bertil Persson (V)

Paragrafer § 147-173

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 28 augusti, kl 16:30
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Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-23 SO 2017/0119

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Erik Hammarström (MP)

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Paragrafer § 147-173

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-29 Datum då anslaget tas ned 2017-09-20

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson
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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.  
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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 Annika Pettersson 
Servicedirektör Socialdirektör 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 397 Motion från Hans-Olof Andersson (SD)
samt Christoffer Brinkåker (SD) om att 
säkra upp kommunens IT-säkerhet 
med hjälp av intrångstester, (KF)

Dnr KS 2017/0792

Sammanfattning
Motionen föreslår ett fortsatt arbete inom informationssäkerhet. Förslaget 
är att testa kommunens IT-säkerhet är att anlita företag som utför så 
kallade intrångstester. Syftet är att få en god bild av säkerhetsnivån. I 
motionen yrkas att Lunds kommun ska anlita ett eller flera företag att 
utföra intrångstest på utvalda delar av Lunds kommuns IT-system.
Kommunkontoret har ett pågående arbete med fokus på 
informationssäkerhet. Detta beskrivs också i kommunkontorets 
verksamhetsplan. En IT-säkerhetsrevision har legat till grund för beslut 
om en kommungemensam informationssäkerhetsmodell med 
informationssäkerhetspolicy och riktlinjer. Utöver det har en gemensam 
systemförvaltningsmodell implementerats. Under 2017 har en förstudie 
gjorts avseende teknisk IT-säkerhet just med inriktning på intrång. 
Genomförande är planerad till kommande budgetår. Detta innebär att 
intrångs- och penetrationstester är planerade för genomförande under 
2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-11-13
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Christoffer Brinkåker (SD) 
om att säkra upp kommunens IT-säkerhet med hjälp av intrångstester, 
2017-08-01

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet med uppdrag till kommunkontoret att genomföra en extern 
utredning av IT-säkerheten i Lunds kommun och att finansiering sker 
med kommunstyrelsens reserverade medel.
Hans-Olof Andersson (SD) instämmer i Philip Sandbergs (L) 
återremissyrkande. För det fall återremissyrkandet inte vinner 
kommunstyrelsens bifall yrkar han i enlighet med kommunkontorets 
förslag.
Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Torsten 
Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Ulf Nymark (MP) och Björn Abelson (S) yrkar avslag på 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

återremissyrkandet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot 
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
återremissyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar därefter i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att med vad kommunkontoret anfört anse motionen besvarad.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 397/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter

155



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 6 december 
2017, ärende 42. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt 
Christoffer Brinkåker (SD) om att säkra upp kommunens IT-säkerhet 
med hjälp av intrångstester, (KF) Dnr KS 2017/0792 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot den del av beslutet som innebar 
att ärendet inte återremitterades i syfte att utreda kommunens IT-säkerhet. 
Vi biföll däremot att motionen ska anses besvarad. 
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-12-06 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
IT-avdelningen Diarienummer

2017-11-13 KS 2017/0792

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

Evalotta Elnertz

046-358020

evalotta.elnertz@lund.se

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning
Motionen föreslår ett fortsatt arbete inom informationssäkerhet. Förslaget 
är att testa kommunens IT-säkerhet är att anlita företag som utför så 
kallade intrångstester. Syftet är att få en god bild av säkerhetsnivån. I 
motionen yrkas att Lunds kommun ska anlita ett eller flera företag att 
utföra intrångstest på utvalda delar av Lunds kommuns IT-system. 

Kommunkontoret har ett pågående arbete med fokus på 
informationssäkerhet. Detta beskrivs också i kommunkontorets 
verksamhetsplan. En IT-säkerhetsrevision har legat till grund för beslut 
om en kommungemensam informationssäkerhetsmodell med 
informationssäkerhetspolicy och riktlinjer. Utöver det har en gemensam 
systemförvaltningsmodell implementerats. Under 2017 har en förstudie 
gjorts avseende teknisk IT-säkerhet just med inriktning på intrång. 
Genomförande är planerad till kommande budgetår. Detta innebär att 
intrångs- och penetrationstester är planerade för genomförande under 
2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-11-13
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Christoffer Brinkåker (SD) 
om att säkra upp kommunens IT-säkerhet med hjälp av intrångstester, 
2017-08-01

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte ha påverkan på barn.

Ärendet
Motionen föreslår ett fortsatt arbete inom informationssäkerhet. Lunds 
kommun har många IT-system som är vitala för verksamheten. 
Dataintrång är ett högst verkligt och mycket allvarligt hot mot både 
kommunens verksamhet som helhet, och mot människors personliga 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-11-13 KS 2017/0792

integritet. I Sverige har det på senare tid ägt rum flera allvarliga 
intrångsförsök i företag, kommuner och myndigheter. 

Förslaget är att testa kommunens IT-säkerhet är att anlita företag som 
utför så kallade intrångstester. Syftet är att få en god bild av 
säkerhetsnivån. I motionen yrkas att Lunds kommun ska anlita ett eller 
flera företag att utföra intrångstest på utvalda delar av Lunds kommuns 
IT-system. 

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret har ett pågående arbete med fokus på 
informationssäkerhet. Detta beskrivs också i kommunkontorets 
verksamhetsplan. En IT-säkerhetsrevision har legat till grund för beslut 
om en kommungemensam informationssäkerhetsmodell med 
informationssäkerhetspolicy och riktlinjer. Utöver det har en gemensam 
systemförvaltningsmodell implementerats. Under 2017 har en förstudie 
gjorts avseende teknisk IT-säkerhet just med inriktning på intrång. Denna 
har inte genomförts under 2017 av kostnads och resursskäl, men är 
planerad till kommande budgetår. Detta innebär att intrångs- och 
penetrationstester är planerade för genomförande under 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ovanstående anse motionen besvarad.

 Anette Henriksson
Kommundirektör

Evalotta Elnertz
 IT-chef

Beslut expedieras till:
Motionärerna
Kommunkontoret
Kommunfullmäktige
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Lund 2017-08-31

Motion om att säkra upp kommunens IT-säkerhet 
med hjälp av intrångstester
Ställd till Lunds kommunfullmäktige

Lunds kommun har många IT-system som är vitala för verksamheten. 
Dataintrång är ett högst verkligt och mycket allvarligt hot mot både 
kommunens verksamhet som helhet, och mot människors personliga 
integritet. I Sverige har det på senare tid ägt rum flera allvarliga 
intrångsförsök i företag, kommuner och myndigheter. 

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet den 5 januari i år, rapporterades 
ett 60-tal allvarliga IT-incidenter mot svenska myndigheter under 
2016. Enligt MSB, som Svenska Dagbladet citerar, handlar det bland 
annat om installerade virus och trojaner. 

Ett bra sätt att prova kommunens IT-säkerhet är att anlita företag som 
utför så kallade intrångstester. Det går till så att företaget identifierar 
eventuella svagheter i IT-systemen, och sedan provar att hacka sig in i 
systemen. Om, och i så fall hur snabbt detta lyckas ger en god bild av 
säkerhetsnivån. 
Intrångstester kan genomföras både internt, till exempel genom 
användande av öppet Wifi, och externt, alltså från vilken uppkoppling 
som helst. 

160



Kommunrevisionen har tidigare gjort en kontroll av IT-säkerheten på 
systemnivå. Att göra intrångstest av systemet skulle ge en förstärkt 
och uppdaterad bild av säkerhetsläget.

Sverigedemokraterna yrkar

att Lunds kommun ska anlita ett eller flera företag att utföra 
intrångstest på utvalda delar av Lunds kommuns IT-system. 

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

_________________________
Christoffer Brinkåker
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 398 Motion från Ulf Nilsson (L), Mia Honeth
(L) samt Inger Tolsved Rosenkvist (L)
”Skynda på utbyggnaden av bredband
i Lund”, (KF)

Dnr KS 2017/0728

Sammanfattning
Motionen avser en ökning av tempo avseende utbyggnad av bredband. 
Som skäl anges att bredband är en grundläggande infrastruktur för nutida 
och framtida samhällsfunktioner. Vi kommunicerar allt mer med 
myndigheter, tjänstemän med flera via internet, och vården utvecklar sina 
tjänster med e-hälsa.
Liberalerna i Lund föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att senast sista maj 2018 presentera en inventering av hur utbyggnaden 
ser ut i kommunen.
att senast sista maj 2018 visa en plan för hur målen om ett uppkopplat 
Lund ska uppnås och kan harmoniera med de övergripande målen för ett 
uppkopplat Sverige 2025.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-11-13.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §137.
Motion från Ulf Nilsson (L), Mia Honeth (L) samt Inger Tolsved 
Rosenkvist (L) Skynda på utbyggnaden av bredband i Lund.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Inga-Kerstin 
Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. 
yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att  motionen anses besvarad.

Reservationer
Philip Sandberg (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 398/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06 
 
 
Motion från Liberalerna om att skynda på utbyggnaden av bredband 
i Lund (Dnr KS 2017/0728) 

 
Liberalerna har i en tidigare motion till fullmäktige i Lund, föreslagit att Lunds kommun ska 
ta fram en bredbandsstrategi. En strategi är ett bra redskap för vad som ska uppnås, men nu 
behöver vi följa upp och mer konkret visa på hur dessa mål ska uppnås. Vi behöver också en 
inventering och ingående kunskap om var behov av utbyggnad finns och om eventuella vita 
fläckar i bredbandskartan.  

 

En bredbandsutbyggnad innebär en ökad effektivitet för våra välfärdstjänster och dessutom 
viktigt för att hela Lunds kommun ska kunna utvecklas. Liberalerna reserverar sig till förmån 
för sitt eget yrkande att bifalla motionen.  

 

 
 
 

Philip Sandberg (L)     Mia Honeth (L)  
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
IT-avdelningen Diarienummer

2017-11-13 KS 2017/0728

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

Evalotta Elnertz

046-358020

evalotta.elnertz@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Ulf Nilsson (L), Mia Honeth (L) 
samt Inger Tolsved Rosenkvist (L) "Skynda på 
utbyggnaden av bredband i Lund!" 

Sammanfattning
Motionen avser en ökning av tempo avseende utbyggnad av bredband.  
Som skäl anges att bredband är en grundläggande infrastruktur för nutida 
och framtida samhällsfunktioner. Vi kommunicerar allt mer med 
myndigheter, tjänstemän med flera via internet, och vården utvecklar sina 
tjänster med e-hälsa. 

Liberalerna i Lund föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
 att senast sista maj 2018 presentera en inventering av hur 

utbyggnaden ser ut i kommunen. 
 att senast sista maj 2018 visa en plan för hur målen om ett 

uppkopplat Lund ska uppnås och kan harmoniera med de 
övergripande målen för ett uppkopplat Sverige 2025.

Kommunfullmäktige antog Bredbandsstrategi 2016, då beslutades också 
förutom att anta Bredbandsstrategin 

 att ge kommunkontoret i uppdrag att undersöka hur koordinering 
av bredbandsfrågor kan ske samt att fortsätta arbete med 
Bredbandsstrategi och ta fram förslag till handlingsplan och olika
scenario samt

 att föreslå tekniska förvaltningen att utreda om det finns billigare
byggmetoder som kan accepteras för att underlätta förläggning,
ökad samförläggning samt hur vi kan verka för att förberedelse 
till utbyggnad sker i samband med grävning.

Inom ramen för budget har koordinering av bredbandsfrågor gjorts 
genom förbättrad information på hemsida och informationsöverföring till 
medborgarservice för att bättre kunna ge medborgare svar och 
information. En utökad samverkan med Kraftringen kring strategiska 
frågor har också påbörjats. 

Om Lund enligt den avsikt som motionen uttrycker vill öka tempot och 
ambitionsnivån behövs utökade resurser för att driva frågan. En 
bredbandskoordinator kan vara en sådan funktion som ger ökat fokus i 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-11-13 KS 2017/0728

frågan. Ett ökat fokus och ambitionsnivå innebär ett ökat behov av 
resurser och därmed behövs också en justering av budget avseende 
personalkostnader motsvarande 500 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-11- (denna skrivelse) 
Motion från Ulf Nilsson (L), Mia Honeth (L) samt Inger Tolsved 
Rosenkvist (L) "Skynda på utbyggnaden av bredband i Lund!" 2017-08-
08
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §137.

Barnets bästa
IT har påverkat utvecklingen inom det pedagogiska området och ny 
teknik öppnar för nya former av lärande. Lunds kommuns skolor har 
sedan flera år arbetat med att använda IT i skolan och tillhandahåller 
verktyg för det. Att arbeta med utveckling av digital infrastruktur och 
verka för ökad utbyggnad kommer påverka barnens möjlighet att 
använda IT som verktyg på ett positivt sätt då det utjämnar eventuella 
olikheter i tekniska möjligheter.

Ärendet
Bredband är en grundläggande infrastruktur för nutida och framtida 
samhällsfunktioner. Vi kommunicerar allt mer med myndigheter, 
tjänstemän med flera via internet, och vården utvecklar sina tjänster med 
e-hälsa. 

I motionen anges att ”om Lund ska kunna nå de mål som är uppsatta, 
behöver vi skynda på och gå vidare från strategi till plan, från ord till 
handling. Vi måste tillförsäkra våra medborgare tillgång till bredband, 
oavsett var i kommunen man vill verka eller bo och oavsett om man är 
ung eller äldre. Ett samhälle med otillräckligt och spretigt utbyggd 
bredbandsuppkoppling, begränsar denna valfrihet. Vi liberaler vill 
motverka en sådan begränsning av valfriheten i Lunds kommun.”

Liberalerna i Lund föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
 att senast sista maj 2018 presentera en inventering av hur 

utbyggnaden ser ut i kommunen. 
 att senast sista maj 2018 visa en plan för hur målen om ett 

uppkopplat Lund ska uppnås och kan harmoniera med de 
övergripande målen för ett uppkopplat Sverige 2025.

Strategin som blev antagen av fullmäktige 2016, då beslutades också, 
förutom att anta Bredbandsstrategin, 

 att ge kommunkontoret i uppdrag att undersöka hur koordinering 
av bredbandsfrågor kan ske samt att fortsätta arbete med 
Bredbandsstrategi och ta fram förslag till handlingsplan och olika
scenario samt
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-11-13 KS 2017/0728

 att föreslå tekniska förvaltningen att utreda om det finns billigare
byggmetoder som kan accepteras för att underlätta förläggning,
ökad samförläggning samt hur vi kan verka för att förberedelse 
till utbyggnad sker i samband med grävning.

