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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-02-07 klockan 15.00–21.05

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 37-65, kl 16:20-21:05
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 30-42, kl 15:00-17:35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 30-36
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M), §§ 43-65
Dan Ishaq (M), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 54-65
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 30-53
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Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
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Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga
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Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30
Jytte Lindborg, skoldirektör, kl 15:00-15:15

Justerare

Christer Wallin (M) med Philip Sandberg (L) som ersättare
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§ 30-65

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 14 februari 2018 kl 15:00
Underskrifter
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Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 30

Kommunkontorets information om
ekonomi och budget

Dnr KS 2018/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens Finansiell rapport per den 31
december 2017.
Rapporten redovisas.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 31

Rapport från kommunstyrelsens
utskott

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 32

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll

Dnr KS 2018/0026
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 18
december 2017, 8 januari 2018 och 15 januari 2018.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 33

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från integrationsrådet, studentrådet,
funktionshinderrådet och pensionärsrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 34

Kommunstyrelsens Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2019 - 2021
med budget för 2019

Dnr KS 2017/1172

Sammanfattning
Nämnderna har fått anvisningar för strategi- och planeringsprocessen
2019-2021 enligt kommunstyrelsens beslut. Med utgångspunkt från de
ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat för EVP 2018-2020
och de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna, ska nämnder och
styrelser ta fram förslag till strategier, prioriteringar och konkreta
åtgärder för att klara av beslutade effektiviseringar 2019. Förändrad
lagstiftning eller övrigt som påverkar nämnden ska redovisas, Nämndens
behov av investeringar de kommande åren ska lyftas fram.
Föreligger förslag till skrivelser inför ekonomi- och verksamhetsplan
2019-2021 för kommunstyrelsen och politisk ledning inklusive
Habostyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2018-01-24, KS 2017/1172.
Kommunstyrelsens EVP skrivelse 2019-2021.
Politisk ledning EVP skrivelse 2019-2021.
Habostyrelsen EVP skrivelse 2019-2021.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

godkänna kommunkontorets underlag inför EVP 2019-2021,
godkänna politisk ledning inklusive Habostyrelsens skrivelse inför
EVP 2019-2021.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 35

Beställning Flygelskolan

Dnr KS 2017/0566

Sammanfattning
Flygelskolan är en skola för årskurs F -5 med en parallell i varje årskurs.
Enligt denna beställning är förslaget att Flygelskolan byggs om och till,
för att i framtiden vara en skola för årskurs F -3 med två paralleller i
varje årskurs. I samband med detta skapas även en matsal som idag
saknas på skolan. Idag äter eleverna i klassrummen. Elevantalet som
skolan rymmer utökas från cirka 150 till 200 barn. Investeringsutgiften
bedöms till 20 miljoner kronor. Kommunkontoret rekommenderar
kommunstyrelsen att avvakta med projektet och därmed avstyrka
beställningen samt uppmana den nya barn- och skolnämnden att
återkomma med en ny beställning när behov uppstår.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 13 december 2017.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse daterad den 15
mars 2017, dnr BSL 2017/0200.
Barn och skolnämnd Lunds stads beslut den 15 mars 2017, BSL
2017/0200 § 23.
Bilagor.
Kostnadsbedömning ursprunglig utredning 2016-02-22.
Flygelskolan plan 1 2015-11-24.
Lokalplan 2017-2021, daterad den 14 december 2016.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med relevanta
förvaltningar, utreda och återkomma till kommunstyrelsen med förslag
på hur Mårtenskolan kan återuppbyggas för F-3, 350-enhet, på gamla
tomten inklusive delar av sommarlovsparken samt vilka åtgärder som
krävs för att möjliggöra detta, att Vikingaskolan förblir en F-9-skola, att
skolorna på Södra Råbylund respektive Brunnshög byggs som planerat
och att övriga befintliga skolor, inklusive friskolor, i östra Lund stad ska
beaktas i utredningen avseende lokal- respektive investeringsbehov.
att avslå barn- och skolnämnd Lunds stads beställning och returnera
beställningen.
att uppmana Barn- och skolnämnden att återkomma med en förnyad
beställning när behovet uppstår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Anders Almgren (S), Yanira Difonis (MP), Björn Abelson (S), HansOlof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med
kommunkontorets förslag samt avslag på Christer Wallins (M) m.fl
tilläggsattsats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Louise Rehn Winsborg (M), Philip Sandberg (L) och Mattias Horrdin (C)
röstar Nej.
Omröstningen utfaller 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Anders Almgrens (S)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

Justerare

avslå barn- och skolnämnd Lunds stads beställning och returnera
beställningen
uppmana Barn- och skolnämnden att återkomma med en förnyad
beställning när behovet uppstår.

