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§1

Justering av dagordning

Kommunstyrelsen beslutar att som ytterligare ärende på
föredragningslistan ta upp ärende om tillsättning av tf kommundirektör.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§2

Kommunkontorets information om
ekonomi och budget

Dnr KS 2017/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den
30 november 2017.
Rapporten redovisas.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§3

Rapport från kommunstyrelsens
utskott

Muntlig rapportering från kommunstyrelsens arbetsutskott,
arbetsgivarutskott och miljö- och hälsoutskott.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§4

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll

Dnr KS 2017/1056
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 13
november, 20 november, 27 november, 4 december och 11 december
2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts/Strategisk samhällsplanering protokoll
från sammanträdena den 20 november och 11 december 2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§5

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från funktionshinderrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§6

Granskningsrapport 2017 och
handlingsplan 2018 intern kontroll
kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/0988

Sammanfattning
Granskning 2017
Granskningen av den interna kontrollen för 2017 har genomförts enligt
plan. Avvikelser finns i rutinen för uppföljning av upprepad sjukfrånvaro.
Rutinerna för IT-säkerheten är tillfredsställande, däremot behövs
kontroller för att säkerställa att rutinerna efterlevs.
I övrigt har inga avvikelser framkommit i samband med den interna
granskningen.
Riskanalys och bedömning
Risk inventering, värdering och förslag på prioritering och hantering av
risker har gjorts på alla avdelningar inom kommunkontoret. Det finns en
tydlig koppling mellan riskanalys och genomförda kontrollaktiviteter.
Riskbedömningen är återkopplad till alla anställda. Fel och brister som
har framkommit i riskanalyserna och i granskningarna har hanterats på
transparent sätt. Bedömningen är att kommunstyrelsens samlade arbete
med intern kontroll fungerar väl.
Kontrollaktiviteter 2018
Som kommunstyrelsens kontrollaktiviteter för 2018 föreslås:
Rutiner för att hantera hot och våld
Direktupphandling
Momshantering

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

godkänna granskningsrapport intern kontroll 2017 och
handlingsplan intern kontroll 2018

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), IngaKerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L), Börje Hed (FNL):
Granskningsrapporten visar att vissa rutiner inte följs tillfredställande och
vi anser det är viktigt att åtgärda de brister som rapporten identifierar.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§7

Planering inför järnvägsutbyggnad
Hässleholm-Lund

Dnr KS 2017/1104

Sammanfattning
Regeringen har beslutat i planeringsdirektiv till Trafikverket om nationell
plan 2018-2029 att sträckan Hässleholm-Lund ska bli nästa etapp på
höghastighetsbanan. Byggandet av sträckan ska starta under nästa
planperiod.
Det är nu dags för nästa steg i Trafikverkets planeringsprocess efter
färdigställd Åtgärdsvalsstudie Jönköping - Malmö. Trafikverket startar
nu upp ett projekt startas nu för sträckan norr om Hässleholm C till
Ringvägen i Lund.
Järnvägsutbyggnaden påverkar i hög grad Lunds kommun. Det är därför
av stor vikt att kommunen är proaktiv och deltar i samverkansprocessen.
Projektplaneringen kommer att kräva resurser utöver vad som finns idag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2017

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Anders Almgren (S), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof
Andersson (SD), Mia Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att tekniska nämnden blir politisk
styrgrupp, inte KSAU.
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyreslen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag samt att kommunen genom styrgrupp och
tjänstemannagrupp samt i samrådsgruppen kräver nedgrävning av
järnvägen.
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsattsats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på kommunkontorets förslag mot
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Ordföranden ställer därefter proposition på Hanna Gunnarssons (V)
yrkande om politisk styrgrupp mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Börje Heds (FNL)
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

att
att

godkänna förslag till organisation för arbetet med
järnvägsutbyggnad Malmö - Lund C – Hässleholm samt
stadsbyggnadskontorets driftbudgetram för 2018 utökas med 1 250
tkr avseende planering för utbyggnad av höghastighetsbana
Hässleholm- Lund C,
finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel”
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande samt
byggnadsnämnden beaktar kostnaden i EVP för 2019-2022.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 07/01.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Mia
Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C): Vi förutsätter att planeringen för
järnvägsutbyggnaden möjliggör en nedgrävning av järnvägen genom
Lund.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
kommunkontoret.
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (47)

Reservation ärende 4 ”Planering för järnvägsutbyggnad Hässleholm – Lund C”
Stationen och järnvägen genom Lund innebär stora olägenheter i form av buller och
påtagliga barriäreffekter. Uppenbarligen är det ett prioriterat intresse för kommunen att
järnvägen grävs ner. Att dessutom utöka från två till fyra spår medför att olägenheterna blir
än värre.
Om inte spåren grävs ner i samband med den nu planerade järnvägsutbyggnaden
Hässleholm – Lund C kommer detta sannolikt aldrig att ske. Det är därför angeläget att de
politiker och tjänstemän får tydliga instruktioner om att en spårutbyggnad förutsätter en
nedgrävning av järnvägen. Beslutet borde därför kompletteras med:
att kommunen genom styrgrupp och tjänstemannagrupp samt i samrådsgruppen kräver en
nedgrävning av järnvägen.