En viss koordinering av bredbandsfrågor har gjorts genom förbättrad 
information på hemsida och informationsöverföring till 
medborgarservice. En utökad samverkan med Kraftringen kring 
strategiska frågor har också påbörjats. Om Lund enligt den avsikt som 
motionen uttrycker vill öka tempot och ambitionsnivån behövs resurser 
för att driva frågan. En bredbandskoordinator kan vara en sådan funktion 
som ger ökat fokus. 

Förslagsvis återkommer kommunkontoret inför EVP 2019-2021 med 
förslag till resurs för ökad bredbandsutveckling.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att    motionen anses besvarad.

 Anette Henriksson
 Kommundirektör

 Evalotta Elnertz
IT-chef

Beslut expedieras till:
Motionärerna
Kommunkontoret
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige
Lunds 

Kommun
Box 41
221 00 Lund                    

Motion
Lund 2017 08 04

      

Skynda på utbyggnaden av bredband i Lund!

Bredband är en grundläggande infrastruktur för nutida och framtida samhällsfunktioner. Vi 
kommunicerar allt mer med myndigheter, tjänstemän med flera via internet, och vården 
utvecklar sina tjänster med e-hälsa. Dessa välfärdstjänster kräver tillgång till bredband. Där 
har kommunen och regionen ett ansvar som är av samhällsintresse. Men även privatpersoner 
och till exempel företagare har behov av en snabb och säker uppkoppling, oavsett var de bor i 
kommunen. 
 
Liberalerna har i en tidigare motion till fullmäktige i Lund, föreslagit att Lunds kommun ska 
ta fram en bredbandsstrategi. En strategi är ett bra redskap för vad som ska uppnås, men nu 
behöver vi följa upp och mer konkret visa på hur dessa mål ska uppnås. Vi behöver också en 
inventering och ingående kunskap om var behov av utbyggnad finns och om eventuella vita 
fläckar i bredbandskartan. 

Strategin som blev antagen av fullmäktige 2016, innehåller bland annat följande målsättning:  
Bredbandsutbyggnaden i Lunds kommun ska underlätta tillvaron för medborgare och företag 
och bidra till långsiktigt hållbar utveckling. När allt fler tjänster i samhället blir digitala 
måste alla ges möjlighet att koppla upp sig. Det vill säga att minst 95 procent av alla hushåll 
och företag i Lund ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Regeringen har också formulerat en strategi, där målet är att år 2025 ska hela Sverige ha 
tillgång till snabbt bredband.

För att kunna bygga ut ett säkert och tillgängligt bredbandsnät kan vi behöva hjälpas åt över 
kommungränserna. Att bygga ut fiberbredband är som att bygga vägar. Det får inte plötsligt ta 
slut vid kommungränsen. Kommunen kan ta hjälp av Region Skånes projekt Fiber till alla i 
Blekinge och Skåne (FABS) och/eller ge ett uppdrag till Kraftringen att göra inventeringen 
och planeringen.
 
Om Lund ska kunna nå de mål som är uppsatta, behöver vi skynda på och gå vidare från 
strategi till plan, från ord till handling. Vi måste tillförsäkra våra medborgare tillgång till 
bredband, oavsett var i kommunen man vill verka eller bo och oavsett om man är ung eller 
äldre. Ett samhälle med otillräckligt och spretigt utbyggd bredbandsuppkoppling, begränsar 
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denna valfrihet. Vi liberaler vill motverka en sådan begränsning av valfriheten i Lunds 
kommun.

Liberalerna i Lund föreslår därför kommunfullmäktige  besluta 

att     senast sista maj 2018 presentera  en inventering av hur utbyggnaden ser ut i kommunen. 

att     senast sista maj 2018  visa en plan för hur målen om ett uppkopplat Lund ska uppnås 
och kan harmoniera med de övergripande målen för ett uppkopplat Sverige 2025.

Ulf Nilsson (L)        Mia Honeth (L) Inger Tolsved Rosenkvist (L)
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 137 Bredbandsstrategi för Lunds kommun
Dnr KS 2015/0929

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2015 att besvara en motion av 
Lars Hansson (FP) med att kommunkontoret fortsätter arbetet med 
framtagande av bredbandsstrategi i enlighet med det som beskrivs i 
tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2016.
Förslag till Bredbandsstrategi för Lunds kommun, daterad den 
16 mars 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 14 maj 2015, § 185.

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet med uppdrag

att formulera väl underbyggda och realistiska mål för 
bredbandsutbyggnaden,

att identifiera hinder som skulle kunna göra att målen inte nås, och att 
därefter ge konkreta förslag på hur kommunen kan medverka för att 
övervinna dessa hinder, samt

att undersöka hur kommunen kan underlätta processen för intresserade, 
så att detta inte kvarstår som outrett i ärendet.

 

Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar

att anta Bredbandsstrategi för Lunds kommun, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att undersöka hur koordinering av 
bredbandsfrågor kan ske samt att fortsätta arbete med Bredbandsstrategi 
och ta fram förslag till handlingsplan och olika scenario samt 

att föreslå tekniska förvaltningen att utreda om det finns billigare 
byggmetoder som kan accepteras för att underlätta förläggning, ökad 
samförläggning samt hur vi kan verka för att förberedelse till utbyggnad 
sker i samband med grävning.

 

Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Justerare Utdragsbestyrkande

att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta ansvar för genomförandet av 
utbyggnaden av bredband enligt strategins målsättning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Mia Honeths (L) yrkande om 
återremiss mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå Mia Honeths (L) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Wallins (M) m.fl. 
yrkande mot Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     anta Bredbandsstrategi för Lunds kommun, 
att     ge kommunkontoret i uppdrag att undersöka hur koordinering av 

bredbandsfrågor kan ske samt att fortsätta arbete med 
Bredbandsstrategi och ta fram förslag till handlingsplan och olika 
scenario samt 

att     föreslå tekniska förvaltningen att utreda om det finns billigare 
byggmetoder som kan accepteras för att underlätta förläggning, 
ökad samförläggning samt hur vi kan verka för att förberedelse till 
utbyggnad sker i samband med grävning.

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

Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 137/01.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret - IT-avdelningen
Tekniska förvaltningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

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

Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-06 KS 2015/0961

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-06

Paragrafer § 108-153

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 399 Motion från Philip Sandberg (L), Mia
Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L) ”Lyft 
fram minnen från Lunds nära 
förflutna”, (KF)

Dnr KS 2017/0455

Sammanfattning
Philip Sandberg (L), Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) föreslår att 
fullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att ta kontakt med 
Lunds Universitet och Akademiska föreningen för att på stenar erinra om 
händelser i Lund under de mörka åren 1939-42. Det är lämpligt att detta 
sker under jubileumsfirandet 2017/18.

Beslutsunderlag
Liberalernas motion ”Lyft fram minnen från Lunds nära förflutna”.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Lena Fällström (S), Torsten Czernyson (KD), 
Hanna Gunnarsson (V) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att pröva 
möjligheten att ha en eller flera ”snubbelstenar” i enlighet med 
motionens intentioner.
Christer Wallin (M) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Philip Sandbergs (L) m.fl. 
yrkande.
Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.
Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Torsten 
Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) röstar ja.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C) och 
Mattias Horrdin (C) 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 Philip Sandbergs (L) m.fl. 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att uppdra till tekniska nämnden att pröva möjligheten att ha en eller flera 

”snubbelstenar” i enlighet med motionens intentioner.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och 
Mattias Horrdin (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 399/01-02.

Protokollsanteckningar
Pernilla West: FI instämmer i L:s yrkande. Att lära sig om sin historia 
ökar möjligheterna för att se till att den inte upprepar sig.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter

179



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06 
 
Ang Motion från Philip Sandberg (L), Mia Honeth (L) samt Ulf 
Nilsson (L) "Lyft fram minnen från Lunds nära förflutna" (Dnr: KS 
2017/0455) 
 
Vi är inte negativa till ”snubbelstenar” eller påminnelser om mörka händelser i vår historia. Vi 
ser däremot positivt till skyltar och minnesmärken liknande detta, men inte i den formen som 
riskerar att bli trista påminnelser om diverse organisationer som haft möte på den ena eller 
andra adressen. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Mats Helmfrid (M) 
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06 
 
Ang Motion från Philip Sandberg (L), Mia Honeth (L) samt Ulf 
Nilsson (L) "Lyft fram minnen från Lunds nära förflutna" (Dnr: KS 
2017/0455) 
 
Vi är inte negativa till ”snubbelstenar” eller påminnelser om mörka händelser i vår historia. Vi 
ser däremot positivt till skyltar och minnesmärken liknande detta, men inte i den formen som 
riskerar att bli trista påminnelser om diverse organisationer som haft möte på den ena eller 
andra adressen. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Inga-Kerstin Eriksson (C) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-10-18 KS 2017/0455

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L), Mia Honeth 
(L) och Ulf Nilsson (L) "Lyft fram minnen från 
Lunds nära förflutna".

Sammanfattning
Philip Sandberg (L), Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) föreslår att 
fullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att ta kontakt med 
Lunds Universitet och Akademiska föreningen för att på stenar erinra om 
händelser i Lund under de mörka åren 1939-42. Det är lämpligt att detta 
sker under jubileumsfirandet 2017/18.

Beslutsunderlag
Liberalernas motion ”Lyft fram minnen från Lunds nära förflutna”
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017

Barnets bästa
Det får anses vara till fördel för barn och unga att de blir informerade om 
historien.

Ärendet
Philip Sandberg (L), Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) föreslår att 
fullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att ta kontakt med 
Lunds Universitet och Akademiska föreningen för att på stenar erinra om 
händelser i Lund under de mörka åren 1939-42. Det är lämpligt att detta 
sker under jubileumsfirandet 2017/18.

Tekniska förvaltningen beräknar att en grov kostnad per sten uppgår till 
2-3000 kr.

Kommunkontoret överlämnar motionen till kommunfullmäktige för 
bedömning.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

183



  

 

   Kommunfullmäktige 

   Lund kommun 

   Box 41 

          221 00 LUND 

     

          Lund 2016-04-25 

 

Motion 

 

Lyft fram minnen från Lunds nära förflutna 

Runt om i Europas städer finns så kallade ”snubbelstenar” för att få människor att minnas 

Förintelsens offer. År 1997 placerades de två första stenarna ut nära Salzburg i Österrike. Idag 

finns de i tjugo länder. Totalt existerar över 50 000 snubbelstenar i Europa men i Sverige bara på 

någon enstaka plats. Varje snubbelsten är 10 x 10 centimeter och inleds med raden ”Här bodde - - 

- ” följt av namn, födelseår samt dödsår eller ordet ”överlevde”. 

Sverige blev aldrig ett ockuperat land, och nazismen kom inte att härska här. Det innebär att här 

finns inte offer att minnas på samma sätt som på kontinenten. Inte desto mindre finns händelser 

från Europas mörka år som inte bör glömmas. För Lunds del vill vi lyfta fram två händelser, en 

negativ och en positiv, som bör ihågkommas. Händelserna framgår av de texter som vi föreslår. 

På en sten kan stå: ”Den 6 mars 1939 beslöt Lunds studentkår på allmänt möte med 724 röster 

mot 342 att skriva till Konungen och säga nej till förslaget att låta tio tysk-judiska läkare komma 

till Sverige.” På den andra stenen kan stå: ”I början på hösten 1942 utkom ’Tidsspegel’, en skrift 

med kraftiga pläderingar mot nazism och för demokrati, författad av tio lundaprofessorer.” 

Lunds universitet firar för närvarande sitt 350-årsjubileum. Vi i Lund är stolta över detta 

universitet. Det har gett och ger oss mycket. Men vi bör inte dölja de mörka sidorna av historien. 

Det är därför en poäng att ha en text som lyfter fram något negativt i historien och en som lyfter 

fram något positivt. Det erinrar också om att kamp mot antisemitism och rasism och för demokrati 

inte enbart hör till historien utan också till dagens samhälle. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna: 

 

att  Lunds kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta kontakt med 

Lunds universitet och Akademiska föreningen för att på stenar erinra om 

händelser i Lund under de mörka åren 1939-42. Det är lämpligt att detta sker 

under jubileumsfirandet 2017/18.     

 

Philip Sandberg (L)                           Mia Honeth (L)                             Ulf Nilsson (L) 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 400 Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia
Honeth (L) ”Inför gemensam rättning 
av nationella prov” - återrapportering 
av uppdrag  (KF)

Dnr KS 2016/0504

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016 att bifalla en 
motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) om Inför gemensam 
rättning av nationella prov. 
I motionen föreslogs kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt de tre skolnämnderna att gemensamt utreda hur antalet 
nationella prov att rätta kan minskas totalt för den enskilde läraren,
att utredningen ska pröva förutsättningarna för att inrätta en kommunal 
administration för gemensam rättning av de nationella proven i 
kommunens grundskolor och gymnasieskolor,
att utredningen ska belysa vilka kostnader och vilka rationaliserings-
möjligheter som skulle vara förknippade med en central administration 
och hur behovet av en kvalificerad rättningspersonal skulle kunna 
tillfredsställas inom rimlig kostnadsram.

Barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden har genomfört en 
gemensam utredning vilken här återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2017.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 § 120.
Utbildningsnämndens beslut den 27 september 2017 § 98.
Utredning avseende införande av gemensam rättning av nationella prov 
2107-09-04.
Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2016 § 281.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten, 
att uppdra åt utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden att 
organisera en tvåårig försöksverksamhet med gemensam rättning av 
nationella prov inom ett skolområde och en gymnasieskola.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna rapporten

Kommunstyrelsen beslutar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) 
m.fl. yrkande.

Reservationer
Philip Sandberg (L), Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn 
Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 400/01-02

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe

188



  
 

 
 

 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06 
 
 
Motion från Liberalerna om att införa gemensam rättning av 
nationella prov (Dnr KS 2016/0504) 

Gemensam rättning av nationella prov är viktig för att elevens prov ska bli likvärdigt och 
objektivt bedömda av annan lärare än den undervisande. Samtidigt kan gemensamt rättade 
prov leda till att lärare i ämnen/kurser med många nationella prov får en jämnare fördelning 
av rättningsarbetet över terminerna. Detta skulle innebära avsevärda förbättringar av lärarnas 
arbetsmiljö och bidra till att det blir mera tid över för arbetet med eleverna. 

Liberalerna reserverar sig till förmån vårt yrkande om att föreslå kommunfullmäktige uppdra 
åt utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden att organisera en tvåårig 
försöksverksamhet med gemensam rättning av nationella prov inom ett skolområde och en 
gymnasieskola. 
 