Utdragsbestyrkande

11 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 35/01.

Protokollsanteckningar
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ instämmer i
kommunkontorets förslag.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 36

Beställning Parkskolan

Dnr KS 2017/1187

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2017 bl a att ny gymnasieskola
ska uppföras på Svaneskolans tomt, att Parkskolan ska användas till
grundskola för skolår 7-9 med ca 400 elever, att behovet av idrottslokaler
för de bägge skolorna läggs in i planeringen för Bollhuset alternativt
Sparbanken Skåne Arena samt att uppdra åt BSN Lund stad och
servicenämnden att vidare utveckla förslag avseende grundskola.
Barn- och skolnämnden beställer nu, utifrån genomförd utredning, utoch ombyggnad av Parkskolan till grundskola med kapacitet för 360
elever. Verksamheten vid nuvarande Svaneskolan planeras flytta till
Parkskolan under 2019. Investeringsutgiften bedöms till 47 miljoner
kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2018.
Serviceförvaltningens utredning Parkskolan daterad den 12 december
2017.
Barn – och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 december 2017 dnr
BSL 2017/1146.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 13 december 2017, § 124
dnr BSL 2017/1146.
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2017, § 216, dnr KS 2017/0376.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Yanira
Difonis (MP), Mattias Horrdin (C), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof
Andersson (SD) och Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att beställa ut- och ombyggnad av Parkskolan med 47 mnkr
att kommunkontoret får i uppdrag att reglera Barn- och skolnämndens
driftbudget med mellanskillnaden mellan nuvarande lokaler på
Svaneskolan och de nya lokalerna på Parkskolan samt investeringsmedel
för att komplettera inventarier efter faktiska behov,
att Parkskolan ska vara färdigställd och kunna tas i bruk senast vid
terminsstart höstterminen 2019.
Hanna Gunnarsson (V) och Philip Sandberg (L) yrkar avslag på ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid
(M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Louise Rehn Winsborg (M), Mattias
Horrdin (C) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Hanna Gunnarsson (V) och Philip Sandberg (L) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Anders Almgrens (S)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

att

Justerare

beställa ut- och ombyggnad av Parkskolan med 47 mnkr
kommunkontoret får i uppdrag att reglera Barn- och skolnämndens
driftbudget med mellanskillnaden mellan nuvarande lokaler på
Svaneskolan och de nya lokalerna på Parkskolan samt
investeringsmedel för att komplettera inventarier efter faktiska
behov,
Parkskolan ska vara färdigställd och kunna tas i bruk senast vid
terminsstart höstterminen 2019.

Utdragsbestyrkande

14 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet och Liberalerna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 36/01.

Protokollsanteckningar
Moderaterna, Centerpartiet: Vi vill påpeka att frågor rörande skolmatsal
bör utredas parallellt med skolprojekteringen.
Feministiskt initiativ: Feministiskt initiativ instämmer i Vänsterpartiets
yrkande.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsförvaltningen
Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 37

Kulturens fastighetsbestånd i Lunds
kommun

Dnr KS 2016/0627

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2005 uppdra åt servicenämnden att överta
fastighetsförvaltningen av de av Kulturens fastigheter som är belägna
inom Lunds kommun samt uppdra åt servicenämnden att teckna en
överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll och drift.
Servicenämnden föreslog att kommunfullmäktige ska upphäva uppdraget
till nämnden att förvalta Kulturens fastigheter samt att avtalsrelationen
med Kulturen ska avslutas. Kommunfullmäktige beslöt 2017-06-01 att
behålla nuvarande avtal men gav kommunkontoret i uppdrag att redovisa
kommunens bidrag till kulturen. Totalt bidrag till Kulturen från Lunds
kommun år 2016 var 16 428 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.
Kommunsfullmäktiges beslut den 1 juni 2017, § 137.
Servicenämndens beslut den 31 maj 2016, § 37, jämte bilagor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2016, § 84, jämte
bilagor.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Hanna
Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Philip Sandberg (L) och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar föreslå komunfullmäktige
att godkänna kommunkontorets redovisning av uppdraget,
att uppdra åt KSAU, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden att i
samråd med Kulturen återkomma med förslag på ett avtal som reglerar
hur bidragen ska se ut från och med 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna kommunkontorets redovisning av uppdraget,

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

att uppdra åt KSAU, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden att i
samråd med Kulturen återkomma med förslag på ett avtal som
reglerar hur bidragen ska se ut från och med 2019.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 38