Börje Hed, FörNyaLund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§8

Ansökan om partnerskap mellan
Lunds kommun och Connect Sverige i
Region Syd

Dnr KS 2017/1054

Sammanfattning
Connect Sverige Region-Syd ansöker om ett belopp på 55 000 kr för
partnerskap under tidsperioden 1 januari till 31 december 2018.
Connect matchar entreprenörer med kompetens och kapital från
näringslivet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2017 dnr KS
2017/1054.
Connect Sverige Region Syds ansökan om partnerskap med
verksamhetsbeskrivning.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå ansökan.

Beslut expedieras till:
Connect Sverige, Region Syd
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§9

Ändring av delegationsordning för
kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/1114

Sammanfattning
Med anledning av att den nya kommunallagen (2017:725) träder i kraft
vid årsskiftet föreslår kommunkontoret några ändringar i
kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2017.
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i Lunds kommun
jämte försättsblad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning för
kommunstyrelsen i Lunds kommun jämte försättsblad.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 10

Kommunrevisionens rapport Genomförd granskning av
kommunens arbete med bemötande
och tillgänglighet

Dnr KS 2017/1090

Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har EY granskat Lunds
kommuns arbete med bemötande och tillgänglighet. Med begreppet
tillgänglighet avses i denna granskning medborgarnas möjlighet att få
kontakt med kommunen via till exempel telefon och e-post.
Granskningen är gjord för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete för att
uppnå kommunfullmäktiges mål gällande gott bemötande och hög
tillgänglighet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-12-22
Kommunrevisionens skrivelse 2017-11-17
Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med bemötande och
tillgänglighet, november 2017
Slutrapport Samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun 201601-25

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Ulf Nymark
(MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med kommunkontorets
förslag med tillägg av följande tre att-satser
att uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag till kommungemensam
servicepolicy med fokus på bemötande och tillgänglighet senast i
november 2018
att uppdra åt kommunkontoret att komplettera servicemätningarna med
uppföljning av genomförda servicesamtal och att redovisa utvecklingen
varje kvartal
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till åtgärder så
att medarbetare följer de regler som gäller för frånvarobesked mm i
telefon samt besvarar telefonsamtal när telefonen är öppen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara revisionsrapporten Granskning av bemötande och
tillgänglighet med vad som anförs i kommunkontorets skrivelse,
att uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag till kommungemensam
servicepolicy med fokus på bemötande och tillgänglighet senast i
november 2018
att uppdra åt kommunkontoret att komplettera servicemätningarna med
uppföljning av genomförda servicesamtal och att redovisa
utvecklingen varje kvartal
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till åtgärder så
att medarbetare följer de regler som gäller för frånvarobesked mm i
telefon samt besvarar telefonsamtal när telefonen är öppen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Torsten Czernyson (KD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 10/01.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret/ Kommunikation och medborgarkontakt
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10

Ang kommunrevisionens rapport - Genomförd granskning av
kommunens arbete med bemötande och tillgänglighet (Dnr: KS
2017/1090)
Granskningen som är genomförd på uppdrag av kommunrevisionen vittnar bland annat om
brister i den övergripande samordningen av arbetet med bemötande och tillgänglighet. Vidare
skildrar rapporten flera förbättringsområden, inte minst vad gäller ansvarsfördelning och
tydlighet. Under vår tid initierade Alliansen åtgärder för förbättrad kommunservice gentemot
medborgarna, däribland ökad tillgänglighet via telefon och mail som ett prioriteringsområde.
Vi kan nu konstatera att det nu flera år senare inte verkar ha hänt särskilt mycket sedan (S)
och (MP) tog över styret av Lunds kommun. Detta är naturligtvis bedrövligt. Vi förväntar oss
att det rödgröna styret agerar för att komma till rätta med de brister som kommunrevisionens
rapport framför.

Christer Wallin (M)