 

 

Philip Sandberg (L)     Mia Honeth (L)  
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RESERVATION   
Kommunstyrelsens sammanträde 171206 
 
 
 
 
 
Reservation ärende 41 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker det är viktigt att underlätta för lärarna och minska 
den administrativa bördan. Därför har vi tidigare varit positiva till att utreda central rättning 
av nationella prov. Detta görs i viss utsträckning redan idag, där ett flertal skolor samarbetar 
kring rättning av nationella prov. På förslag av den rödgröna regeringen så kommer 
förändringar att göras kring det nationella provet från och med den 29 juni. Detta då 
regeringens proposition ”Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala” har antagits av 
riksdagen. Genom beslutet ges bättre förutsättningar för ökad likvärdighet i betygssystemet 
och en effektivare hantering av de nationella proven.  

Därför menar vi att Lunds kommun i nu läget inte bör göra några större förändringar kring 
hanteringen av nationella prov. Utan bör avvakta de förändringar som träder i kraft i juni 
2018. Med det sagt så är Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsatt positiva till 
förändringar som minskar lärarnas administrativa börda. 

 

 

Elin Gustafsson Emma Berginger 

Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna  
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-11-01 KS 2016/0504

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

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunfullmäktige

Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) 
"Inför gemensam rättning av nationella prov".

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016 att bifalla en 
motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) om Inför gemensam 
rättning av nationella prov. 
I motionen föreslogs kommunfullmäktige besluta 
att uppdra åt de tre skolnämnderna att gemensamt utreda hur antalet 
nationella prov att rätta kan minskas totalt för den enskilde läraren,
att utredningen ska pröva förutsättningarna för att inrätta en kommunal 
administration för gemensam rättning av de nationella proven i 
kommunens grundskolor och gymnasieskolor,
att utredningen ska belysa vilka kostnader och vilka rationaliserings-
möjligheter som skulle vara förknippade med en central administration 
och hur behovet av en kvalificerad rättningspersonal skulle kunna 
tillfredsställas inom rimlig kostnadsram.

Barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden har genomfört en 
gemensam utredning vilken här återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2017
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 § 120
Utbildningsnämndens beslut den 27 september 2017 § 98
Utredning avseende införande av gemensam rättning av nationella prov 
2107-09-04
Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2016 § 281

Barnets bästa
Som ett led i förvaltningarnas arbete med att uppfylla Konventionen om 
barnets rättigheter § 12 har en grupp med barn, inom ramen för det som 
kallas för Inflytandeforum, fått ta del av ursprungsmotionen och av 
utredningen för att ge sina synpunkter. De synpunkter barnen framförde 
handlade främst om vikten av att varje enskilt prov bedöms utan 
fördomar eller förutfattade meningar om den elev som skrev det. 
Eleverna framhöll att genom att avidentifiera proven innan rättning och 
genom sambedömning så skulle ökad likvärdighet framkomma. Eleverna 
lyfte även vikten av att kunna fråga den rättande läraren om förklaringar 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-11-01 KS 2016/0504

och fördjupning kring provresultatet. Eleverna efterfrågar alltså 
formativa återkopplingsmöjligheter och att lärarna använder nationella 
proven som en möjlighet för eleven att ytterligare förbättra sina 
kunskaper i ämnet.

Ärendet

Barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden har genomfört en 
gemensam utredning vilken återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Utredningen 
Förvaltningarna har genomfört en gemensam utredning där de gjort 
bedömningar av vilken nytta gemensam rättning skulle ha och vilken tid- 
och resursåtgång som behövs. I utredningen har förvaltningarnas 
bedömningar jämförts med Solna stad, som har genomfört en gemensam 
rättning våren 2017. Utredningen visar att:

 Total kostnad för gemensam rättning uppskattas till 6 614 tkr årligen.  
I utredningen görs ingen bedömning av kostnadseffekten för ordinarie 
lärare om arbetsuppgiften löses gemensamt. 

 Återkopplingen måste ske till varje enskild lärare, som behöver läggas 
in i kostnads- och tidsramarna. 

 Några av de nationella proven är under utredning för att bli digitala 
med start redan 2018. I dagsläget går det inte att veta vilka 
konsekvenser detta kommer att få för rättning osv.  

 Avsaknaden av kompetens inom området gör att det är helt omöjligt 
att ta in denna personal externt. Rättningen måste göras av 
legitimerade lärare i ämnet. 

 Att plocka legitimerade lärare från undervisningen under för lång tid 
för att rätta prov centralt kommer att ha en negativ inverkan på deras 
reguljära undervisning. Det är också stor sannolikhet att eleverna 
under denna tid då får undervisning av icke behöriga lärare i ämnet 
och vikarier.

 Lärarnas rättning i grupp innebär en kompetensutveckling och styrker 
den likvärdiga bedömningen. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna rapporten

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef
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Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-11-24

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 281 Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) 
motion ”Inför gemensam rättning av 
nationella prov”

Dnr KS 2016/0504

Sammanfattning
Liberalerna har inlämnat en motion gällande gemensam rättning av 
nationella prov. I motionen anges att kommunen bör försöka minska 
lärarnas arbetsbörda med nationella prov samt att gemensam rättning 
också ger bättre underlag för en opartisk och likvärdig bedömning.Barn- 
och skolnämnderna samt utbildningsnämnden har besvarat remissen och 
de framhåller att det redan sker ett arbete med avidentifierade 
bedömningar av de nationella proven. Det pågår även förändringar på 
nationellt plan gällande ett nationellt system för kunskapsbedömning. 
Kommunkontoret föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2016, § 348.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016, dnr KS 
2016/0504.
Utbildningsnämndens beslut den 21 september 2016, § 84 dnr UN 
2016/0329.
Barn- skolnämnd Lund Östers beslut den 22 juni 2016, §93 dnr BSÖ 
2016/0470.
Barn- och skolnämnd Lund stads beslut den 8 juni 2016, § 44 dnr 
2016/0292.
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför 
gemensamrättning av nationella prov”.

Anföranden
Ulf Nilsson (L), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Yanira 
Difonis (MP), Cherry Batrapo (FI), Hanna Gunnarsson (V) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Öster
Barn- och skolnämnd Lund stad
Akten
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-11-24 KS 2016/0986

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionssalen. Stadshallen, 2016-11-24 klockan 15.00–22.30

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), kl. 18.00-22.30, §§ 271 -295
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.50, §§ 250-270
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), kl. 19.00-22.30, §§ 272-295
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), kl. 17.00-22.30, §§ 270-295
Ronny Johannessen (M), kl. 15.00-17.50, §§ 250-270
Vera Johnsson (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M), kl. 15.25-22.30, §§ 253-295
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Yanira Difonis (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP), kl.17.50-22.30, §§ 271-295
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L), kl. 15.00-22.15, §§ 250-293
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-11-24 KS 2016/0986

Justerare Utdragsbestyrkande

Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL), kl. 16.00-22.30, §§ 267-295
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Tove Persson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-18.20, §§ 250-271
Torsten Czernyson (KD)

Tjänstgörande ersättare Eleni Rezaii Liakou (S), Tjänstgör för Per Olsson (S) §§ 250-271, kl. 
15.00-18.50
Joakim Friberg (S), tjänstgör för Per Olsson (S) § 272-295, kl. 18.50-
22.30
Klara Strandberg (S), Tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 250-270 
samt för Peter Fransson (S) §§ 271-295
Rune Granqvist (S), Tjänstgör för Mattias Olsson (S) §§ 250-271
Eva S Olsson (S), Tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Fredrik Ljunghill (M), Tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M), Tjänstgör för Louise Burman (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), Tjänstgör för Felix Solberg (M) § 250 samt för 
Ronny Johannessen (M) §§ 271-295
Alexander Wallin (M), Tjänstgör för Dan Ishaq (M) §§ 250-269
Alexander Lewerentz (M), Tjänstgör för Marcus Lantz (M)
Jean Niyongabo (MP), Tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP)
Erik Hammarström (MP), Tjänstgör för Peter Bergwall (MP)
Anna Hagerberg (MP), Tjänstgör för Teresia Olsson (MP) §§ 250-
270
Karl Branzén (L), Tjänstgör för Gunnar Brådvik (L) §§ 293-295
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Tjänstgör för Lars Hansson (L)
Helena Falk (V), Tjänstgör för Görild Malmberg (V), §§ 250-273, kl. 
15.00-20.25
Anders Jarfjord (V), Tjänstgör för Mats Olsson (V)
Lars A Ohlsson (V), Tjänstgör för Angelica Svensson (V)
Mats Hansson (SD), Tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Jan Annerstedt (FNL), Tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 250-266, 
kl. 15.00-21.45
Marit Stigson (FI), Tjänstgör för Pernilla West (FI) §§ 272-295
Zoltán G Wagner (KD), Tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-11-24 KS 2016/0986

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Mohsen Abtin (S), kl. 18.50-22.30
Mats Nilsson (S), kl. 18.55-22.30
Lotta Eldh Pålsson (M), kl. 19.05-22.30
Nils Paulsson (M), kl.19.05-22.30
Josefine Temrell (L), kl. 15.00-21.25
Carl Sjöberg (SD)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C), kl. 16.20-22.30
Karin Nilsson (C)
Stefan Andersson (FI)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 250-295

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 8 december 2016 kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Marita Elghagen

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-11-24 KS 2016/0986

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-11-24

Paragrafer § 250-295

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-08 Datum då anslaget tas ned 2016-12-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Marita Elghagen
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-27

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 120 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-
24 §281 angående Motion från Ulf 
Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Införa 
gemensam rättning av nationella prov”

Dnr BSÖ 2017/0194

Sammanfattning
Liberalerna lämnade in en motion gällande gemensam rättning av 
nationella prov till Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 
kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 
samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 
likvärdig bedömning. Motionen gick på remiss till de tre skolnämnderna. 
Alla tre nämnderna yrkade avslag på motionen. Kommunfullmäktige 
beslutade dock 2016-11-24 att tillstyrka motionen och gav de tre 
skolnämnderna i uppdrag att gemensamt uppfylla motionens tre att-satser 
kring en gemensam utredning.  

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden att låta förvaltningens 
tjänsteskrivelse utgöra svar på kommunfullmäktiges beslut.

 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2017 dnr 
2017/0194 
Kommunfullmäktige 14 november 2016 KF §281 dnr KS 2016/0504
 

Yrkanden
Cornelia Kramer (L) yrkar att förvaltningens förslag inte är någon 
lösning för att avlasta lärarnas arbete med rättning av nationella prov.

Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Dennis Svensson 
(MP) och Karin Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag.

att     låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på 
kommunfullmäktiges beslut.
 

Beslutsgång
Det finns två förslag till beslut.

Nämnden yrkar bifall till Hanna Gunnarssons (V) med fleras yrkande om 
bifall till förvaltningens förslag.
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-27

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på 

kommunfullmäktiges beslut.

Protokollsanteckningar
För Cornelia Kramer (L) 

Nämndens beslut innebär inte någon lösning för att avlasta lärarnas 
arbete med rättning av nationella prov. Liberalerna kommer att följa 
frågan och återkomma med förslag om att öka lärarnas tid för 
undervisning.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige 
Akten

200



Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-27 BSÖ 2017/0454

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-09-27 klockan 18.30–20.45

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Cornelia Kramer (L)
Eva Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP)

Ersättare Eva Strand (S)
Margareth Hansson (S)
Viggo Marsvik (M)
Erik Kanders (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ

Justerare Karin Nilsson (C)

Paragrafer § 110-129

Plats och tid för justering Barn- och skolkontor Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 
måndag 2 oktober 2017 kl 08:30

Underskrifter
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-27 BSÖ 2017/0454

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

Karin Nilsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum 2017-09-27

Paragrafer § 110-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-04 Datum då anslaget tas ned 2017-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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  Tjänsteskrivelse 1 (6) 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2017-09-08 BSÖ 2017/0194  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Fritidsgatan 2   046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 

24734 S Sandby      

 

Inger Aldrin 

046-35 65 51 

inger.aldrin@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-24 §281 
angående Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia 
Honeth (L) ”Införa gemensam rättning av 
nationella prov”  

Sammanfattning 
Liberalerna lämnade in en motion gällande gemensam rättning av 

nationella prov till Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 

kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 

samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 

likvärdig bedömning. Motionen gick på remiss till de tre skolnämnderna. 

Alla tre nämnderna yrkade avslag på motionen. Kommunfullmäktige 

beslutade dock 2016-11-24 att tillstyrka motionen och gav de tre 

skolnämnderna i uppdrag att gemensamt uppfylla motionens tre att-satser 

kring en gemensam utredning. 

 

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden att låta förvaltningens 

tjänsteskrivelse utgöra svar på kommunfullmäktiges beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2017 dnr 

2017/0194. 

Kommunfullmäktige 14 november 2016 KF §281 dnr KS 2016/0504. 

 

Barnets bästa 
Som ett led i förvaltningarnas arbete med att uppfylla Konventionen om 

barnets rättigheter §12 har en grupp med barn, inom ramen för det som 

kallas för Inflytandeforum,  fått ta del av ursprungsmotionen och av 

utredningen för att ge sina synpunkter. De synpunkter barnen framförde 

handlade främst om vikten av att varje enskilt prov bedöms utan 

fördomar eller förutfattade meningar om den elev som skrev det. 

Eleverna framhöll att genom att avidentifiera proven innan rättning och 

genom sambedömning så skulle ökad likvärdighet framkomma. Eleverna 

lyfte även vikten av att kunna fråga den rättande läraren om förklaringar 

och fördjupning kring provresultatet. Eleverna efterfrågar alltså 
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formativa återkopplingsmöjligheter och att lärarna använder nationella 

proven som en möjlighet för eleven att ytterligare förbättra sina 

kunskaper i ämnet.  

 

Ärendet 
Liberalerna inlämnade en motion gällande gemensam rättning av 

nationella prov till Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 

kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 

samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 

likvärdig bedömning. 

 

Motionen gick på remiss till de tre skolnämnderna. Alla tre nämnderna 

yrkade avslag på motionen. Kommunfullmäktige beslutade dock 2016-

11-24 att tillstyrka motionen och gav de tre skolnämnderna i uppdrag att 

gemensamt uppfylla motionens tre att-satser. 

 

- att uppdra åt de tre skolnämnderna att gemensamt 

utreda hur antalet nationella prov att rätta kan minskas 

totalt för den enskilde läraren 

 

- att utredningen ska pröva förutsättningarna för att 

inrätta en kommunal administration för gemensam 

rättning av de nationella proven i kommunens 

grundskolor och gymnasieskolor 

 

- att utredningen ska belysa vilka kostnader och vilka 

rationaliseringsmöjligheter som skulle vara förknippade 

med en central administration och hur behovet av en 

kvalificerad rättningspersonal skulle kunna 

tillfredsställas inom rimlig kostnadsram 

 

Yttrande 

 

Nationella prov  
Antalet nationella prov har de senaste åren ökat. Både gällande antal 

ämnen som prövas med nationellt prov men också antalet delprov. Detta 

har medfört en större administration på såväl de enskilda enheterna som 

för den enskilda läraren.  