Skrivelse ”Utred
kapacitetsutnyttjandet avseende
Lunds lokaler för pedagogisk
verksamhet”

Dnr KS 2017/0578

Sammanfattning
Christer Wallin (M), Louise Rhen Winsborg (M) Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Torsten Czernyson (KD) föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt
kommunkontoret att utreda kapacitetsutnyttjandet av pedagogiska lokaler
samt att utredningen ska finansieras av de reserverade medel som är
avsatta för utbyggnad för skola och förskola.
Vidare förslår (M), (C) och (KD) kommunstyrelsen att kommunkontoret
ska föreslå förbättringar som ger bättre kapacitetsutnyttjandet av
kommunens lokaler.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2017.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L) och Anders Almgren (S)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att skrivelsen får anses besvarad med hänvisning till vad
kommunkontoret har anfört.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

skrivelsen får anses besvarad med hänvisning till vad
kommunkontoret har anfört.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 38/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Beslut expedieras till:
Christer Wallin (M)
Louise Rhen Winsborg (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Barn- och skolnämnd
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 39

Tillsättning av tillförordnad vård- och
omsorgsdirektör

Dnr KS 2018/0020

Sammanfattning
Vård- och omsorgsdirektör Seth Petersson har aviserat att han ska gå i
pension. Tjänsten kommer vara vakant under rekryteringsprocessen.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en tillförordnad
vård- och omsorgsdirektör under vakansperioden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-01-10.

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att tillsätta Ann- Kristin Blomberg som tillförordnad vård- och
omsorgsdirektör under perioden 1 april – 31 augusti 2018.
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att efter samråd med 2:e vice
ordföranden komma överens om lön med Ann- Kristin Blomberg.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

tillsätta Ann- Kristin Blomberg som tillförordnad vård- och
omsorgsdirektör under perioden 1 april – 31 augusti 2018.
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att efter samråd med 2:e
vice ordföranden komma överens om lön med Ann- Kristin
Blomberg.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Ann- Kristin Blomberg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 40

Tolkning av bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda i Lunds
kommun samt val av
kommunalråd/oppositionsråd m.m.

Dnr KS 2017/1034

Sammanfattning
Såvitt framkommit tolkar olika förvaltningar presidieledamöters rätt till
förrättningsarvode olika, varför kommunstyrelsens tolkning av
arvodesbestämmelserna erfordras.

Beslutsunderlag
Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Lunds kommun samt
val av kommunalråd/oppositionsråd m.m.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018

Yrkanden
Christer Wallin (M) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för
vidare beredning till kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare
beredning till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
KSAU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 41

Ansökan om bidrag till
sekretesskyddad hörteknik

Dnr KS 2017/1065

Sammanfattning
HSO i Lund anhåller om bidrag för inköp av sekretesskyddad hörteknik
ur hos kommunstyrelsen avsatta medel för genomförande av plan för
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 13 december 2017, § 105.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november
2017.
Kommunala funktionshinderrådets beslut den 17 oktober 2017, § 37.
Skrivelse från HSO i Lund den 25 september 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att avslå ansökan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå ansökan.

Beslut expedieras till:
HSO i Lund
Kommunala funktionshinderrådet
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 42

Ansökan om bidrag till Thomanders
Jul i Lund 2018

Dnr KS 2017/0924

Sammanfattning
Den ideella föreningen Thomanderssällskapet har ansökt om bidrag för
att anordna Thomanders Jul i Lund 2018, med program fyra
adventshelger.
Thomanders Jul tar avstamp i det historiska Lund och syftet är att göra
Lund till en attraktiv julstad för lundabor och besökare i alla åldrar.
Evenemanget har tidigare ägt rum mellan åren 2012-2016.
Då ansökan inte innehållit tillräckligt underlag att kunna bereda ärendet
har Kommunkontoret begärt in två omgångar med komplettering av
ansökan. Yttrande har även inhämtats från Kultur- och Fritidsnämnden.
Föreningen ansöker om 500 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande den 29 december 2017.
Grov budgetkalkyl Thomanders Jul 2018.
Ytterliga komplettering av ansökan den 4 december 2017.
Komplettering av ansökan den 20 november 2017.
Ansökan om stöd den 17 oktober 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Ulf Nymark (MP), Anders
Almgren (S) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att Thomanderssällskapet kompletterar ansökan i enlighet med Kulturoch fritidsnämndens riktlinjer för bidragsansökan,
att ansökan överförs till kultur- och fritidsnämnden för bedömning inom
ramen för Vinterlund,
att om kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja
Thomanderssällskapet medel för Thomanders Jul i Lund 2018 överförs
en medfinansiering på maximalt 300 tkr från ”till kommunstyrelsens
förfogande” till kultur- och fritidsnämnden.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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att Kultur och fritidsnämnden uppmanas att bevilja Thomandersällskapet
ett bidrag på 300 000 kr för 2018. Finaniseringen ska ske inom ramen för
Vinterlunds budget.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Mattias Horrdin (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att av Vinterlunds budget avsätta
400 kkr till Thomanders jul och avsätta 400 kkr till vinteraktiviteter i
byarna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Louise Rehn Winsborg (M), Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C)
och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att av Vinterlunds budget avsätta
400 kkr till Thomanders jul och avsätta 400 kkr till vinteraktiviteter
i byarna.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 42/01.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ Näringslivsavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden
Thomanderssällskapet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i
Lund