Mia Honeth (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 11

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

Dnr KS 2017/0670

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, § 139, i samband med
beslutet om ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och
fritidshem
att
uppdra åt barn- och skolnämnd Lunds stad att utreda
organisation och finansiering för nyanlända elever och i utredningen
belysa resursfördelningen för studiehandledning.
att
uppdra åt barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag att
utreda organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors
resurscentrum och i utredningen belysa möjligheten att tilläggsbeloppet
fördelas via en kommungemensam pott.
att
uppdra åt utbildningsnämnden att ta fram förslag på
gemensamma riktlinjer för bedömning och dokumentation av omfattande
behov av särskilt stöd.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har återkommit med en rapport i
uppdraget om organisation och finansiering av nyanländas skolgång och
belysning av studiehandledning. I rapporten föreslår nämnden att för att
systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i undervisningen av
nyanlända elever ska ett policydokument för det gemensamma arbetet för
integration av nyanlända i skolan tas fram. Fr o m 2018 föreslås de
skolenheter som tar emot nyanlända elever, oavsett huvudman, utöver
den ordinarie skolpengen även få en extra tilldelning, en ”nyanländpeng”
för att ge ytterligare möjlighet att ge anpassade insatser, exempelvis
studiehandledning. Nyanländpengen föreslås finansieras genom det
särskilda anslag som i dag är avsatt för förberedelseklasserna, detta
anslag föreslås alltså fördelas på ett annat sätt än idag.
Kommunfullmäktige beslutade i november att godkänna rapporten.
Kommunstyrelsen beslutade i november
att
uppdra åt kommunkontoret att efter slutrapportering av
kommunfullmäktiges tre uppdrag gällande resursfördelning återkomma
till kommunstyrelsen med en samlad analys samt förslag på åtgärder.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Barn- och skolnämnden vill snarast komma igång med policydokument
för det gemensamma arbetet för integration av nyanlända i skolan samt
med nyanländpengen. De övriga två uppdragen hänger ihop och
förväntas rapporteras under våren. Eftersom det dröjer innan alla tre
uppdragen är slutrapporterade och de två övriga inte bedöms ha direkt
koppling till detta väljer kommunkontoret att redan nu föreslå att
kommunstyrelsen ska ge barn- och skolnämnden i uppdrag att genomföra
förslagen i rapporten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2017 dnr KS
2017/0670.
Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2017, § 224 dnr KS
2017/0670.
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017, § 340 dnr KS
2017/0670.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 62 dnr BSL
2017/0232.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Christer Wallin (M), Mia Honeth (L) och Torsten Czernyson (KD) yrkar
i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att

ge barn- och skolnämnden i uppdrag att utifrån förslagen i
rapporten ta fram och fastställa ett policydokument för kommunens
arbete för integration av nyanlända elever i skolan samt
det särskilda anslaget i resursfördelningen som är avsatt för
förberedelseklasser fr o m år 2018 ska fördelas i enlighet med
förslaget.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 12

Rapport avseende kommunens arbete
mot våldsbejakande extremism

Dnr KS 2017/0941

Sammanfattning
Den 3 februari 2016 fastställde kommunstyrelsen kommunens
handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Enligt denna plan skall
rapport avseende arbetet lämnas kontinuerligt till Lunds
brottsförebyggande råd. Vidare skall genomförda insatser och en
sammanställning av läget lämnas till kommunstyrelsen en gång årligen.
Sedan planen fastställdes har kommunen och polisen hanterat ca 10
ärenden tillsammans inom området. Huvuddelen av dessa ärenden rör sig
om konsultation kring hur man skall hantera information, beteenden eller
annan oro kring området.
Samtliga ärenden har hanterats inom befintlig verksamhet och enligt
gällande lagstiftning. Informationsutbyte sker kontinuerligt med polisens
underrättelsetjänst.
Kommunen har en god och aktuell lägesbild avseende området. Vi har
också en god beredskap att hantera eventuella ärenden i samverkan, bl a
genom arbetsmetoden Sociala insatsgrupper.
Den kommande valrörelsen kommer erfarenhetsmässigt att innebära en
ökad risk för hot och påverkanskampanjer från grupperingar som kan
räknas till våldsbejakande. Detta bör särskilt beaktas i det kommande
arbetet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22.
Minnesanteckningar från Lunds brottsförebyggande råd 2017-09-08.
Lunds kommun handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism,
fastställd 2016-02-03, KS 2015/0696.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

ge kommunkontoret i uppdrag att fortsatt följa arbetet,
ge kommunkontoret i uppdrag att regelbundet rapportera händelser
till Brottsförebyggande rådet samt
godkänna rapporten

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, brottsförebyggande rådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 13

Överenskommelse mellan Region
Skåne och kommunerna i Skåne län
om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård

Dnr KS 2017/1156

Sammanfattning
Region Skåne och kommunerna, genom kommunförbundet Skåne, har
arbetat fram ett avtal avseende samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. För att avtalet ska gälla behöver Lunds kommun
underteckna detsamma före den 31 januari 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2017.
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M) och
Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

underteckna förslaget till överenskommelse mellan region Skåne
och Lunds kommun om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.