 

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till 

likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Syftet med de 

nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå 

och på nationell nivå. 
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De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna 

och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna. Nationella 

prov är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade 

information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i 

vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska 

genomföras. 

 

De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder 

att de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en 

kurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de 

ämnen/kurser där proven genomförs. De nationella proven kan även 

användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av 

undervisningen då provresultaten ger god information om vilka 

kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom 

undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en 

formativ funktion. Proven ger även en bild av hur undervisningen har 

fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan 

utvecklas.  

 

Underlag för kostnadsberäkning  
Sammanlagt genomförs 46 nationella delprov i grundskolan årligen. 

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i 

grundskolan och i vissa kurser i gymnasieskolan. Inom kommunal 

vuxenutbildning finns nationella prov inom SFI och i vissa kurser på 

gymnasial nivå. 

 

I denna utredning har fokus lagts på de nationella proven på grundskolan 

och gymnasieskolan och siffror från SFI och Komvux är inte 

medräknade.  

 

Skolverket har i sin rekommendation av tidsåtgång för rättning satt 

mellan 40-70 min. När Skolinspektionen kontrollrättar prov, har de satt 

en schablontid på 60 min per alla delprov som en elev har i varje ämne. 

Det är denna schablontid som ligger till grund i följande uträkningar. 

Uträkningen är baserad på elevtal från läsåret 2015/16.  

 

Åk NP Rättningstid/prov  Antal elever  Total rättningstid i 

timmar i 

kommunen 

3 Sv, Ma 60 min 1202 2404 

6 Sv, Eng, Ma 60 min 1140 3420 

9 Sv, Eng, Ma, SO, NO 60 min 1041 5205 

    Total tid: 11029 

 

Gy kurs Rättningstid/prov  Antal elever  Total rättningstid 

i timmar i 

kommunen 

Eng 5 60 min 1932 1932 
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 Tjänsteskrivelse 4 (6) 

  Diarienummer  

 2017-09-08 BSÖ 2017/0194  

    

 

 

Sv 1 60 min 1874 1874 

Ma 1A/B/C 60 min 1801 1801 

Sv 3 60 min 1441 1441 

Eng 6 60 min 1517 1517 

Ma 2 60 min 1473 1473 

Ma 3 60 min 516 516 

Ma 4 60 min 465 465 

   Total tid: 11019 

 

 

 

Om kostnaden för en inhyrd rättande lärare antas vara 300 kr/timme så 

ger det en total kostnad för kommunen årligen på 6 614 400 kronor 

(11029+11019*300) 

 

Ovanstående är en mycket lågt räknad tids- och kostnadsberäkning. Det 

är inte rimligt att en lärare rättar 7h effektiv tid varje dag.  

 

 

Solna kommun 
Våren 2017 genomförde Solna kommun gemensam rättning av årskurs 6 

nationella prov i svenska. 9 lärare rättade tillsammans svenskaproven för 

321 elever i årskurs 6. Det tog dem 8 dagar att rätta proven. Om samma 

förutsättningar appliceras på Lunds kommun blir det följande siffror:  

 

Kommun År/ gy-kurs Antal elever 

Antal dagar för att 

rätta proven för 9 

lärare 

Solna 6 321 8  

        

Lund 3 1202 30 

Lund 6 1140 29 

Lund 9 1041 26 

 TOTALT GR     85 

Lund Eng 5 1932 48 

Lund Sv 1 1874 47 

Lund Ma 1A/B/C 1801 45 

Lund Sv 3 1441 36 

Lund Eng 6 1517 38 

Lund Ma 2 1473 37 

Lund Ma 3 516 13 

Lund Ma 4 465 12 

TOTALT GY   275 

TOTALT LUND   360 
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 Tjänsteskrivelse 5 (6) 

  Diarienummer  

 2017-09-08 BSÖ 2017/0194  

    

 

 

 

 

Övriga faktorer att ta hänsyn till 
Frågan om lokaler och arbetsplatser för de rättande lärarna behöver lösas.  

 

För att kvalitén på rättningen av de nationella proven ska vara hög krävs 

att det är behöriga lärare som rättar proven. Legitimerade lärare i rätt 

ämnen är en bristvara.  

 

Om de lärare som ska genomföra den centrala rättningen av de nationella 

proven ska tas i våra egna verksamheter kommer den övriga 

undervisningen drabbas, då goda och kompetenta lärare plockas bort från 

undervisningen under en längre tid. Bättre att lärare tas ifrån 

undervisningen vid något enstaka tillfälle under ett läsår än att ett större 

antal lärare tas ifrån under en längre period.  

 

Förberedelse inför, rättning av och efterarbetet av de nationella proven 

tillsammans med eleverna är en del av lärares praktiska och systematiska 

kvalitetsarbete. Att lyfta bort arbetsuppgiften från den undervisande 

lärare skulle medföra en kvalitetssänkning av lärarens arbete med 

återkoppling och bedömning i klassrummet. 

 

 

Lösningar för att underlätta arbetet kring nationella prov 

för den enskilda läraren 
Antalet nationella prov att rätta kan minskas för den enskilde läraren 

genom att göra de nationella proven till en skolangelägenhet i stället för 

en lärarangelägenhet och involvera fler lärare i arbetet. Exempel finns på 

skolor där lärare som inte är behöriga i ämnet stöttar i de frågor som är 

flervalsfrågor. 

 

Det är viktigt att skolledare är insatta i antalet nationella prov och 

tidsåtgången, i syfte att planera för bedömningsarbetet. Det finns 

exempel på skolor där temadagar/friluftsdagar förläggs så att lärare kan 

frigöras för gemensam bedömning.  

 

Skolledarna framhåller vikten av att arbeta med reglerad arbetstid under 

de tre avstämningsperioderna, och i samtal med lärare hitta möjligheter 

till stöd och hjälp.  

 

Slutsatser: 
 Det finns ingen rimlig kostnadsram.  

 Återkopplingen måste ske till varje enskild lärare, som behöver 

läggas in i kostnads- och tidsramarna.  

 Några av de nationella proven är under utredning för att bli 

digitala med start redan 2018. I dagsläget går det inte att veta 

vilka konsekvenser detta kommer att få för rättning osv.   
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 Tjänsteskrivelse 6 (6) 

  Diarienummer  

 2017-09-08 BSÖ 2017/0194  

    

 

 

 Avsaknaden av kompetens inom området gör att det är helt 

omöjligt att ta in denna personal externt. Rättningen måste göras 

av legitimerade lärare i ämnet.  

 Att plocka legitimerade lärare från undervisningen under för lång 

tid för att rätta prov centralt kommer att ha en negativ inverkan på 

deras reguljära undervisning. Det är också stor sannolikhet att 

eleverna under denna tid får undervisning av vikarier och icke 

behöriga lärare i ämnet.  

 Lärarnas rättning i grupp innebär en kompetensutveckling och 

styrker den likvärdiga bedömningen.  

 

Sara Alfredsson, utbildningsförvaltningen 

Ann Edvik, Barn- och skolförvaltning Lunds stad 

Inger Aldrin, Barn- och skolförvaltning Lund Öster 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

 

 

Ann-Britt Wall Berséus 

Skoldirektör 

Inger Aldrin 

Utvecklingsledare 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 98 Utredning om gemensam rättning av 
nationella prov

Dnr UN 2016/0329

Sammanfattning
Liberalerna inlämnade en motion gällande gemensam rättning av 
nationella prov till kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 
kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 
samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 
likvärdig bedömning.

De tre skolförvaltningarna gavs i uppdrag att gemensamt utreda hur 
antalet nationella prov att rätta kan minskas.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-09-04
Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016 Dnr KS 2016/0504
Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2016, § 348.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016, dnr KS
2016/0504.
Utbildningsnämndens beslut den 21 september 2016, § 84 dnr UN
2016/0329.
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför gemensam 
rättning av nationella prov”. 

Yrkanden
Alexander Lewerentz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S) och Jesper Sahlén (V) 
instämmer i yrkandet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att låta utredningen utgöra svar på kommunfullmäktiges beslut.

Protokollsanteckningar
Ulf Nilsson (L) medges lämna följande protokollsanteckning:

”Nämndens beslut innebär inte någon lösning för att avlasta lärarnas 
arbete med rättning av nationella prov. Liberalerna kommer att följa 
frågan och återkomma med förslag om att öka lärarnas tid för 
undervisning.”  
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-20

Justerare Utdragsbestyrkande

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

2017-09-20 UN 2017/0297

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Plats och tid Möteslokal Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån, 2017-09-20 
klockan 17.00–20.40

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Alexander Lewerentz (M)
Lotta Lövdén Berseus (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)

Tjänstgörande ersättare Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Elias Grabka (C)
Ulrika Wallin (L), tjänstgör för Ludvig Hambreus (KD)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Per Almén (S)

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S), kl 17:10-20:40
Ibrahim Kakahama (V)
Nikolas Pieta Theofanous (C), kl. 17:42-20:40

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 90-96
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 90-99
Annica Danielsson, ekonom, §§ 90-96
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 90-96
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 90-100
John Jönsson, utvecklingsledare, §§ 90-96
Johanna Wittenmark, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret, §§ 90-92
Judit Pozna Meding, kommunikatör, §§ 90-92
Petra Karlsson, rektor/åhörare
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
1 åhörare

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 90-106

Plats och tid för justering Torsdagen den 28 september 2017, kl. 16:30

Underskrifter
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-20 UN 2017/0297

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Paragrafer § 90-106

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-29 Datum då anslaget tas ned 2017-10-23

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift

Stewe Löfberg
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Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Utbildningskansliet Diarienummer

2017-09-04 UN 2016/0329

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 138 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  utbildningsforvaltningen@lund.se  www.lund.se
22100 Lund

Sara Alfredsson

 

sara.alfredsson@lund.se

Utbildningsnämnden

Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) 
"Inför gemensam rättning av nationella prov" 
– utredning hur nationella prov att rätta kan 
minskas

Sammanfattning
Liberalerna inlämnade en motion gällande gemensam rättning av 
nationella prov till Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 
kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 
samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 
likvärdig bedömning. 

De tre skolförvaltningarna gavs i uppdrag att gemensamt utreda hur 
antalet nationella prov att rätta kan minskas. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016 Dnr KS 2016/0504
Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2016, § 348.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016, dnr KS
2016/0504.
Utbildningsnämndens beslut den 21 september 2016, § 84 dnr UN
2016/0329.
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför gemensam 
rättning av nationella prov”.

Barnets bästa
Som ett led i förvaltningarnas arbete med att uppfylla Konventionen om 
barnets rättigheter §12 har en grupp med barn, inom ramen för det som 
kallas för Inflytandeforum,  fått ta del av ursprungsmotionen och av 
utredningen för att ge sina synpunkter. De synpunkter barnen framförde 
handlade främst om vikten av att varje enskilt prov bedöms utan 
fördomar eller förutfattade meningar om den elev som skrev det. 
Eleverna framhöll att genom att avidentifiera proven innan rättning och 
genom sambedömning så skulle ökad likvärdighet framkomma. Eleverna 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-09-04 UN 2016/0329

lyfte även vikten av att kunna fråga den rättande läraren om förklaringar 
och fördjupning kring provresultatet. Eleverna efterfrågar alltså 
formativa återkopplingsmöjligheter och att lärarna använder nationella 
proven som en möjlighet för eleven att ytterligare förbättra sina 
kunskaper i ämnet. 

Ärendet
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från de tre skolförvalt-
ningarna har gjort en utredning gällande gemensam rättning av nationella 
prov. Utredningen bifogas tjänsteskrivelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att låta utredningen utgöra svar på kommunfullmäktiges beslut.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Sara Alfredsson
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

Utredning avseende Införande av gemensam rättning av 
nationella prov

Bakgrund
Liberalerna inlämnade en motion gällande gemensam rättning av nationella prov till 
Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att kommunen bör försöka minska lärarnas 
arbetsbörda med nationella prov samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en 
opartisk och likvärdig bedömning.

Motionen gick på remiss till de tre skolnämnderna. Alla tre nämnderna yrkade avslag på 
motionen. Kommunfullmäktige beslutade emellertid 2016-11-24 att tillstyrka motionen och 
gav de tre skolnämnderna i uppdrag att gemensamt uppfylla motionens tre att-satser.

- att uppdra åt de tre skolnämnderna att gemensamt utreda hur antalet 
nationella prov att rätta kan minskas totalt för den enskilde läraren

- att utredningen ska pröva förutsättningarna för att inrätta en kommunal 
administration för gemensam rättning av de nationella proven i kommunens 
grundskolor och gymnasieskolor

- att utredningen ska belysa vilka kostnader och vilka 
rationaliseringsmöjligheter som skulle vara förknippade med en central 
administration och hur behovet av en kvalificerad rättningspersonal skulle 
kunna tillfredsställas inom rimlig kostnadsram

Nationella prov 
Antalet nationella prov har de senaste åren ökat. Både gällande antal ämnen som prövas med 
nationellt prov men också antalet delprov. Detta har medfört en större administration på såväl 
de enskilda enheterna som för den enskilda läraren. 

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och 
betygssättning i skolan. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig 
och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 
utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, 
och en ökad måluppfyllelse för eleverna. De nationella proven är inte examensprov, utan ska 
vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som 
beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.
De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder att de ska fungera 
som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleven 
har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs. De nationella proven kan även 
användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen då 
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper 
som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en 
formativ funktion. Proven ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur 
kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas. 

Underlag för kostnadsberäkning 
Sammanlagt genomförs 46 nationella delprov i grundskolan årligen. Nationella prov 
genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och i vissa kurser i 
gymnasieskolan. Inom kommunal vuxenutbildning finns nationella prov inom SFI och i vissa 
kurser på gymnasial nivå.

I denna utredning har fokus lagts på de nationella proven på grundskolan och 
gymnasieskolan, siffror från SFI och Komvux är inte medräknade. 

Skolverket har i sin rekommendation av tidsåtgång för rättning satt mellan 40-70 min. När 
Skolinspektionen kontrollrättar prov, har de satt en schablontid på 60 min per alla delprov 
som en elev har i varje ämne. Det är denna schablontid som ligger till grund i följande 
uträkningar.

Uträkningen är baserad på elevtal från läsåret 2015/16. 