Dnr KS 2017/0992

Sammanfattning
VA Syd har ingett förslag om justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund.

Beslutsunderlag
Ägarnämndens beslut den 5 oktober 2017, § 19, jämte bilagor.
Miljönämndens beslut den 7 december 2017, § 102, jämte bilaga.
Tekniska förvaltningens skrivelse den 21 december 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till VA SYD för ställningstagande till de
synpunkter som miljönämnden och tekniska förvaltningen framfört.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till VA SYD för ställningstagande till de
synpunkter som miljönämnden och tekniska förvaltningen framfört.

Beslut expedieras till:
VA Syd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 44

Kommunrevisionens rapport Granskning av hantering av löner och
arvoden

Dnr KS 2017/1087

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har Ernst
& Young AB (EY) granskat om den interna kontrollen är ändamålsenlig
och tillräcklig avseende löne- respektive arvodesutbetalningsprocesserna.
Vad gäller löneutbetalningsprocessen är EY:s sammanfattande
bedömning att det i huvudsak finns ändamålsenliga rutiner, men att
graden av egenkontroll inte matchar de risker för felaktigheter som
identifierats. I rapporten bedömer man att det finns ett behov av stärkt
riskbedömning, analys och kontroll, och att detta inbegriper hanteringen
ute i verksamheterna såväl som hanteringen centralt.
Denna skrivelse följer upp EY:s rekommenderade åtgärder.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2017.
Skrivelse från Lunds kommuns revisorer den 17 november 2017.
Rapport från EY gällande granskning av hantering av löner och arvoden i
Lunds kommun, november 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att översända kommunkontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer.
Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret/ HR-avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Handlingsplan för studentsamverkan

Dnr KS 2016/0869

Sammanfattning
2016 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Lunds kommun,
Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets
studentkårer. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i augusti 2017
att uppdra åt kommunkontoret att med tre studentrepresentanter och två
kommunstyrelserepresentanter som styrgrupp ta fram ett förslag på
handlingsplan utifrån avsiktsförklaringen och studentrådets
prioriteringar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2018.
Förslag till handlingsplan för studentsamverkan 2018 – 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 augusti 2017, § 156.
Avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Akademiska Föreningen,
Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer, dnr 2016/0869.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), IngaKerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Philip Sandberg (L)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till handlingsplan för studentsamverkan
2018 – 2019,
att utvärdering ska ske,
att ansvarig på s 5 p 3.2 i handlingsplanen ändras till ”Kommunkontoret i
samråd med berörda förvaltningar”.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

godkänna upprättat förslag till handlingsplan för studentsamverkan
2018 – 2019,
utvärdering ska ske,
ansvarig på s 5 p 3.2 i handlingsplanen ändras till
”Kommunkontoret i samråd med berörda förvaltningar”.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Följande skriftliga reservation ges in; Prot.Bil § 45/01.
Beslut expedieras till:
Akademiska Föreningen
Kuratorskollegiet
Lunds universitets studentkårer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Samverkan kring frivilliga
samhällsarbetare

Dnr KS 2016/0564

Sammanfattning
I Lunds kommun finns frivilliga samhällsarbetare, så som
kontaktpersoner, volontärer, kontakt- och stödfamiljer, gode män,
förvaltare och särskilt förordnade vårdnadshavare, inom socialnämndens,
vård- och omsorgsnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter.
En kommungemensam samverkan kring de frivilliga samhällsarbetarna
har påbörjats och arbetsgruppens utredning Samverkan kring frivilliga
samhällsarbetare visar på behov av fortsatt samverkan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018.
Överförmyndarnämndens beslut den 7 november 2017, § 211.
Förslag till samverkansöverenskommelse den 27 oktober 2017.
Arbetsgruppens utredning Samverkan kring frivilliga samhällsarbetare.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Emma
Berginger (MP) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att uppmana överförmyndarnämnden, socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden att ingå en överenskommelse i syfte att underlätta
samverkan mellan parterna kring rekrytering, utbildning och information
av frivilliga samhällsarbetare.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana överförmyndarnämnden, socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden att ingå en överenskommelse i syfte
att underlätta samverkan mellan parterna kring rekrytering,
utbildning och information av frivilliga samhällsarbetare.
Beslut expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 47