Beslut expedieras till:
Region Skåne
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 14

Försäljning av fastigheten Lund
Solkatten 1

Dnr KS 2017/1125

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att försälja fastigheten
Solkatten 1 i Lund till Bonava Sverige AB för en köpeskilling om
25 221 000 kr.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 15 november 2017, § 233, jämte bilaga.
Förslag till köpekontrakt.
Förslag till avtal om lägenhetsarrende.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2017.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att den aktuella markförsäljning inte ska
genomföras, utan att marken behålls i kommunens ägo och upplåts med
tomträtt.
Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S) och Christer Wallin (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls,
försälja fastigheten Solkatten 1 i Lund till Bonava Sverige AB för
en köpeskilling om 25 221 000 kronor och i övrigt på de villkor
som framgår av föreliggande förslag till köpekontrakt.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Bonava Sverige AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 15

Detaljplan för Stora Råby 33:25 m fl i
Lund, Lunds kommun, samråd

Dnr KS 2017/1111

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har att beslutat att skicka ut detaljplan för Stora Råby
33.25 m.fl. i Lund, Lunds kommun för samråd med svar senast den 31
januari 2018. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny
bostadsbebyggelse med tillhörande gator och parkmark. Föreslagen
detaljplan ligger inom stadsdelen Södra Råbylund och ingår i den tredje
och sista utbyggnadsetappen. Södra Råbylund består idag av en
blandning av flerbostadshus, radhus, villor, skolor och förskolor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 16 november 2017 § 204.
Akten

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M) och Hanna
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 16

Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd
(Västerbro, Södra Gunnesbo,
Traktorvägen, Pilsåker och Norra
Värpinge) i Lund, Lunds kommun antagande

Dnr KS 2017/0986

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna fördjupningen av
översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd, -Västerbro, Södra
Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra Värpinge samt att
översända denna till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017, § 170.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Mia Honeth (L), Christer Wallin
(M), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att
anta Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen
med omnejd. (Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och
Norra Värpinge)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anta Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med
omnejd. (Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och
Norra Värpinge)

Reservationer
Ulf Nymark (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 16/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C): Liberalerna och Centerpartiet
stödjer stadsbyggnadskontorets förslag att reservera två tomter för skolor.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL): Vi vill
understryka vikten av att hitta ersättning för förlorad verksamhetsmark
samt att tillgänglighet till Ravinen och dess naturvärden norr om
Värpinge beaktas i kommande detaljplanearbeten.
Börje Hed (FNL): Västerbros storkvarter bör bevaras. Infrastrukturen
förbilligas. Trafikrytmen inom storkvarteren ger positiv livsmiljö för barn
och äldre. Blandstadens funktioner kombineras och utnyttjas bättre.
Området smälter därmed in i Lunds växande stadskärna.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (47)

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10

ÄRENDE 15:
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd:

Ett angeläget dokument för ökat bostadsbyggande
och stadsutveckling

Omvandlingen av verksamhetsområdet kommer att innebära ett välbehövligt tillskott
av bostäder i centrumnära läge. Stadsutvecklingen bör ges hög prioritet. Vi ställer oss
positiva till huvuddragen i fördjupningen av översiktsplanen. Därför röstade vi också
för att planen ska antas av fullmäktige. Vi ställer oss dock kritiska till planen i flera
avseenden:

1. Flyttningen av Öresundsvägens anslutning från Mobiliarondellen till Norra Ringen mitt
emot Boställsvägen föreslås i planen ske i ett tidigt skede av omvandlingen. Syftet är att öka
kapaciteten i rondellen. Miljöpartiet anser att den nya anslutningen ska ske först när
utbyggnaden och omvandlingen i denna del av planområdet är aktuell. Rondellens ersättning
av en mindre cirkulationsplats och omgivande gatusystem i rutnätsmönster ska därför ske
samtidigt som Öresundsvägens nya sträckning.
2. Spårvägsutbyggnaden skjuts lång fram i tiden. Miljöpartiets inställning är att kommunen
snarast bör fatta konkreta beslut om spårvägsutbyggnaden.
3. Flera historiskt värdefulla byggnader hotas av rivning. Vi anser att rivningar ske
synnerligen restriktivt, utan att för den skull förhindra eller försena omvandlingen.
4. Jordbruksmark föreslås i planperiodens senare skede bebyggas. Miljöpartiets principiella
inställning är att jordbruksmark ska skonas från exploatering.
5. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för cykelpendling och snabbcykelstråk i östvästlig riktning liksom cykelvägarna från angränsande kommuner.

Lund 2018-01-15
Ulf Nymark

Yanira Difonis

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 17

Underrättelse om samråd
Översiktsplan 2018 för Svedala
kommun

Dnr KS 2017/1015

Sammanfattning
Svedala kommun har översänt förslag till Översiktsplan 2018 för Svedala
kommun för samråd till Lunds kommun. Kommunkontoret har remitterat
förslaget för yttrande till byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2017.
Förslag till yttrande den 10 januari 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 13 december 2017, § 238 dnr BN
2017/0507.
Svedala kommuns samråd Översiktsplan 2018 för Svedala kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med upprättat förslag.