Åk NP Rättningstid/prov Antal elever Total rättningstid i 
timmar i kommunen

3 Sv, Ma 60 min 1202 2404
6 Sv, Eng, Ma 60 min 1140 3420
9 Sv, Eng, Ma, SO, NO 60 min 1041 5205

Total tid: 11029

Gy kurs Rättningstid/prov Antal elever Total rättningstid i 
timmar i kommunen

Eng 5 60 min 1932 1932
Sv 1 60 min 1874 1874
Ma 1A/B/C 60 min 1801 1801
Sv 3 60 min 1441 1441
Eng 6 60 min 1517 1517
Ma 2 60 min 1473 1473
Ma 3 60 min 516 516
Ma 4 60 min 465 465

Total tid: 11019

Om kostnaden för en inhyrd rättande lärare antas vara 300 kr/timme så ger det en total 
kostnad för kommunen årligen på 6 614 400 kronor (11029+11019*300)
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

Ovanstående är en mycket lågt räknad tids- och kostnadsberäkning. Det är inte rimligt att en 
lärare rättar 7h effektiv tid varje dag. 

Solna kommun
Våren 2017 genomförde Solna kommun gemensam rättning av årskurs 6 nationella prov i 
svenska. 9 lärare rättade tillsammans svenskaproven för 321 elever i årskurs 6. Det tog dem 8 
dagar att rätta proven. Om samma förutsättningar appliceras på Lunds kommun blir det 
följande siffror: 

Kommun År/ gy-kurs Antal elever Antal dagar för att rätta proven 
för 9 lärare

Solna 6 321 8 
    
Lund 3 1202 30
Lund 6 1140 29
Lund 9 1041 26
 TOTALT GR   85
Lund Eng 5 1932 48
Lund Sv 1 1874 47
Lund Ma 1A/B/C 1801 45
Lund Sv 3 1441 36
Lund Eng 6 1517 38
Lund Ma 2 1473 37
Lund Ma 3 516 13
Lund Ma 4 465 12
TOTALT GY 275
TOTALT LUND 360

Övriga faktorer att ta hänsyn till
Frågan om lokaler och arbetsplatser för de rättande lärarna behöver lösas. 

För att kvalitén på rättningen av de nationella proven ska vara hög krävs att det är behöriga 
lärare som rättar proven. Legitimerade lärare i rätt ämnen är en bristvara. 

Om de lärare som ska genomföra den centrala rättningen av de nationella proven ska tas i våra 
egna verksamheter kommer den övriga undervisningen drabbas, då goda och kompetenta 
lärare plockas bort från undervisningen under en längre tid. Bättre att lärare tas ifrån 
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

undervisningen vid något enstaka tillfälle under ett läsår än att ett större antal lärare tas ifrån 
under en längre period. 

Förberedelse inför, rättning av och efterarbetet av de nationella proven tillsammans med 
eleverna är en del av lärares praktiska och systematiska kvalitetsarbete. Att lyfta bort 
arbetsuppgiften från den undervisande lärare skulle medföra en kvalitetssänkning av lärarens 
arbete med återkoppling och bedömning i klassrummet.

Inflytande från barn
Som ett led i förvaltningarnas arbete med att uppfylla Konventionen om barnets rättigheter 
§12 har en grupp med barn, inom ramen för det som kallas för Inflytandeforum,  fått ta del av 
ursprungsmotionen och av utredningen för att ge sina synpunkter. De synpunkter barnen 
framförde handlade främst om vikten av att varje enskilt prov bedöms utan fördomar eller 
förutfattade meningar om den elev som skrev det. Eleverna framhöll att genom att 
avidentifiera proven innan rättning och genom sambedömning så skulle ökad likvärdighet 
framkomma. Eleverna lyfte även vikten av att kunna fråga den rättande läraren om 
förklaringar och fördjupning kring provresultatet. Eleverna efterfrågar alltså formativa 
återkopplingsmöjligheter och att lärarna använder nationella proven som en möjlighet för 
eleven att ytterligare förbättra sina kunskaper i ämnet. 

Slutsatser:
 Det finns ingen rimlig kostnadsram. 
 Återkopplingen måste ske till varje enskild lärare, som behöver läggas in i kostnads- 

och tidsramarna. 
 Några av de nationella proven är under utredning för att bli digitala med start redan 

2018. I dagsläget går det inte att veta vilka konsekvenser detta kommer att få för 
rättning osv.  

 Avsaknaden av kompetens inom området gör att det är helt omöjligt att ta in denna 
personal externt. Rättningen måste göras av legitimerade lärare i ämnet. 

 Att plocka legitimerade lärare från undervisningen under för lång tid för att rätta prov 
centralt kommer att ha en negativ inverkan på deras reguljära undervisning. Det är 
också stor sannolikhet att eleverna under denna tid då får undervisning av icke 
behöriga lärare i ämnet och vikarier.

 Lärarnas rättning i grupp innebär en kompetensutveckling och styrker den likvärdiga 
bedömningen. 

Lösningar för att underlätta arbetet kring nationella prov för den 
enskilda läraren
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

Antalet nationella prov att rätta kan minskas för den enskilde läraren genom att göra de 
nationella proven till en skolangelägenhet i stället för en lärarangelägenhet och involvera fler 
lärare i arbetet. Exempel finns på skolor där lärare som inte är behöriga i ämnet stöttar i de 
frågor som är flervalsfrågor.

Det är viktigt att skolledare är insatta i antalet nationella prov och tidsåtgången, i syfte att 
planera för bedömningsarbetet. Det finns exempel på skolor där temadagar/friluftsdagar 
förläggs så att lärare kan frigöras för gemensam bedömning. 

Skolledarna framhåller vikten av att arbeta med reglerad arbetstid under de tre 
avstämningsperioderna, och i samtal med lärare hitta möjligheter till stöd och hjälp. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

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

Dnr KS 2017/0285

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har lämnat in en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun 
ska ta ansvar för ensamkommande som kommit till kommunen tills de 
fyller 21 år. Om detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i 
motionen att den unge ska få stanna i kommunen tills 
överklagandeprocessen har nått sitt ände d v s när beslutet har vunnit laga 
kraft.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september
att     återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 
nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och därmed 
tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till kommunerna 
för mottagande av ensamkommande barn.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017 dnr KS 
2017/0285.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2017 § 178 dnr KS 
2017/0285, bilaga 150.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0285.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V) 
och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige låta de ensamkommande flyktingbarnen 
stanna under överklagandeprocess av asylärenden och 
åldersuppskrivningar, 
att överlåta till kommunfullmäktige att ta beslut angående finansieringen.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C), Torsten 
Czernyson och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på riksdagens beslut.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (L) yrkar, för det fall 
bordläggningsyrkandet inte vinner bifalll, att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå förslaget. 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på 
bordläggningsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkande om bordläggning mot 
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
bordläggningsyrkandet.
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för avslag på bordläggningsyrkandet.
Nej för bifall till bordläggningsyrkandet.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-
Olof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Mattias Horrdin 
(C) röstar nej.
 
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
avslå bordläggningsyrkandet.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i övrigt och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hennes eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.

221



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Mattias Horrdin (C) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
 
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå förslaget

Reservationer
Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Philip 
Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Mattias Horrdin (C) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 403/01-02

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Mattias Horrdin (C): 
Då förslag till finansiering saknas vill vi i första hand bordlägga ärendet 
med då det föll yrkar vi avslag och återkommer med förslag i 
fullmäktige.
Pernilla West (FI): FI instämmer i MP:s yrkande. Vi ska inte vara en 
kommun som tvingar bort utsatta ungdomar och bidrar till ökad psykisk 
ohälsa.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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RESERVATION   
Kommunstyrelsens sammanträde 171206 
 
 
 
 
 
Reservation ärende 48 och 49 

Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiets mening att ensamkommande barn ska få stanna i 
Lunds kommun under överklagandeprocessen av asylärenden och åldersuppskrivningar.  

De berörda individerna har påbörjat och kommit en bit i sin integrationsprocess, går i skolan 
och har skaffat sig ett visst nätverk och trygghet. En flytt till ett av Migrationsverkets boende 
på annan ort skulle innebära att denna process avbryts och får startas om, vilket kan få stor 
negativ påverkan på den enskilde individen. 

Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiets mening att under tiden som barn och unga får sitt 
ärende om ålder eller asyl prövat måste man få bo kvar i Lund. Socialdemokraterna och 
Miljöpartiets förslag sätter ungdomarna i fokus och skapar förutsättningarna för en bättre 
integration, vilket både ungdomarna och samhället tjänar på. 

Det är vår uppfattning att barnperspektivet måste vara vägledande för kommunens beslut. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar att barnen och ungdomarnas välmående måste 
sättas i främsta rummet. Detta innebär att fram tills en åldersuppskrivning vunnit laga kraft 
borde kommunen ta ansvar för deras integration och sociala trygghet. Dessa ungdomar har 
redan gått igenom tillräckligt mycket. 

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden att kommunstyrelsen skulle besluta 

att föreslå kommunfullmäktige låta de ensamkommande flyktingbarnen stanna under 
överklagandeprocess av asylärenden och åldersuppskrivningar. 

att överlåta till kommunfullmäktige att ta beslut angående finansieringen. 

 

Elin Gustafsson Emma Berginger 

Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna  

225



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06 
 
Ang Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) "Låt 
ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 år" (Dnr: KS 
2017/0647) 
 
Det rödgröna styret är tyvärr berett att låta Lunds kommun ta på sig en helt okänd kostnad och 
utan någon aning om hur den potentiella ekonomiska bördan ska finansieras. Givetvis hade 
det för den enskilde varit att föredra att få bo kvar i Lund, men det är inte rätt eller rimligt att 
Lunds kommun ska ådra sig kostnader som svenska staten har ansvar för. 
 
Med anledning av detta reserverar vi oss till förmån för vårt återremissyrkande. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-12-04 KS 2017/0285

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har lämnat in en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun 
ska ta ansvar för ensamkommande som kommit till kommunen tills de 
fyller 21 år. Om detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i 
motionen att den unge ska få stanna i kommunen tills överklagande-
processen har nått sitt ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 

nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och 
därmed tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017 dnr KS 
2017/0285.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2017 § 178 dnr KS 
2017/0285, bilaga 150.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0285.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt 
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer 
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det 
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där 
barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet 
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde 
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.
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Ärendet

Motionen
Joakim Månsson Bengtsson (-) har lämnat in en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun 
ska ta ansvar för ensamkommande som kommit till kommunen tills de 
fyller 21 år. Om detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i 
motionen att den unge ska få stanna i kommunen tills överklagande-
processen har nått sin ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft. 

Kommunkontoret redogjorde i ärendet för statens ansvar för asylsökande 
över 18 år men att kommuner kan låta 18-åringar bo kvar om 
förutsättningar finns. Kommunkontorets bedömning var att det inte fanns 
praktiska eller ekonomiska förutsättningar för att öka ambitionsnivån och 
låta de unga få stanna i kommunen och bibehålla sina rättigheter under 
prövotiden och föreslog att motionen skulle avslås, vilket även 
kommunstyrelsen beslutade. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 

nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och 
därmed tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn.

Återremissen
Uppgifterna om det tillfälliga statsbidraget och antalet ensamkommande 
barn och unga som Lunds kommun har ansvar för har i det kommande 
uppdaterats.

Tillfälligt statsbidrag under år 2017 och 2018
Regeringen har föreslagit att ett tillfälligt statsbidrag på 390 miljoner 
kronor ska tillföras statens budget för år 2017 och 195 miljoner kronor 
för år 2018.

Medlen avser att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande 
unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett 
slutgiltigt beslut i sitt ärende bo kvar i den kommun där de vistas. Det är 
upp till varje kommun att avgöra hur pengarna ska används, ingen 
uppföljning kommer att göras. Medlen fördelas proportionellt till 
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande barn och 
unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i respektive 
kommun per den 30 juni 2017. 
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Lunds kommuns andel av det tillfälliga statsbidraget är 2,4 miljoner 
kronor för 2017 samt 1,2 miljoner kronor för 2018. Pengarna för 2017 
kommer att betalas ut till kommunerna under senare delen av december. 
2018 års medel kommer att betalas ut i början på året. 

Den 22 november godkände Riksdagen riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i 
regeringens budgetproposition för 2018. Riksdagen ställde sig också 
bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt 
förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020. Riksdagen förväntas 
fatta beslut om utgiftsområde 8, där det tillfälliga statsbidraget ingår, den 
8 december. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har 
tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då 
sammanställer riksdagen statens budget. 

Antalet ensamkommande barn och unga i Lunds kommun
Antalet ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar 
för varierar i takt med att deras asylansökningar behandlas av 
Migrationsverket. Den siste oktober hade kommunen ansvar för 263 
ensamkommande. Av dessa är cirka 85 asylsökande. Majoriteten av 
dessa kan bli föremål för åldersprövning. 

Under juli 2016 till november 2017 har totalt 68 ensamkommande flyttat 
från Lund av olika anledningar:

- 20 har fyllt 18 år under asylprocessen,
- 34 har meddelats avslag på sin asylansökan samt i vissa fall 

dessutom blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket.

Samtliga av dessa har överförts till Migrationsverket och erbjudits 
boende. 

- 8 har återförenats med sina familjer, 
- 2 har avvikit,
- 1 har återvänt till sin familj i hemlandet,
- 2 har flyttat till vänner.

Kommunkontorets kommentar
Staten har ansvar för asylsökande över 18 år. Kommunen kan möjliggöra 
att 18-åringar kan bo kvar under prövotiden om förutsättningar finns. 
För individen är det självklart bäst att kunna stanna i kommunen under 
prövotiden för att få en kontinuitet i sitt boende, sin skolgång och sitt 
vardagliga sammanhang. 

Det råder stor brist på bostäder, alltifrån HVB-hem till stödboende och 
bostäder i Lund. Socialnämnden har ett ekonomiskt underskott till följd 
av att verksamheten för ensamkommande inte kan bedrivas inom de 
statliga ersättningar som ges. 
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Prövotiden varierar från person till person. Socialnämnden beräknar att 
kommunens genomsnittliga kostnad per person under sex månader är 
mellan 225 000 – 325 000 kronor, totalt sett en betydligt högre kostnad 
än vad staten tillfälligt skjuter till. Beräkningarna utgår ifrån nuvarande 
boendelösningar. 

Det tillfälliga statsbidraget täcker inte kostnaderna för den omställning i 
verksamheten som är nödvändig. Andra boendealternativ kan vara 
aktuella om barnen ges möjlighet att bo kvar i Lund under prövotiden. 
Ökade kostnader skulle då även uppstå inom överförmyndarnämnden. 

Kommunkontorets beredning utgår från att Riksdagen beslutar i enlighet 
med regeringens förslag. Den samlade bedömningen är att det i dagsläget 
saknas förutsättningar för nämnderna att öka ambitionsnivån inom sina 
nuvarande uppdrag och ekonomiska ramar. 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen måste medel 
tillföras nämnderna genom disposition av under "Reserverade medel" 
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande. En annan möjlighet är 
att nämnderna tar upp merkostnaderna i sina äskanden avseende 
överföring av budgetavvikelser vid året slut.