Lunds kommuns vägval angående
lösning på arkivorganisation e-Arkiv

Dnr KS 2016/0108

Sammanfattning
Lunds kommun har, som många andra kommuner, under en längre tid
arbetat med digitalisering i syfte att skapa en effektivare och bättre
verksamhet. Kommunen står nu inför utmaningen att, i enlighet med
arkivlagen, skapa möjligheter att bevara den digitala informationen för
framtiden, vilket kräver ett e-arkiv. Med ett e-arkiv skapas vidare
ytterligare möjligheter att digitalisera processer och med tiden bli helt
papperslösa.
Under 2016 och 2017 har Lunds kommun tillsammans med 14 andra
skånska kommuner drivit en förstudie som undersökt möjligheterna att
bilda ett gemensamt kommunalförbund med e-Arkiv och funktion som
arkivmyndighet. Arbetshypotesen har varit att det är billigare att
samverka och finansieringsformen utgår från solidaritetsprincipen där
kostnaderna fördelas mellan kommunerna utifrån storlek. Projektet
föreslår en e-arkivorganisation i form av ett kommunalförbund med
gemensam förvaltning och administration.
Då projektet för Lunds kommuns del beräknar en kostnad som motsvarar
kostnaden för om kommunen själv tillsätter resurser och organisation för
ett e-Arkiv, föreslår kommunkontoret att Lunds kommun bör gå vidare
med ett eget e-arkiv.

Beslutsunderlag
Lunds kommuns vägval angående lösning på arkivorganisation e-Arkiv
KS 2016/0108.
Bilaga 1. Jämförande analys kring val av arkivorganisation e-Arkiv KS
2016/0108.
Bilaga 2. Projekt ScanArkiv. Fördjupad förstudierapport 2017-09-29.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och Hanna
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag till kommunkontoret att kontakta
övriga kommuner inom Scan-arkiv med uppdraget att försöka nå en mer
prisvärd lösning för gemensamt e-arkiv.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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2018-02-07

att kommunkontorets driftbudgetram för 2018 utökas med 1 700 tkr i
syfte att skapa en e-arkivorganisation,
att finansiering ska ske från kommunstyrelsens reserverade medel till
förfogande.
att den årliga kostnaden för e-arkivorganisationen på 3 400 tkr ska
beaktas inför EVP 2019-2021

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller återremissyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag till kommunkontoret att kontakta
övriga kommuner inom Scan-arkiv med uppdraget att försöka nå en
mer prisvärd lösning för gemensamt e-arkiv.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges; Prot.Bil § 47/01.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ administrativa avdelningen
Kommunkontoret/ ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Årlig uppföljning av det systematiskt
arbetsmiljöarbetet - kommunkontoret
2017 med handlingsplan för 2018

Dnr KS 2018/0047

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1)
som besvaras i samverkangrupp på verksamhetsnivå. På
kommunkontoret genomfördes uppföljningen under oktober/november
2017.
Uppföljningen för 2017 visar på ett generellt välfungerande systematisk
arbetsmiljöarbete inom kommunkontoret.
Utifrån resultatet har en handslingsplan utarbetats med åtgärder för att
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2018.

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för
beredning till kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning
till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
KSAU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Handlingsplan för
kompetensförsörjning 2017 - 2018

Dnr KS 2017/0116

Sammanfattning
Nuvarande handlingsplan för Lunds kommuns
kompetensförsörjningsarbete sträcker sig över åren 2017 – 2018.
Kommunkontoret har gjort några mindre uppdateringar av planen och
lagt till två åtgärder inför 2018.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade på sammanträdet den 17
januari 2018 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna den reviderade
handlingsplanen för kompetensförsörjning för 2017-2018 efter
redaktionell ändring.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 11 januari 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, KS § 140.
Handlingsplan för kompetensförsörjning 2017-2018, uppdaterad inför
2018.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Philip Sandberg (L) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna den reviderade
handlingsplanen för kompetensförsörjning för 2017-2018 efter
redaktionell ändring.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att godkänna den reviderade
handlingsplanen för kompetensförsörjning för 2017-2018 efter
redaktionell ändring.