Beslut expedieras till:
Svedala kommun
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 18

Val av ny revisor i Stiftelsen De
lekande barnens fond

Dnr KS 2017/1074

Sammanfattning
Nuvarande revisor för Stiftelsen De lekande barnens fond ska gå i
pension. Enligt stiftelsens stadgar är det Lunds kommunfullmäktige som
ska utse revisor för stiftelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2017 dnr KS
2017/1074.
Protokollsutdrag styrelsemöte för Stiftelsen De lekande barnens fond
2017-10-27 § 10 b.
Stadgarna för Stiftelsen de lekande barnens fond.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

entlediga Göran Neckmar (EY) från att vara revisor för Stiftelsen
De lekande barnens fond.
utse Henrik Rosengren (EY) som ny revisor för stiftelsen De
lekande barnens fond enligt förslag från stiftelsens styrelse

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 19

Remiss - Utredning om markersättning
i samband med vattenvårdsåtgärder

Dnr KS 2017/0851

Sammanfattning
Under våren 2017 har Höje å och Kävlingeåns vattenråd tagit fram en
utredning om sätt att beräkna miljönytta och nivåer på markersättning i
samband med vattenvårdsprojekt. Viktiga utgångspunkter i detta arbete
har varit marknadsvärden vid försäljning av berörd mark och beräknad
miljönytta av aktuell vattenvårdsåtgärd. För att undvika risk för
dubbelfinansiering har det också varit viktigt att väga in värdet i den
markersättningsdel som ingår i det statliga skötselstödet (miljöersättning)
vid anläggning av våtmark på åkermark.
Vattenråden har remitterat förslaget till beräkning av miljönytta och
nivåer på markersättning i samband med att vattenvårdsprojekt
genomförs till berörda kommuner för yttrande.
Kommunkontoret har inhämtat synpunkter från tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2017.
Tekniska förvaltningens yttrande den 10 november 2017.
Vattenrådens utredning av markersättning vid genomförande av
vattenvårdsprojekt den 4 september 2017.

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att
tillstyrka förslaget om höjda markersättningar i samband
med vattenvårdsprojekt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka förslaget om höjda markersättningar i samband med
vattenvårdsprojekt.

Beslut expedieras till:
Höje å vattenråd,
Kävlingeåns vattenråd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 20

Skrivelse från Philip Sandberg (L) och
Mia Honeth (L) ”Gräv ned järnvägen
genom Lund”

Dnr KS 2017/0652

Sammanfattning
Liberalerna föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen beslutar att tillskriva
infrastrukturministern med krav på bevarandet av värdefulla
kulturmiljöer i centrala Lund och att den planerade
höghastighetsjärnvägen kräver, förr eller senare, att spåren genom
centrala Lund grävs ned under jord.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2017.
Liberalernas skrivelse den 27 juni 2017.

Yrkanden
Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska
bifalla skrivelsen.
Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), IngaKerstin Eriksson (C), Björn Abelson (S), Hanna Gunnarsson (V), HansOlof Andersson (SD) och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att
besvara skrivelsen i enlighet med kommunkontorets
kommentar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara skrivelsen i enlighet med kommunkontorets kommentar.

Reservationer
Mia Honeth (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), IngaKerstin Eriksson (C): Vi bifaller besvarandet av skrivelsen med

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

hänvisning till våra tidigare ställningstaganden i kommunstyrelsen om att
vi förutsätter ett möjliggörande av en framtida nedgrävning av järnvägen
genom Lund.

Beslut expedieras till:
Philip Sandberg (L)
Mia Honeth (L)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 21

Skrivelse från Anders Almgren (S),
Emma Berginger (MP), Hanna
Gunnarsson (V) samt Angelica Kauntz
(Fi) ”Arrangera en idétävling om
Observatoriet i Stadsparken”

Dnr KS 2015/0922

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i september 2016 att avslå kommunkontorets förslag till upplägg avseende idétävling för Observatoriet.
Kommunkontoret har därefter utarbetat ett enklare och mindre kostsamt
förslag. Tävlingen föreslås genomföras under våren 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse den 21 december 2017.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016 § 255.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Börje Hed (FNL) och Hanna
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) yrkar avslag på kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl förslag.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl förslag.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Börje Hed
(FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar JA.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) röstar Nej.
Mia Honeth (L) avstår.
Med 8 Ja-röster mot 4 Nej-röster och 1 som avstår beslutar
kommunstyrelsen således i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunkontorets förslag till upplägg för idétävlingen,
att ge kommunkontoret i uppdrag att i samråd med
stadsbyggnadskontoret genomföra idétävlingen,
att kommunkontorets driftbudgetram för 2018 utökas med 100 tkr för
genomförande av idétävlingen,
att finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel” avsatta
medel till kommunstyrelsens förfogande.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 21/01.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (47)

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10

Ang Skrivelse från Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP),
Hanna Gunnarsson (V) samt Angelica Kauntz (Fi) "Arrangera en
idétävling om Observatoriet i Stadsparken" (Dnr: KS 2015/0922)
Ännu en gång aktualiserar den samlade vänstern i Lunds kommun sin skrivelse om en
idétävling för Observatoriet i Stadsparken. Inte mycket, om något, har ändrats i
sakförhållandena. Observatoriet är fortfarande ett byggnadsminne och hela området är
skyddat enligt såväl Miljöbalken som Kulturmiljölagen. Kommunen har under årens lopp
varit i kontakt med flera intresserade aktörer med idéer om vad Observatoriet eventuellt skulle
kunna användas till. Det råder således heller ingen brist på idéer. Ändå vill den samlade
vänstern, med stöd av Sverigedemokraterna och FörNyaLund, lägga 100 000 kronor på en
idétävling, som med stor sannolikhet inte kommer att utmynna i någon konkret förändring av
Observatoriet. Med anledning av detta reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 22