I de fall kommunfullmäktige bifaller motionen behöver målgruppen 
definieras. Kommunkontoret föreslår att beslutet ska gälla 
ensamkommande barn som anvisats till Lunds kommun, fyllt 18 år eller 
fått sin ålder uppskriven, och där beslut om uppehållstillstånd ännu inte 
vunnit lagakraft.

Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunkontoret

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (7)
Sammanträdesdatum

2017-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

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

Dnr KS 2017/0285

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har inlämnat en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner utifrån 
Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser prövat 
och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs upp i 
ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den unge flyttar 
i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom Migrationsverket.

I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun ska ta ansvar för 
ensamkommande som kommit till kommunen tills de fyller 21 år. Om detta 
yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i motionen att den unge 
ska få stanna i kommunen tills överklagandeprocessen har nått sitt ände d v 
s när beslutet har vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 13 september 2017, § 281
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 2017/0285.
Socialnämndens beslut med reservationer från FI och V den 17 maj 2017, § 
104 dnr SO 2017/0055.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 dnr SO 2017/0055.
Överförmyndarnämndens beslut den 10 april 2017, § 87 dnr ÖFN 
2017/0007.
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 29 mars 2017 dnr ÖFN 
2017/007.

Anföranden
Anders Almgren (S), Joakim Månsson Bengtsson (-) och Philip Sandberg 
(L) yttrar sig.

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Philip Sandberg (L) yrkar att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen för att återkomma med nytt förslag 
efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och därmed tydliggörande 
kring eventuellt extra ekonomiskt tillskott till kommunerna för mottagande 
av ensamkommande barn.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet.
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (7)
Sammanträdesdatum

2017-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

 

Omröstning begärs.

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till återremissyrkandet.

Nej för avslag på återremissyrkandet.

 

Omröstningen utfaller enligt följande:
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (7)
Sammanträdesdatum

2017-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Motion ' Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 år'
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt

Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (L)       Alla                                              X    
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla                                              X   
Marie Henschen                          (FNL

)     
Alla                                              X   

Jan Annerstedt                          (FNL
)     

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

)     
Alla                                              X   

Ann-Margreth Olsson                     (S)       Alla                                              X    
Louise Rehn Winsborg                    (M)       Alla                                              X    
Lena Fällström                          (S)       Alla                                              X    
Cecilia Emanuelsson                     (MP)      Alla                                              X    
Kenth Andersson                         (S)       Alla                                              X    
Mats Olsson                             (V)       Alla                                              X    
Christer Wallin                         (M)       Alla                                              X    
Jörgen Forsberg                         (M)       Alla      Birger  Swahn                           X    
Mats Helmfrid                           (M)       Alla      Inga-Lisa Sjödin                        X    
Jeanette Olsson                         (S)       Alla                                              X    
Eleni Rezaii Liakou                     (S)       Alla                                              X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla                                              X   
Yanira Difonis                          (MP)      Alla                                              X    
Mats Hansson                            (SD)      Alla                                              X   
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla      Kerstin Frygner                         X   

Cecilia Barnes                          (L)       Alla                                              X    
Inger Tolsved Rosenkvist                (L)       Alla      Christer Wallström                      X    
Anders Jarfjord                         (V)       Alla                                              X    
Klas Svanberg                           (M)       Alla                                              X    
Louise  Burman                          (M)       Alla                                              X    
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X   
Anders Almgren                          (S)       Alla                                              X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Jean Niyongabo                          (MP)      Alla                                              X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla      Alexander Wallin                        X    
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla                                              X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X    
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla                                              X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X  
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X    

Transport: 41 8 1 0 0
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Justerare Utdragsbestyrkande

Transport: 41 8 1 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla      Eva S Olsson                            X    
Emma Berginger                          (MP)      Alla                                              X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla      Mohsen Abtin                            X    
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V                                                 X    
Gunnar Brådvik                          (L)       Alla                                              X    
Vera Johnsson                           (M)       V                                                 X    
Christoffer Brinkåker                   (SD)      Alla                                              X   
Pernilla West                           (FI)      Alla                                              X  
Joakim Månsson Bengtsson                (-)       Alla                                              X  
Nils  Paulsson                          (M)       V         Betty Jansson                           X    
Felix Solberg                           (M)       V                                                 X    

SUMMA: 53 9 3 0 0

Omröstningen utfaller med 53 Ja-röster mot 9 Nej-röster och 3 som avstår.

Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet.

 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 

nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och 
därmed tydliggörande kring eventuellt extra ekonomiskt tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn.

Reservationer
Ledamöterna från Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt 
Joakim Månsson Bengtsson (-) reserverar sig mot kommunfullmäktiges 
beslut.

Följande skriftliga reservation inges från (V): Protokollsbilaga KF § 178/01

Följande skriftliga reservation inges från (MP): Protokollsbilaga KF 178/02

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen, Stadshallen, 2017-09-28 klockan 17.00–20.15

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), kl. 17.15-20.15, §§ 176-188
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (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)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Anders Jarfjord (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
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Justerare Utdragsbestyrkande

Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)

Tjänstgörande ersättare Rune Granqvist (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 166-175
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Göran Wallén (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Ersättare Akram Heidari (S), kl. 17.50-19.40
Mats Nilsson (S), kl. 17.10-20.15
Hanna Örnskär (MP)
Anna Hagerberg (MP), kl. 17.10-19.45
Sofie Lemontzis (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Bengt Svensson (SD)
Marit Stigson (FI)
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 166-188
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Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 12 oktober 2017 kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Paragrafer § 166-188

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-12 Datum då anslaget tas ned 2017-11-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har inlämnat en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. 

I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun ska ta ansvar för 
ensamkommande som kommit till kommunen tills de fyller 21 år. Om 
detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i motionen att den 
unge ska få stanna i kommunen tills överklagandeprocessen har nått sitt 
ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft. 

Motionen har remitterats till socialnämnden och överförmyndarnämnden 
för yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0285.
Socialnämndens beslut med reservationer från FI och V den 17 maj 2017, 
§ 104 dnr SO 2017/0055.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 dnr SO 2017/0055.
Överförmyndarnämndens beslut den 10 april 2017, § 87 dnr ÖFN 
2017/0007.
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 29 mars 2017 dnr ÖFN 
2017/007.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt 
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer 
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det 
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där 
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barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet 
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde 
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.

Ärendet
Joakim Månsson Bengtsson (-) har inlämnat en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. 

I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun ska ta ansvar för 
ensamkommande som kommit till kommunen tills de fyller 21 år. Om 
detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i motionen att den 
unge ska få stanna i kommunen tills överklagandeprocessen har nått sin 
ände d v s tills dess beslutet har vunnit laga kraft. 

Socialnämndens yttrande
Enligt Socialtjänstlagen ska stöd lämnas till enskild efter en prövning av 
dennes individuella behov av insatser. Det är ytterst tveksamt om den i 
motionen föreslagna ordningen i förstahandsyrkandet står i samklang 
med den kommunala likställighetsprincipen. Principen finns lagstadgad i 
2 § 2 kap. kommunallagen (1991:900) och innebär i korthet att 
kommuner inte får särbehandla medlemmar eller grupper av medlemmar 
utan stöd i lag, varken positivt eller negativt.

I motionens andra yrkande framhålls att Lunds kommun bör låta 
ensamkommande som överklagar Migrationsverkets beslut få stanna i 
kommunen fram till dess att beslutet vunnit laga kraft. Det torde i 
dagsläget inte finnas några juridiska hinder för en sådan arbetsordning. 
Enligt nuvarande ersättningssystem är det dock inte möjligt för 
kommunen att söka ekonomisk ersättning från Migrationsverket för tid 
efter att Migrationsverket avgjort ärendet.

Den ekonomiska kostnaden för Lunds kommun är svår att med säkerhet 
bedöma utifrån en mängd osäkerhetsfaktor såsom antal som får avslag på 
sin asylansökan samt vilket boende personen skulle ha behov av. En 
ändring av nuvarande hanteringspraxis skulle kunna bidra till brist på 
platser i boenden och den föreslagna förändringen skulle kunna innebära 
behov av fler HVB/Stödboenden än vad som är planerat idag alternativt 
ett ökat behov av att köpa externa platser. Socialnämnden eller 
överförmyndarnämnden har ingen statistik på hur stor andel av de unga 
som söker överprövning av avslagsbeslutet från Migrationsverket. Enligt 
den information som finns bedöms det vara en stor andel. Vid en 
beräkning som omfattar en genomsnittlig kostnad för nuvarande boenden 
inklusive kostnader för ledning och stöd tillsammans med att väntan på 
första överprövningsinstans är ca sex månader, så beräknar 
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socialnämnden kostnaden för kommunen vara inom intervallet 225 000 – 
325 000 kronor per individ i genomsnitt. 

Överförmyndarnämndens yttrande
Enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska ett
barn under 18 år och som vid ankomst till Sverige är skilt från sina 
föräldrar ha en god man. Om barnet efter ankomst till Sverige har blivit
övergivet på ett eller annat sätt innan det fått uppehållstillstånd ska också 
en god man förordnas för barnet. Enlig lagstiftningen upphör
godmanskapet automatiskt när barnet fyller 18 år. Lagstiftningen ger
således inte stöd för att godmanskapet ska kvarstå tills den
ensamkommande fyller 21 år. Överförmyndarnämndens uppfattning är
således att godmanskapet ska upphöra när barnet fyller 18 år utifrån
gällande lagstiftning. Överförmyndarnämnden får som myndighet inte 
fatta beslut där det saknas lagstöd.

Motionen framhåller i sitt andrahandsyrkande att Lunds kommun bör låta 
ensamkommande som överklagar Migrationsverkets beslut få stanna i 
kommunen fram till dess att beslutet vunnit laga kraft. Enligt 
överförmyndarnämndens uppfattning är inte en åldersuppskrivning av 
Migrationsverket att likställa med att barnet fyller 18 år. Anledningen till 
överförmyndarnämndens ställningstagande är att det idag saknas 
särskilda lagregler om åldersbedömningar. I vilken omfattning 
kommunen och andra myndigheter är bundna av Migrationsverkets 
bedömning av åldern har prövats av domstolar i olika mål. Även JO har 
belyst frågan om åldersuppskrivningar. Överförmyndarnämnden gör 
utifrån dessa domar och JO-beslut bedömningen att Migrationsverkets 
ställningstaganden om ålder inte är bindande för överförmyndarnämnden 
eller för andra myndigheter. Socialtjänsten, skolan och överförmyndaren 
är därmed fria att göra sina egna bedömningar gällande ett barns ålder.

Med anledning av ovanstående tog överförmyndarnämnden, i december
2016, ett beslut om att ensamkommande barn som är bosatta i Lunds
kommun och som får sin ålder uppskriven till 18 år ska få ha kvar god
man tills asylbeslutet vunnit laga kraft. Beslutet innebär att de
ensamkommande barn, vars gode man ifrågasätter åldersuppskrivningen
och överklagar asylbeslutet får behålla sin god man, tills asylbeslutet
vunnit laga kraft. En individuell bedömning görs i varje enskilt ärende.
Flera överförmyndare i landet hanterar frågan på samma sätt som
överförmyndarnämnden i Lund. 

Enligt lag är det den kommun där barnet är bosatt som utövar tillsyn i
godmanskapet vilket innebär att överförmyndarnämnden i Lund enbart
utövar tillsyn över de ensamkommande barn som är bosatta i Lunds
kommun. En flytt till något av Migrationsverkets boenden innebär en
flytt från Lunds kommun, eftersom Migrationsverket inte har några 
anläggningsboenden i Lund. Den kommun där Migrationsverkets boende 
är placerat övertar tillsynen i godmanskapet och överförmyndarnämnden 
i Lund avslutar ärendet. Huruvida den ensamkommande får behålla sin
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gode man efter flytt till annan kommun, saknar överförmyndarnämnden i
Lund kännedom om.

Ändring av lagstiftning angående åldersbedömning
Sedan motionen skrevs har en ändring i lag gjorts vilket innebär att 
Migrationsverket ska göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i 
ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Den nya 
lagstiftningen kommer innebära att det blir säkrare bedömningar från 
Migrationsverket.

Regeln gäller från 1 maj och åldersbedömningen kan överklagas separat. 
Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari 
2017. Syftet med lagändringarna är att undvika att vuxna asylsökande är 
placerade på boenden för barn. Syftet är också att se till att samhällets 
resurser avsatta för barn inte går till vuxna asylsökande. I de fall 
Migrationsverket bedömer att en tillfällig åldersbedömning ska göras, ska 
verket också erbjuda den asylsökande en medicinsk åldersbedömning. 
Rättsmedicinalverket ansvarar för den medicinska åldersbedömningen. 
Den är ett komplement till övrig eventuell bevisning om den 
asylsökandes identitet. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig.

Det är den asylsökande som har bevisbördan för sin ålder, som en del av 
identiteten. I de ärenden där ingen medicinsk åldersbedömning kommer 
in till Migrationsverket ska myndigheten fatta ett tillfälligt beslut om 
ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet. Beslutet gäller direkt, även om 
det överklagas. 

Förslag om tillfälligt statsbidrag under år 2017 för att 
ensamkommande barn och unga ska kunna bo kvar i 
kommunen efter att de fyller 18 år
Under sommaren har regeringen och Vänsterpartiet föreslagit att 195 
miljoner kronor ska avsättas i höständringsbudgeten för att ge 
kommunerna möjlighet att låta ensamkommande unga som fyller 18 år 
bo kvar i kommunen under asylprocessen. Det är upp till varje kommun 
att avgöra hur pengarna ska används. Medlen föreslås fördelas 
proportionellt till kommunerna utifrån hur många asylsökande 
ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt 
asylärende i respektive kommun per den 30 juni 2017. Enligt förslaget 
får Lunds kommun 1,2 miljoner kronor av det tillfälliga statsbidraget. 

Kommunkontorets kommentar
Motionen berör de asylsökande ensamkommande barn och unga som 
kommit till kommunen före den 31 januari 2017. De som kommer 
därefter omfattas av den nya lagstiftningen om tidiga och 
överklagningsbara åldersbedömningar vilket innebär att det blir säkrare 
bedömningar från Migrationsverket och därmed en minskad risk för sena 
åldersuppskrivningar. 
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Antalet ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar 
för varierar i takt med att deras asylansökningar behandlas av 
Migrationsverket. I juli hade kommunen ansvar för cirka 270 personer. 
Av dessa har cirka 150 fått uppehållstillstånd och 120 är asylsökande. I 
gruppen asylsökande är det mellan 80-100 som är, eller kan bli, föremål 
för åldersprövning. De flesta ensamkommande anlände till kommunen 
under hösten 2015. Under 2016 kom 25 personer och fram till augusti i år 
har endast två barn kommit till kommunen. De barn och unga som får 
uppehållstillstånd kan stanna i kommunen. 