Protokollsanteckningar
Ledamöterna från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Yanira
Difonis (MP):
Vi vill uppmärksamma behovet av fler socialsekreterare, arbetsledare,
lärare och sjuksköterskor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Jämställdhetsstrategi för Skåne

Dnr KS 2017/1206

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har beslutat att föreslå
kommunstyrelsen ge kommunkontoret i uppdrag att teckna en
avsiktsförklaring kring ett jämställt Skåne 2017-2020 med länsstyrelsen i
Skåne län och på så vis delta i det regionala jämställdhetsarbetet samt att
ta fram en lokal strategi för arbete enligt denna strategi som ett led i att
systematisera Lunds kommuns jämställdhetsarbete.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets missiv 2018-01-16.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2017-11-03.
Ett jämställt Skåne - jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Philip Sandberg (L), Emma Berginger (MP), Hanna
Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Louise Rehn Winsborg (M)
och Mattias Horrdin (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring kring
”Ett jämställt Skåne 2017-2020” med länsstyrelsen i Skåne län och på så
vis delta i det regionala jämställdhetsarbetet samt att ta fram en lokal
strategi för arbete enligt denna strategi som ett led i att systematisera
Lunds kommuns jämställdhetsarbete.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag.

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 yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias
Horrdin (C), Louise Rehn Winsborg (M) och Philip Sandberg (L) röstar
Ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons (S)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring kring
”Ett jämställt Skåne 2017-2020” med länsstyrelsen i Skåne län och
på så vis delta i det regionala jämställdhetsarbetet samt att ta fram
en lokal strategi för arbete enligt denna strategi som ett led i att
systematisera Lunds kommuns jämställdhetsarbete.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 50/01.

Protokollsanteckningar
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ ser positivt på
jämställdhetsarbete och instämmer i kommunkontorets förslag.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Länsstyrelsen i Skåne
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 51

Skrivelse från Philip Sandberg (L)
”Öka Lunds ambitioner i
jämställdhetsarbetet”

Dnr KS 2017/0899

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) har lämnat in en skrivelse där han föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att Lunds kommun snarast ska ansluta sig till
den av Länsstyrelsen Skåne framtagna jämställdhetsstrategin 2017-2020
”Ett jämställt Skåne”.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har på sammanträde 2017-11-03
väckt samma fråga; om möjligheten för Lunds kommun att ansluta sig till
jämställdhetsstrategin 2017-2020 ”Ett jämställt Skåne”.
Vid sammanträdet beslutade arbetsgivarutskottet att föreslå
kommunstyrelsen ge kommunkontoret i uppdrag att teckna en
avsiktsförklaring kring ett jämställt Skåne 2017-2020 med länsstyrelsen i
Skåne län och på så vis delta i det regionala jämställdhetsarbetet samt att
ta fram en lokal strategi för arbete enligt denna strategi som ett led i att
systematisera Lunds kommuns jämställdhetsarbete.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2017-11-03, § 41.
Skrivelse från Philip Sandberg (L): Öka Lunds ambitioner i
jämställdhetsarbetet.
Ett jämställt Skåne - jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), IngaKerstin Eriksson (C) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att anse skrivelsen besvarad.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Philip Sandbergs (L) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 51/01.
Beslut expedieras till:
Philip Sandberg (L)
Kommunkontoret/ HR-avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Ungdomspolitiskt program för Lunds
kommun - remiss

Dnr KS 2017/1130

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om ett nytt förslag till
ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. Förslaget sändes på
remiss i november 2017 till Lunds kommuns nämnder, bolag och
rådgivande organ, unga i Lunds kommun genom ungdomsting,
elevrådsdagar och inflytandecaféer, samt till föreningar. Sista dagen för
yttrande över remissen är den 9 februari 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018, dnr 2017/1130.
Förslag till yttrande den 7 februari 2018
Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun, remissversion den 16
november 2017, dnr KU 2017/0045.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 145 dnr KU
2017/0045.
Barnchecklista avseende ungdomspolitiskt program den 31 oktober 2017,
dnr KU 2017/0045.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2017,
dnr KU 2017/0045.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om
följande remissyttrande
Förslaget till ungdomspolitiskt program bör omarbetas så att överflödiga
formuleringar utgår, och programmet istället förtecknar konkreta
problem som behöver lösas när det gäller ungdomars situation.
Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Philip
Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande,
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att nämnden bör fortsätta arbetet
med ungdomspolitiskt program/program för unga med utgångspunkt att

Justerare

Utdragsbestyrkande
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det skall utgöra underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete
med ungdomsfrågor, i samverkan med övriga nämnder.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 52/01-02.