Motion från Philip Sandberg (L) och
Inger Tolsved Rosenkvist (L) ”Stoppa
skadegörelsen och låt den som förstör
betala”

Dnr KS 2017/0827

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) föreslår i en
motion att fullmäktige beslutar
att samtliga kommunala verksamheter utgår från betalningsansvar vid
skadegörelse i enlighet med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att utreda införandet av mosquitos på extra
utsatta platser under vissa tider på dygnet samt okrossbart glas i enlighet
med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att upprätta en årlig sammanställning av
kostnaderna för skadegörelse, vandalism och klotter i enlighet med
motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att intensifiera sitt arbete med
belysningsåtgärder och upprensningar vid extra utsatta platser och
byggnader

Beslutsunderlag
Liberalernas motion den 14 september 2017.
Servicenämndens beslut den 8 november 2017, § 101, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2017.

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson
(SD), Torsten Czernyson (KD) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförs
i servicenämndens yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförs i
servicenämndens yttrande.

Reservationer
Mia Honeth (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 23

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

Dnr KS 2017/0378

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i motion att Lunds kommun skall stå
för kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens
ordningsvakt kan arbeta med tryggheten på och vid Lunds centralstation.
Situationen på centralstationen och de angränsande ytorna, Bantorget,
Knut den Stores gata och Clemenstorget behandlades vid
kommunstyrelsens möte den 2017-04-05. Kommunstyrelsen beslutade då
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta samarbetet med polis,
näringsidkare och andra aktörer för att förbättra tryggheten i området
kring centralstationen, samt att rapportera planerade och utförda åtgärder
till Lunds brottsförebyggande råd. I detta arbete kan också åtgärder som
att utöka bevakningen med t ex ordningsvakt diskuteras.
Kommunkontoret anser, då det beslutade arbetet fortgår, att ytterligare
beslut i frågan inte är nödvändiga för närvarande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2017 dnr
KS2017/0378.
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2017, § 159 dnr KS 2016/0994.
Hans-Olof Anderssons (SD) motion om att Lunds kommun skall bistå
Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central dnr KS2017/0378.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mia Honeth
(L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att
arbetet för att förbättra tryggheten i området kring
centralstationen fortsätter enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen samt
att

Justerare

avslå motionen.

Utdragsbestyrkande

35 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed
(FNL) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD), Mia Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) röstar Nej.
Med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i
enlighet med Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

arbetet för att förbättra tryggheten i området kring centralstationen
fortsätter enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen samt
avslå motionen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Hans-Olof Andersson (SD) och
Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 23/01-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C): Liberalerna och Centerpartiet
ser kommunala ordningsvakter som en allmän förstärkning för att
upprätthålla ordning och trygghet och som inte är riktad mot någon
särskild grupp.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (47)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari
2018, ärende 23. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds
kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central,
(KF) Dnr KS 2017/0378
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget bifallsyrkande till motionen.
Våren 2017 skrev Jernhusens säkerhetschef ett brev till Lunds kommun. I
brevet beskrev han det helt ohållbara läget i och runt stationen. Han
föreslog att Jernhusen och kommunen måste försöka lösa det här
tillsammans, genom att Jernhusens ordningsvakt skulle få hjälp av en som
kommunen skulle ställa upp med. Vi i SD motionerade omedelbart om att
kommun skulle bifalla detta. Nu har vår motion legat i åtta månader hos
tjänstemännen, obegripligt varför. De har inte gjort någon utredning, utan
tycker bara att de åtgärder som görs räcker, och att motionen ska avslås.
Detta trots att situationen vid stationen fortfarande är lika dålig som den
var när brevet från Jernhusen inkom!
För Sverigedemokraterna 2018-01-10

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10

Ang Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds kommun
ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central (Dnr:
KS 2017/0378)
Vi ser allvarligt på förekomsten av eventuella otrygga miljöer, såväl i Lunds stad som i övriga
delar av kommunen. Kommuninvånarna ska känna sig trygga och säkra när de rör sig och
vistas i våra parker, på torg, gator och alla andra offentliga platser. Lunds kommun har en
kontinuerlig dialog med Polisen för att jobba med trygghetsskapande insatser och åtgärder.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg vem som har ansvaret för trygghet och säkerhet på
olika platser. I Lund C fall är det polisen och fastighetsägaren Jernhusen som äger frågan.
Lunds kommun bör vara mycket restriktiv med att överta ansvaret för något som staten och
Jernhusen ska ombesörja.
Vidare vill vi understryka vikten av att Lunds kommun, samt alla inblandade aktörer,
noggrant beaktar trygghetsfaktorn i planeringen och utformningen av nya Lund C. Detta har
vi även påpekat i tidigare sammanhang.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Mats Helmfrid (M)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 24