Under perioden juli 2016 till maj 2017 har totalt 44 ungas ärenden 
avslutas. Av dessa har tio ungdomar fyllt 18 år under asylprocessen. 23 
har blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket samt meddelats avslag 
på sin asylsansökan. Samtliga har överförts till Migrationsverket och har 
erbjudits boende hos dem. Åtta unga har återförenats med sina familjer, 
två har avvikit och en har återvänt till sin familj i hemlandet. 

Vad gäller motionens första yrkande, att kommunen ska ta ansvar för 
ensamkommande tills de fyller 21 år, bedömer både socialnämnden och 
överförmyndarnämnden att det inte finns stöd i lagstiftningen för den 
föreslagna ordningen. Kommunkontoret föreslår därmed att detta 
yrkande avslås.

Det andra yrkandet i motionen avser att Lunds kommun bör låta de 
ensamkommande som skrivs upp i ålder över 18 år eller fyller 18 år 
under asylprocessen som överklagar Migrationsverkets beslut, få stanna i 
kommunen fram till dess att beslutet vunnit laga kraft. 

Staten har ansvar för asylsökande över 18 år och kommuner kan 
möjliggöra att 18-åringar kan bo kvar om förutsättningar finns. Flera 
kommuner hanterar frågan på samma sätt som Lund. I vilken omfattning 
kommunen och andra myndigheter är bundna av Migrationsverkets 
bedömningar av åldern har prövats av olika domstolar i olika mål. 
Utfallen i dessa avgöranden har varierat och domstolarna har resonerat 
olika. 

Planeringsförutsättningarna för kommunerna förändras från statens sida 
med kort varsel genom ändrad lagstiftning och sänkta ekonomiska 
ersättningar. Regeringen föreslår ett tillfälligt statsbidrag under 2017 för 
att ge kommunerna möjlighet att låta ensamkommande unga som fyller 
18 år bo kvar i kommunen under asylprocessen. För Lunds del skulle det 
innebära ett engångsbelopp på 1,2 miljoner kronor. Detta är inte på långt 
när tillräckligt för att finansiera den omställning i verksamheten som 
skulle vara nödvändig. Socialnämnden beräknar att kommunens 
genomsnittliga kostnad per person under sex månader är mellan 225 000 
– 325 000 kronor, totalt sett en betydligt högre kostnad än vad staten 
tillfälligt skjuter till.
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Tjänsteskrivelse 6 (6)
Diarienummer

2017-08-23 KS 2017/0285

Om Lunds kommun ska låta den ensamkommande stanna i kommunen 
och bibehålla sina rättigheter under prövotiden ger det konsekvenser bl a 
i form av ändrad boendeplanering vilket medför både praktiska 
svårigheter och ökade kostnader. Det råder stor brist på bostäder, alltifrån 
HVB-hem till stödboende och lägenheter. Personalplaneringen skulle 
även påverkas inom olika funktioner i kommunen. Överförmyndarens 
kostnader skulle också öka eftersom fler ensamkommande då skulle 
stanna i kommunen. Enligt det statliga ersättningssystemet är det inte 
möjligt för kommunen att söka ersättning från Migrationsverket under 
prövotiden. 

Kommunkontorets bedömning är utifrån ovanstående att det i dagsläget 
inte finns förutsättningar för att öka ambitionsnivån och låta de unga få 
stanna i kommunen under prövotiden. Kommunkontoret föreslår därför 
att motionen avslås i sin helhet.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
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Interpellationssvar 
Elin Gustafsson (S) 

Kommunalråd 

Svar på interpellation från Mattias Horrdin (C) angående Vikingaskolan 

Mattias Horrdin (C) har i en interpellation till mig ställt frågor om Mårtenskolan och 
Vikingaskolans framtid. Frågan om en ny Mårtenskola har diskuterats länge. Från 
Socialdemokraternas sida har vi varit väldigt tydliga med att det krävs en ny 
Mårtenskola. Därför är vi också glada att vi tillsammans med Miljöpartiet och 
Liberalerna har arbetat och kommit överrens om att komma vidare med den nya 
Mårtenskolan. Detta är något vi nu arbetar för att möjliggöra så fort som möjligt och på 
bästa sätt.  

Utifrån arbetet med en ny Mårtenskola behövs inte lågstadiedelen på Vikingaskolan. 
Detta är också det som nämnden gjorde en beställning utifrån. Beslutet vid nämndens 
sammanträde blev att hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Vikingaskolan för 
720 elever i årskurs 4-9 enligt skrivelsen Beställning Vikingaskolan 2017-09-20 med 
färdigställande till höstterminen 2020. Jag har ingen annan inställning till detta än det 
som min rödgröna grupp och Liberalerna framfört i nämnden och som också blev 
nämndens beslut. 

Bakgrunden till detta är primärt att vi som socialdemokrater vill jobba för ökad 
integration i alla våra skolor, detta är något som vi samlat i barn- och skolnämnd Lunds 
stad jobbat för. Men för att uppnå detta har det ställts krav på ett mer strategiskt 
lokalplaneringsarbete. Men vi ser också vikten av att jobba för att vid nybygge bygga 
större enheter än de minsta enheterna vi har idag, ur personalens perspektiv och 
möjlighet till kollegialt lärande men också utifrån elevernas perspektiv.  

När vi den 1 januari 2018 får en ny och samlad barn- och skolnämnd i Lunds kommun 
så kommer denna nämnd att få en grundlig dragning om lokaplaneringen och pågående 
lokalprojekt. Detta kommer ge samtliga nämndsledamöter möjlighet att fullt ut sätta sig 
in i dessa mycket viktiga framtidsfrågor. 

Att Mattias Horrdin i sin interpellation skriver ”Var det meningen att försöka smyga 
igenom förändringarna utan att någon ska kunna hinna opponera sig?” förstår jag inte 
syftet med. Hanteringen av planeringen följer de rutiner vi har och det är ingen som 
smugit igenom något. Bara för att det inte gått Horrdins och Centerpartiets väg så 
betyder inte det att det smugits igenom. Detta påstående från Horrdin kan inte ses som 
något annat än ett försök att sprida misstro för hans politiska motståndare. Vi 
socialdemokrater har tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna varit tydliga med så 
väl grunderna som ambitionerna vad gäller Mårtenskolan och Vikingaskolan. Det har 
funnits både tid och möjlighet att diskutera detta beslut med företrädare för våra tre 

247

Bilaga 191



 
 

partier. Inte minst har Horrdin själv haft chans att göra det i barn- och skolnämnd Lunds 
stad. Men detsamma gäller givetvis för Lundaborna. 
 
Avslutningsvis så uttrycker Horrdin i sin interpellation till mig att han tycker det är 
viktigt med integrationen i området. Det gläder mig att även Horrdin och Centerpartiet 
tycker det är viktigt med integrationen i området. Det som däremot förundrar mig är att 
de inte ställer sig bakom det förslag som vi socialdemokrater tillsammans med 
Miljöpartiet och Liberalerna presenterat. Det är nämligen det enda förslag som 
presenterats som tar integrationen i området på allvar. Om Centerpartiet och Horrdin 
menar allvar med sitt påstående så är det också på tiden att ta ställning för det. 

 
 
 
 
Lund 22 november 2017 
 
 
 
Elin Gustafsson (S) 
Kommunalråd 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-11-01 KS 2017/0303

Justerare Utdragsbestyrkande

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) §§ 317-
318 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
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-11-01 KS 2017/0303

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2017-12-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-09-29 KS 2017/0010

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

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag 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 barnkonsekvens-
analys 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.
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-09-29 KS 2017/0010

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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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-09-29 KS 2017/0010

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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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-09-29 KS 2017/0010

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret har 

anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-23 TN 2017/0547

Justerare Utdragsbestyrkande

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
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-23 TN 2017/0547

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle
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Tekniska förvaltningen 

 

Tjänsteskrivelse 
2017-06-08 

1(3) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post  

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-14 68 65 www.lund.se tekniska.forvaltningen@lund.se 

221 00 Lund Lund 

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 
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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.  

 

 

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 

Övergripande cykeltrafikstråk, 

Ramprogram för Lund C 
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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   Karl-Oscar Seth  

Teknisk direktör  Stadsträdgårdsmästare  

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

Förvaltningschefen 

Otto Ryding, Kävlingevägen 17, 222 40 Lund.  
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-05-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-03 SN 2017/0231

Justerare Utdragsbestyrkande

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
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-03 SN 2017/0231

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned 2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Anna Månsson
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Serviceförvaltningen 
 

Tjänsteskrivelse 
2017-04-18 

1(2) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress   
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se  
221 00 Lund 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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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 Tjänsteskrivelse 

2017-04-18 
2(2) 

 

 

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 Jonna Myrebris 
Förvaltningschef Fastighetschef 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-02-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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   som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till 

Stadsbyggnadskontorets skrivelse.
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-16 BN 2016/0473

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-02-16 klockan 
17.00–20.25

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande, ersattes av Klas Svanberg som 
ordförande och av Fredrik Fexner (S) som ledamot under § 28.
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf, ersattes av Alexander Wallin (M) 
under § 26 samt trädde in som mötesordförande under § 28.
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP), ersattes av Fredrik Fexner (S) under §§ 22 
och 31.
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Fexner (S), ersättare för Anna Hagerberg (M) under §§ 22 
och 31 samt ersättare för Björn Abelson (S) under § 28
Alexander Wallin (M), ersättare för Klas Svanberg (M) under § 26
Johan Helgeson (MP), ersättare för Ulf Nymark (MP)
Christoffer Karlsson (L), ersättare för Mia Honeth (L)

Ersättare Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Malin Sjögren, bygglovschef/stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Vesna Vasiljkovic, översiktsplanarkitekt
Carolina Lundberg, översiktsplanarkitekt
Birgitta Mitchell, biträdande stadsarkitekt
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Martin Andersson, bygglovshandläggare
Sofi Dragstedt, bygglovshandläggare
Ulrika Thulin, planhandläggare
Maria Lindvall, landskapsarkitekt
Daniel Mathiasson, översiktsplanarkitekt
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-16 BN 2016/0473

Justerare Utdragsbestyrkande

Justerare Bernt Bertilsson (C)

Paragrafer § 17-38

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 23 februari 2017 
kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S), §§ 17-27 och 29-33

Klas Svanberg (M), § 28

Justerare

Bernt Bertilsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-16

Paragrafer § 17-38

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-27 Datum då anslaget tas ned 2017-03-21

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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Stadsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Planavdelningen   Diarienummer  

 2017-02-07 BN 2017/0017  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund      

 

Ole Kasimir 

046-359 63 74 

ole.kasimir@lund.se 

 Byggnadsnämnden i Lund 

 

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 barnkonsekvens-

analys 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. 

 

 

274



    

 TJÄNSTESKRIVELSE                      2 (2)  

  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 trädgårds- 

och 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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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 404 Lundaförslag Låt åldersuppgraderade
asylsökande barn få bo kvar (KF)

Dnr KS 2017/0647

Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september
att                  återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 
återkomma med nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om 
statsbudgeten och därmed tydliggörande kring eventuellt extra 
ekonomisk tillskott till kommunerna för mottagande av ensamkommande 
barn.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017 dnr KS 
2017/0647.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2017 § 179.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0647.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V) 
och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige låta de ensamkommande flyktingbarnen 
stanna under överklagandeprocess av asylärenden och 
åldersuppskrivningar, 
att överlåta till kommunfullmäktige att ta beslut angående finansieringen.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C), Torsten 
Czernyson och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på riksdagens beslut.
Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (L) yrkar, för det fall 
bordläggningsyrkandet inte vinner bifalll, att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå förslaget. 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på 
bordläggningsyrkandet.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkande om bordläggning mot 
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
bordläggningsyrkandet.
Omröstning begärs.  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för avslag på bordläggningsyrkandet.
Nej för bifall till bordläggningsyrkandet.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-
Olof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Mattias Horrdin 
(C) röstar nej.  
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
avslå bordläggningsyrkandet.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i övrigt och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hennes eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Mattias Horrdin (C) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.  
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå förslaget

Reservationer
Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Philip 
Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Mattias Horrdin (C) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 404/01-02

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Mattias Horrdin (C): 
Då förslag till finansiering saknas vill vi i första hand bordlägga ärendet 
med då det föll yrkar vi avslag och återkommer med förslag i 
fullmäktige.
Pernilla West (FI): FI instämmer i MP:s yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
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)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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RESERVATION   
Kommunstyrelsens sammanträde 171206 
 
 
 
 
 
Reservation ärende 48 och 49 

Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiets mening att ensamkommande barn ska få stanna i 
Lunds kommun under överklagandeprocessen av asylärenden och åldersuppskrivningar.  

De berörda individerna har påbörjat och kommit en bit i sin integrationsprocess, går i skolan 
och har skaffat sig ett visst nätverk och trygghet. En flytt till ett av Migrationsverkets boende 
på annan ort skulle innebära att denna process avbryts och får startas om, vilket kan få stor 
negativ påverkan på den enskilde individen. 

Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiets mening att under tiden som barn och unga får sitt 
ärende om ålder eller asyl prövat måste man få bo kvar i Lund. Socialdemokraterna och 
Miljöpartiets förslag sätter ungdomarna i fokus och skapar förutsättningarna för en bättre 
integration, vilket både ungdomarna och samhället tjänar på. 

Det är vår uppfattning att barnperspektivet måste vara vägledande för kommunens beslut. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar att barnen och ungdomarnas välmående måste 
sättas i främsta rummet. Detta innebär att fram tills en åldersuppskrivning vunnit laga kraft 
borde kommunen ta ansvar för deras integration och sociala trygghet. Dessa ungdomar har 
redan gått igenom tillräckligt mycket. 

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden att kommunstyrelsen skulle besluta 

att föreslå kommunfullmäktige låta de ensamkommande flyktingbarnen stanna under 
överklagandeprocess av asylärenden och åldersuppskrivningar. 

att överlåta till kommunfullmäktige att ta beslut angående finansieringen. 