Protokollsanteckningar
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna,
Miljöpartiet: Riktlinjer och principer för övergripande styrdokument ska
ses över i närtid.
Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Kultur- och fritidsnämndens
utredningsuppdrag om införande av
kulturcheck i Lunds kommun

Dnr KS 2015/0861

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige utrett
förutsättningarna för införande av kulturcheck i Lunds kommun.
Utredningen översändes till fullmäktige som den 27 april 2017 beslutade
att återremittera ärendet med uppdrag att ta fram ett förslag för
tillvägagångssätt, tidplan och kostnader för införande av kulturcheck i
form av checksystem för musikundervisning som ett första steg i att
minska köerna till kulturskolan. Vidare beslutade fullmäktige att
utredningen skulle vara färdig för behandling i nämnden under 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 december 2017, § 158.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2017, § 112, jämte bilagor.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att översända yttrandet till kommunfullmäktige och därmed anse
återremissuppdraget slutfört.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i första hand att kommunstyrelsen
beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan med
kultur- och fritidsförvaltningen utreda ett musikchecksystem som utgår
ifrån ackreditering av leverantörer och ej offentlig upphandling,
möjliggör olika driftsformer hos leverantörer och inte endast aktiebolag,
möjliggör gruppundervisning för musikelever, öppnar för checksystem
för samtliga barn och ungdomar som önskar musikundervisning oavsett
instrument samt att göra ytterligare jämförelser med andra kommuner
som har ett kultur- eller musikchecksystem.
i andra hand att kommunstyrelsen beslutar
att uppmana kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för att utreda ett musikchecksystem som utgår ifrån

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ackreditering av leverantörer och ej offentlig upphandling, möjliggör
olika driftsformer hos leverantörer och inte endast aktiebolag, möjliggör
gruppundervisning för musikelever, öppnar för checksystem för samtliga
barn och ungdomar som önskar musikundervisning oavsett instrument
samt att göra ytterligare jämförelser med andra kommuner som har ett
kultur- eller musikchecksystem.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige
de 5,5 miljonerna som kommunfullmäktige avsatt används till att stärka
befintlig verksamhet vid Kulturskolan.
Anders Almgren (S) yrkar avslag på Christer Wallins (M) m.fl
återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl
återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarson (V) röstar Ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande

43 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Louise Rehn Winsborg (M), Mattias Horrdin (C), Philip Sandberg
(L) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M)
m.fl återremissyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan med
kultur- och fritidsförvaltningen utreda ett musikchecksystem som
utgår ifrån ackreditering av leverantörer och ej offentlig
upphandling, möjliggör olika driftsformer hos leverantörer och inte
endast aktiebolag, möjliggör gruppundervisning för musikelever,
öppnar för checksystem för samtliga barn och ungdomar som
önskar musikundervisning oavsett instrument samt att göra
ytterligare jämförelser med andra kommuner som har ett kultureller musikchecksystem.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet,
Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 53/01-02.

Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna, Miljöpartiet: Vi vill att de avsatta 5,5 Mnkr ska
användas till barn och ungas kulturutbildning. Alliansens förslag
garanterar ingen effektiv användning av anslaget.
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ instämmer i
vänsterpartiets yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

44 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 54

Remiss Kulturpolitiskt program för
Lunds kommun

Dnr KS 2017/1140

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars 2017 att ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program
för Lunds kommun.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kulturpolitiskt program sändes på
remiss i november 2017 till nämnder, externa samverkansparter,
studieförbund och föreningar i Lund. Sista dag för att lämna in yttrande
på remissen är den 9 februari 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 dnr KS
2017/1140.
Förslag till yttrande den 7 februari 2018 dnr KS 2017/1140.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 146 dnr KU
2017/0138.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2017
dnr KU 2017/0138.
Barnchecklista avseende förslag till kulturpolitiskt program den 31
oktober 2017 dnr KU 2017/0138.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.
Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Philip
Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att nämnden bör fortsätta arbetet
med kulturpolitiskt program/program för unga med utgångspunkt att det
skall utgöra underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete med
ungdomsfrågor, i samverkan med övriga nämnder.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avge
följande remissyttrande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslaget till kulturpolitiskt program skapar mer problem än det löser och
bör därför inte antas. Kulturpolitiken i kommunen bör styras inom den
ordinarie beslutsprocessen, och hjälps inte av detta program.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 54/01-02.
Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Remiss avseende Kemikalieplan för
Lunds kommun - LundaKem