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

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 20 december
att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att
återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska finansieras,
vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns möjlighet att ta emot nya
flyktingar samt vilka resurstillskott som kommer att krävas till
socialnämnden och överförmyndarnämnden för att klara ett potentiellt
ökat uppdrag i linje med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje
Hed (FNL), Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Torsten
Czernyson (KD) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

38 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att det tillfälliga statsbidraget på 1200 tkr som ges under 2018, för att
möjliggöra för 18-åringar att bo kvar i sin kommun efter ansökan hos
socialnämnden tilldelas ideella organisationer som tillhandahåller boende
och andra integrationslösningar för ungdomar som befinner sig i en
asylprocess.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) 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
kommunstyrelsen bifaller Mia Honeths (L) yrkande som motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mia Honeths (L) yrkande som motförslag.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande som mot förslag.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mia Honeth (L), Christer Wallin (M) och Mats Helmfrid (M) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (S) röstar Nej.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Börje Hed
(FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) avstår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

39 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Med 3 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 9 som avstår bifaller
kommunstyrelsen således Mia Honeths (L) yrkande som motförslag i
huvudvoteringen.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen.
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mia Honeths (L) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Börje Hed
(FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja.
Mia Honeth (L) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M) och Mats Helmfrid (M)
avstår.
Med 9 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 3 som avstår beslutar således
kommunstyrelsen i enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar

Justerare

att

ensamkommande ungdomar som anvisats till Lunds kommun som
fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna under asylprocessen får
stanna i Lund tills dess beslut om uppehållstillstånd vunnit
lagakraft under 2018,

att

ge socialnämnden i uppdrag att teckna en överenskommelse för
boendelösningar med en eller flera ideella aktörer avseende 2018,

att

socialnämnden tillförs 4 000 tkr och överförmyndarnämnden 500
tkr under år 2018 för att finansiera verksamheten,

Utdragsbestyrkande

40 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

att

finansiering sker genom ianspråktagande av det tillfälliga
statsbidrag på 1 200 tkr som ges under år 2018 för att möjliggöra
för 18-åringar att bo kvar i sin kommun samt genom
ianspråktagande av 3 300 tkr av den statliga byggbonus som ges till
kommunen under år 2018 samt

att

anse motionens andrahandsyrkande bifallet.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L) och Hans-Olof
Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 24/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

41 (47)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari
2018, ärende 24. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt
ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 år”, (KF) Dnr KS
2017/0285
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande. Vi yrkade avslag, och var det enda parti som
gjorde detta. Liberalerna hade ett eget yrkande. Moderaterna hade inget
yrkande, utan sade bara att om det blir votering ”kommer vi att lägga ner
våra röster”. Alla andra partier med ledamöter på plats yrkade enligt
kommunkontoret, alltså en variant av bifall till motionen.
Detta beslut är fel ur så många synpunkter att det är svårt att räkna upp
alla. För det första är det troligt att en sådan här särbehandling av en grupp
strider mot likabehandlingsprincipen. Varför ska personer som har
konstaterats vara över 18 år fortsätta åtnjuta resurser som var menade för
personer under18?
För det andra är det skrämmande att se gränslösheten och hejdlösheten i
det mångkulturalistiska tänkandet. Anhängarna av detta dogmatiska
tankesystem ställer aldrig frågan om de prioriterar användandet av
offentliga medel rätt. Det är politikens egen variant av tunnelseende som
slår till. Detta beslut kommer att kosta kommunen många miljoner, till
tveksam nytta. Det är tveklöst så, att trots försök till andra signaler från
riksnivå, fortsätter de andra partierna på lokal nivå den dogmatiska,
tanklösa, mångkulturalismen. Detta visar på dessa partiets sanna natur
bakom fasaden.
För Sverigedemokraterna 2018-01-10
____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10

Motion från (FI) ”Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21
år” (Dnr KS 2017/0285)
Det finns en tydlig uppdelning mellan stat och kommun avseende ansvaret för
ensamkommande ungdomar. Upp till 18 år är det ett kommunalt ansvar och därefter ett
statligt.
Att asylprocessen för ungdomarna är orimligt lång och bidrar till att ungdomarna
ålderuppskrivs under denna, är djupt beklagligt. Ur ett humant perspektiv är förstås bäst för
ungdomarna att de under processen får stanna kvar i den miljö de i de flesta fall funnit sig väl
tillrätta i.
Att erbjuda dessa ungdomar boende måste ske i den ideella sektorns försorg för att inte
inverka menligt på det övriga flyktingmottagandet, som Lund är ålagd att ta emot enligt den
nya bosättningslagen.
När nu staten har gett ett bidrag till Lund på 1,2 mkr ska detta enligt vår mening komma de
ungdomar till godo som de är avsedda för. Vi menar att den ideella sektorn, som gör ett
beundransvärt arbete för den aktuella gruppen, är bäst lämpad att bedöma vilka behov som
finns hos de enskilda individerna och vi föreslår därför att medlen, efter ansökan hos
socialnämnden, ges till de ideella organisationer som erbjuder boende och andra
integrationskapande aktiviteter.