 

Elin Gustafsson Emma Berginger 

Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna  
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06 
 
Ang Lundaförslag Låt åldersuppgraderade asylsökande barn få bo 
kvar (Dnr: KS 2017/0647) 
 
Kommunerna kompenseras inte fullt ut av staten för de potentiella kostnaderna som uppstår 
ifall Lunds kommun ska låta asylsökande barn bo kvar i kommunen. Vi är därför mycket 
bekymrade över de ekonomiska konsekvenserna av beslutet, som kan hamna på upp emot ca 
30 miljoner kronor i värsta fall. Dessutom har det rödgröna styret inte försökt förankra 
beslutet hos oss i oppositionen, vilket tyder på dåligt politiskt handlag och ett beklagligt 
ointresse för blocköverskridande dialog och kompromisser. 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande i kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-12-04 KS 2017/0647

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Lundaförslag Låt åldersuppgraderade 
asylsökande barn få bo kvar

Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 

nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och 
därmed tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017 dnr KS 
2017/0647.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2017 § 179. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0647.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt 
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer 
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det 
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där 
barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet 
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde 
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.

Ärendet

Lundaförslaget
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan. I 
förslaget redogörs för att flera kommuner väljer att låta barnen bo kvar i 
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-12-04 KS 2017/0647

sina boenden och fortsätta sin skolgång under pågående 
överklagandeprocess. I Lunds kommun får dessa unga lämna sitt boende 
med omedelbar verkan vilket bl a leder till ökad otrygghet och psykisk 
ohälsa samt svårigheter att fortsätta sina studier. Detta förfarande lägger 
ett stort och växande ansvar på civilsamhället som redan deltar i att stötta 
asylsökande på olika sätt. Förslagsställaren menar även att den föreslagna 
förändringen inte medför några ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.

Kommunkontoret redogjorde i ärendet för att staten har ansvar för 
asylsökande över 18 år och att en kommun kan möjliggöra att 18-åringar 
kan bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess om 
förutsättningar finns. Kommunkontorets bedömning var att det i 
dagsläget inte finns förutsättningar för att öka ambitionsnivån och låta de 
unga få stanna i kommunen under prövotiden och föreslog att 
Lundaförslaget skulle avslås, vilket även kommunstyrelsen beslutade. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 

nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och 
därmed tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn.

Återremissen
Uppgifterna om det tillfälliga statsbidraget och antalet ensamkommande 
barn och unga som Lunds kommun har ansvar för har i det kommande 
uppdaterats.

Tillfälligt statsbidrag under år 2017 och 2018
Regeringen har föreslagit att ett tillfälligt statsbidrag på 390 miljoner 
kronor ska tillföras statens budget för år 2017 och 195 miljoner kronor 
för år 2018.

Medlen avser att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande 
unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett 
slutgiltigt beslut i sitt ärende bo kvar i den kommun där de vistas. Det är 
upp till varje kommun att avgöra hur pengarna ska används, ingen 
uppföljning kommer att göras. Medlen fördelas proportionellt till 
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande barn och 
unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i respektive 
kommun per den 30 juni 2017. 

Lunds kommuns andel av det tillfälliga statsbidraget är 2,4 miljoner 
kronor för 2017 samt 1,2 miljoner kronor för 2018. Pengarna för 2017 
kommer att betalas ut till kommunerna under senare delen av december. 
2018 års medel kommer att betalas ut i början på året. 
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2017-12-04 KS 2017/0647

Antalet ensamkommande barn och unga i Lunds kommun
Antalet ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar 
för varierar i takt med att deras asylansökningar behandlas av 
Migrationsverket. Den siste oktober hade kommunen ansvar för 263 
ensamkommande. Av dessa är cirka 85 asylsökande. Majoriteten av 
dessa kan bli föremål för åldersprövning. 

Under juli 2016 till november 2017 har totalt 68 ensamkommande flyttat 
från Lund av olika anledningar:

- 20 har fyllt 18 år under asylprocessen,
- 34 har meddelats avslag på sin asylansökan samt i vissa fall blivit 

uppskrivna i ålder av Migrationsverket.

Samtliga av dessa har överförts till Migrationsverket och erbjudits 
boende. 

- 8 har återförenats med sina familjer, 
- 2 har avvikit,
- 1 har återvänt till sin familj i hemlandet,
- 2 har flyttat till vänner.

Den 22 november godkände Riksdagen riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i 
regeringens budgetproposition för 2018. Riksdagen ställde sig också 
bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt 
förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020. Riksdagen förväntas 
fatta beslut om utgiftsområde 8, där det tillfälliga statsbidraget ingår, den 
8 december. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har 
tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då 
sammanställer riksdagen statens budget. 

Kommunkontorets kommentar
Staten har ansvar för asylsökande över 18 år. Kommunen kan möjliggöra 
att 18-åringar kan bo kvar under prövotiden om förutsättningar finns. 
För individen är det självklart bäst att kunna stanna i kommunen under 
prövotiden för att få en kontinuitet i sitt boende, sin skolgång och sitt 
vardagliga sammanhang. 

Det råder stor brist på bostäder, alltifrån HVB-hem till stödboende och 
bostäder i Lund. Socialnämnden har ett ekonomiskt underskott till följd 
av att verksamheten för ensamkommande inte kan bedrivas inom de 
statliga ersättningar som ges. 

Prövotiden varierar från person till person. Socialnämnden beräknar att 
kommunens genomsnittliga kostnad per person under sex månader är 
mellan 225 000 – 325 000 kronor, totalt sett en betydligt högre kostnad 
än vad staten tillfälligt skjuter till. Beräkningarna utgår ifrån nuvarande 
boendelösningar. 
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Det tillfälliga statsbidraget täcker inte kostnaderna för den omställning i 
verksamheten som är nödvändig. Andra boendealternativ kan vara 
aktuella om barnen ges möjlighet att bo kvar i Lund under prövotiden. 
Ökade kostnader skulle då även uppstå inom överförmyndarnämnden. 

Kommunkontorets beredning utgår från att Riksdagen beslutar i enlighet 
med regeringens förslag. Den samlade bedömningen är att det i dagsläget 
saknas förutsättningar för nämnderna att öka ambitionsnivån inom sina 
nuvarande uppdrag och ekonomiska ramar. 

Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunkontoret

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Bertil Egerö
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (6)
Sammanträdesdatum

2017-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 179 Lundaförslag ”Låt åldersuppgraderade 
asylsökande barn få bo kvar”

Dnr KS 2017/0647

Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn ska få 
bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall de har 
blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 13 september 2017, § 282
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017.
Lundaförslag från Bertil Egerö den 27 april 2017.
 

Anföranden
Anders Almgren (S), Joakim Månsson Bengtsson (-) och Philip Sandberg (L) 
yttrar sig.

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Philip Sandberg (L) yrkar att ärendet återremitteras 
till kommunstyrelsen för att återkomma med nytt förslag efter att riksdagen 
fattat beslut om statsbudgeten och därmed tydliggörande kring eventuellt extra 
ekonomiskt tillskott till kommunerna för mottagande av ensamkommande 
barn.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till återremissyrkandet.

Nej för avslag på återremissyrkandet.

 

Omröstningen utfaller enligt följande:
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (6)
Sammanträdesdatum

2017-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

16. Lundaförslag 'Låt åldersuppgraderade asylsökande barn bo kvar'
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt

Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (L)       Alla                                              X    
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla                                              X   
Marie Henschen                          (FNL

)     
Alla                                              X   

Jan Annerstedt                          (FNL
)     

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

)     
Alla                                              X   

Ann-Margreth Olsson                     (S)       Alla                                              X    
Louise Rehn Winsborg                    (M)       Alla                                              X    
Lena Fällström                          (S)       Alla                                              X    
Cecilia Emanuelsson                     (MP)      Alla                                              X    
Kenth Andersson                         (S)       Alla                                              X    
Mats Olsson                             (V)       Alla                                              X   
Christer Wallin                         (M)       Alla                                              X    
Jörgen Forsberg                         (M)       Alla      Birger  Swahn                           X    
Mats Helmfrid                           (M)       Alla      Inga-Lisa Sjödin                        X    
Jeanette Olsson                         (S)       Alla                                              X    
Eleni Rezaii Liakou                     (S)       Alla                                              X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla                                              X   
Yanira Difonis                          (MP)      Alla                                              X    
Mats Hansson                            (SD)      Alla                                              X   
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla      Kerstin Frygner                         X   

Cecilia Barnes                          (L)       Alla                                              X    
Inger Tolsved Rosenkvist                (L)       Alla      Christer Wallström                      X    
Anders Jarfjord                         (V)       Alla                                              X    
Klas Svanberg                           (M)       Alla                                              X    
Louise  Burman                          (M)       Alla                                              X    
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X   
Anders Almgren                          (S)       Alla                                              X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Jean Niyongabo                          (MP)      Alla                                              X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla      Alexander Wallin                        X    
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla                                              X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X    
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla                                              X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X  
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X    

Transport: 40 9 1 0 0
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2017-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Transport: 40 9 1 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla      Eva S Olsson                            X    
Emma Berginger                          (MP)      Alla                                              X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla      Mohsen Abtin                            X    
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V                                                 X    
Gunnar Brådvik                          (L)       Alla                                              X    
Vera Johnsson                           (M)       V                                                 X    
Christoffer Brinkåker                   (SD)      Alla                                              X   
Pernilla West                           (FI)      Alla                                              X  
Joakim Månsson Bengtsson                (-)       Alla                                              X  
Nils  Paulsson                          (M)       V         Betty Jansson                           X    
Felix Solberg                           (M)       V                                                 X    

SUMMA: 52 10 3 0 0

Omröstningen utfaller med 52 Ja-röster mot 10 Nej-röster och 3 som avstår. 

Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med nytt 

förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och därmed 
tydliggörande kring eventuellt extra ekonomiskt tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet samt 
Joakim Månsson Bengtsson (-) reserverar sig mot kommunfullmäktiges 
beslut.

Följande skriftliga reservation inges från (M): Protokollsbilaga KF § 179/01

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-28 KS 2017/0793

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen, Stadshallen, 2017-09-28 klockan 17.00–20.15

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), kl. 17.15-20.15, §§ 176-188
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (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)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Anders Jarfjord (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
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Justerare Utdragsbestyrkande

Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)

Tjänstgörande ersättare Rune Granqvist (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 166-175
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Göran Wallén (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Ersättare Akram Heidari (S), kl. 17.50-19.40
Mats Nilsson (S), kl. 17.10-20.15
Hanna Örnskär (MP)
Anna Hagerberg (MP), kl. 17.10-19.45
Sofie Lemontzis (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Bengt Svensson (SD)
Marit Stigson (FI)
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 166-188
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Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 12 oktober 2017 kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-09-28

Paragrafer § 166-188

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-12 Datum då anslaget tas ned 2017-11-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Lundaförslag Låt åldersuppgraderade 
asylsökande barn få bo kvar

Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0647.
Lundaförslag från Bertil Egerö den 27 april 2017.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt 
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer 
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det 
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där 
barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet 
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde 
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.

Ärendet
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan. I 
förslaget redogörs för att flera kommuner väljer att låta barnen bo kvar i 
sina boenden och fortsätta sin skolgång under pågående 
överklagandeprocess. I Lunds kommun får dessa unga lämna sitt boende 
med omedelbar verkan vilket bl a leder till ökad otrygghet och psykisk 
ohälsa samt svårigheter att fortsätta sina studier. Detta förfarande lägger 
ett stort och växande ansvar på civilsamhället som redan deltar i att stötta 
asylsökande på olika sätt. Förslagsställaren menar även att den föreslagna 
förändringen inte medför några ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.
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Kommunkontorets kommentar
Motionen berör de asylsökande ensamkommande barn och unga som 
kommit till kommunen före den 31 januari 2017. De som kommer 
därefter omfattas av den nya lagstiftningen om tidiga och 
överklagningsbara åldersbedömningar vilket innebär att det blir säkrare 
bedömningar från Migrationsverket och därmed en minskad risk för sena 
åldersuppskrivningar. 

Antalet ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar 
för varierar i takt med att deras asylansökningar behandlas av 
Migrationsverket. I juli hade kommunen ansvar för cirka 270 personer. 
Av dessa har cirka 150 fått uppehållstillstånd och 120 är asylsökande. I 
gruppen asylsökande är det mellan 80-100 som är, eller kan bli, föremål 
för åldersprövning. De flesta ensamkommande anlände till kommunen 
under hösten 2015. Under 2016 kom 25 personer och fram till augusti i år 
har endast två barn kommit till kommunen. De barn och unga som får 
uppehållstillstånd kan stanna i kommunen. 

Under perioden juli 2016 till maj 2017 har totalt 44 ungas ärenden 
avslutas. Av dessa har tio ungdomar fyllt 18 år under asylprocessen. 23 
har blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket samt meddelats avslag 
på sin asylsansökan. Samtliga har överförts till Migrationsverket och har 
erbjudits boende hos dem. Åtta unga har återförenats med sina familjer, 
två har avvikit och en har återvänt till sin familj i hemlandet. 

Staten har ansvar för asylsökande över 18 år. En kommun kan möjliggöra 
att 18-åringar kan bo kvar i kommunen under pågående 
överklagandeprocess om förutsättningar finns. Flera kommuner hanterar 
frågan på samma sätt som Lund. I vilken omfattning kommunen och 
andra myndigheter är bundna av Migrationsverkets bedömningar av 
åldern har prövats av olika domstolar i olika mål. Utfallen i dessa 
avgöranden har varierat och domstolarna har resonerat olika. 

Planeringsförutsättningarna för kommunerna förändras från statens sida 
med kort varsel genom ändrad lagstiftning och sänkta ekonomiska 
ersättningar. Om Lunds kommun ska låta den ensamkommande stanna i 
kommunen och bibehålla sina rättigheter under prövotiden ger det 
konsekvenser bl a i form av ändrad boendeplanering vilket medför både 
praktiska svårigheter och ökade kostnader. Det råder stor brist på 
bostäder, alltifrån HVB-hem till stödboende och lägenheter. 
Personalplaneringen skulle även påverkas inom olika funktioner i 
kommunen. Överförmyndarnämndens kostnader skulle också öka 
eftersom fler ensamkommande då skulle stanna i kommunen. 

Enligt det statliga ersättningssystemet är det inte möjligt för kommunen 
att söka ersättning från Migrationsverket under prövotiden. 
Socialnämnden gör bedömningen att väntan på första 
överprövningsinstans är ca sex månader och beräknar att kommunens 
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genomsnittliga kostnad per person under sex månader är mellan 225 000 
– 325 000 kronor.

Kommunkontorets bedömning är utifrån ovanstående att det i dagsläget 
inte finns förutsättningar för att öka ambitionsnivån och låta de unga få 
stanna i kommunen under prövotiden. Kommunkontoret föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå förslaget.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Lundaförslaget ska anses besvarat med vad kommunkontoret anfört 

ovan.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Bertil Egerö
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
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