Mia Honeth (L)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 25

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.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december
att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att
återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska finansieras,
vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns möjlighet att ta emot nya
flyktingar samt vilka resurstillskott som kommer att krävas till
socialnämnden och överförmyndarnämnden för att klara ett potentiellt
ökat uppdrag i linje med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enlighet med
kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på Lundaförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att besvara Lundaförslaget utifrån svaret i ärendet KS 2017/0285 Motion
från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande stanna i Lund
tills de är 21 år”

Justerare

Utdragsbestyrkande

42 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in; Prot.Bil § 25/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

43 (47)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari
2018, ärende 25. Lundaförslag Låt åldersuppgraderade asylsökande
barn få bo kvar, (KF) Dnr KS 2017/0647
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande. För vidare argument i frågan se vår reservation i
ärende Dnr KS 2017/0285

För Sverigedemokraterna 2018-01-10

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10

Ang Lundaförslag Låt åldersuppgraderade asylsökande barn få bo
kvar (Dnr: KS 2017/0647)
Skälet till varför vi återremitterade det här ärendet är att vi ville få fram ett bättre
beslutsunderlag. Eftersom att den här frågan är så pass komplex går det inte att fatta beslut när
exempelvis det rödgröna styret samma dag som kommunfullmäktige ska behandla ärendet
kommer med ett förslag på finansiering.
Vi anser också att det fortfarande finns en del frågetecken att räta ut kring framför allt kring
boendelösningar för de ensamkommande. I återremissvaret skriver kommunkontoret bland
annat att ”Socialförvaltningen håller på att anpassa verksamheten dels utifrån förändrat behov
men även för att kostnaderna ska rymmas inom de statliga ersättningar som ges. I den
pågående omställningen frigörs en del lokaler. Den lokal som tas i anspråk för gruppen hade
kunnat användas som tillfällig bostad för nyanlända familjer eller avslutats i förtid.” Alltså
finns det all anledning att känna viss oro över att Lunds kommuns kapacitet att hjälpa andra
eventuellt kan komma att påverkas.
Dessutom är det Migrationsverkets och inte Lunds kommuns ansvar att de åldersuppskrivna
ensamkommande erbjuds en trygg, säker och ändamålsenlig boendelösning. Vi menar att
statens otrevliga tendens att vältra över ansvar och arbete på kommunerna, utan att samtidigt
skicka med erforderliga resurser är ett ofog.

Med anledning av ovanstående reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut.

Christer Wallin (M)

Mats Helmfrid (M)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 26

Anmälan om delegationsbeslut

Dnr KS 2017/0001
Kommundirektörens anmälan av delegationsbeslut avseende perioden
2017-11-24 - 2017-12-20.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

44 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 27

Meddelanden

Dnr KS 2017/1055
Kommunala studentrådets sammanträdesprotokoll 2017-11-08 Dnr KS
2017/0260
Länsstyrelsens Skåne fastställande av valkretsindelning samt beslut om
valdistriktsindelning i Lunds kommun
Dnr KS 2017/0446
Kommunala pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2017-12-05
Kallelse och protokoll till direktionsmöte för Räddningstjänsten Syd den
14 december 2017 Dnr KS 2017/1147
Servicenämndens beslut 2017-12-06 § 122 Personalmåltidspris i Lunds
kommun 2018 Dnr KS 2017/0582
Kraftringens finansiella rapport januari – november 2017 Dnr KS
2017/1196
Regionfullmäktiges beslut 2017-11-28 § 136 Skånska flaggan Dnr KS
2017/1197
Månadsrapport för november, Lunds kommun Dnr KS 2017/0536
Byggnadsnämndens beslut 2017-12-14 § 236 Skrivelse från Björn
Abelson (S) m.fl. ”Använd marken på bästa sätt! Planera för att
kombinera samhällsservice med bostäder eller kontor” Dnr KS
2017/1214
Migrationsverkets missiv om tillfälligt stöd till kommuner för
ensamkommande unga asylsökande Dnr KS 2017/1185
Revingerådets sammanträdesprotokoll 2017-11-16 Dnr KS 2017/0929
Beslut expedieras till:
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande

45 (47)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 28

Tillsättning av tillförordnad
kommundirektör

Dnr KS 2018/0019

Sammanfattning
Med anledning av att kommundirektör Anette Henriksson har sagt upp
sig tillsätter kommunstyrelsen en tillförordnad kommundirektör.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsätta Carin Hillåker som tillförordnad kommundirektör under
perioden 25 januari – 31 augusti 2018.
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att efter samråd med 2:e vice
ordföranden komma överens om lön med Carin Hillåker.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-10

§ 29

Tack till avgående kommundirektören
Anette Henriksson

Kommunstyrelsens ordförande och övriga ledamöter tackar avgående
kommundirektören Anette Henriksson för den tid hon arbetat i
kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

47 (47)