Dnr KS 2017/1176

Sammanfattning
Miljönämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
kemikalieplan för Lunds kommun.
Miljöförvaltningen har i dialog med berörda förvaltningar arbetat fram ett
förslag till kemikalieplan, benämnd LundaKem – Kemikalieplanen för
Lunds kommun.
I förslaget till LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun,
förtydligas och effektiviseras planering, arbetet och uppföljningen av
kemikaliefrågorna i Lunds kommun. Fokus för planen är barn och unga i
Lunds kommun.
Miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 december 2017 att
remittera LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun till samtliga
nämnder och styrelser. Remisstiden är fram till den 15 februari 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2018.
Förslag till yttrande den 7 februari 2018.
Miljönämndens beslut den 7 december 2017, §99.
Förslag till LundaKem – Kemikalieplanen för Lunds kommun dec 2017.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag med följande tillägg:
Kommunstyrelsen rekommenderar Miljönämnden att såväl
kostnad/tidsåtgång som indikationer läggs som bilagor till planen och
sålunda ej underställas fullmäktigebeslut. Det är positivt att tydliga
åtgärder är en del av planen, men detaljnivån skulle kunna ses över.
Kostnaderna för att genomföra förslagen i LundaKem behöver
tydliggöras inför ett antagande.
Förslaget inom område ”2. Upphandlingskrav, bygg” att ” Ställa krav
tidigt i

Justerare
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processen vid markanvisning och exploateringsavtal.” (sidan 9) riskerar
att hamna i konflikt med förbudet mot kommunala särkrav inom
byggandet, en dialogform är att föredra.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag med följande
tillägg:
Kommunstyrelsen rekommenderar Miljönämnden att såväl
kostnad/tidsåtgång som indikationer läggs som bilagor till planen
och sålunda ej underställas fullmäktigebeslut. Det är positivt att
tydliga åtgärder är en del av planen, men detaljnivån skulle kunna
ses över.
Kostnaderna för att genomföra förslagen i LundaKem behöver
tydliggöras inför ett antagande.
Förslaget inom område ”2. Upphandlingskrav, bygg” att ” Ställa krav
tidigt i
processen vid markanvisning och exploateringsavtal.” (sidan 9) riskerar
att hamna i konflikt med förbudet mot kommunala särkrav inom
byggandet, en dialogform är att föredra.
Beslut expedieras till:
Miljönämnden
Akten

Justerare
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§ 56

Markanvisning och
Markanvisningstävling för Pilgrimen 2
samt del av Stora Råby 36:22 i Södra
Råbylund, Lund

Dnr KS 2017/0497

Sammanfattning
Fastigheten Pilgrimen 2 samt del av fastigheten Stora Råby 36:22 som
båda ägs av Lunds kommun har varit föremål för markanvisningstävling.
Pilgrimen 2 är belägen i den östra delen av Södra Råbylund precis söder
om Dalbyvägen.
Förslag till upplägg och genomförande av markanvisningstävlingen
presenterades och beslutades i Tekniska nämnden 2017-06-07.
Kriterierna i tävlingen beslutades att bli byggtid, hyreskostnad,
gestaltning samt miljöprestanda (TN protokoll 2017-06-07 § 123).
Gestaltningen bedömdes vara det viktigaste kriteriet sett till området och
läget. Markpriset är fastställt till 2 000 kr/kvm BTA för hyresrätt och
3 100 kr/kvm BTA för bostads-/äganderätt. Cirka 50 % av bostäderna
som uppförs ska upplåtas med hyresrätt och av dessa ska kommunen
erbjudas att få hyra 30% för personer som fått uppehållstillstånd och
anvisats Lund.
Kommunstyrelsen gav i sitt beslut 2017-09-13 § 277 tekniska nämnden i
uppdrag att genomföra markanvisningstävlingen i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 13 december 2017, § 245, jämte bilaga.
LKFs och OBOS tävlingsförslag.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2018.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att marken upplåts med tomträtt och därmed inte säljs.
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Christer Wallin (M) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisning av Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby
36:22, Södra Råbylund till Lunds Kommuns Fastighets AB och OBOS.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna markanvisning av Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby
36:22, Södra Råbylund till Lunds Kommuns Fastighets AB och
OBOS.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 56/01.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
LKF
OBOS
Akten

Justerare
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§ 57

Försäljning av fastigheten Lund
Gryningen 2

Dnr KS 2017/1219

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att sälja fastigheten Lund
Gryningen 2 till Solbjer Bostads AB för en köpeskilling om 4 135 600 kr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018.
Tekniska nämndens beslut den 13 december 2017, § 261.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2017.
Förslag till köpekontrakt.
Förslag till arrendeavtal.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att marken upplåts med tomträtt och därmed inte säljs.
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Christer Wallin (M) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls, försälja
fastigheten Lund Gryningen 2 till Solbjer Bostads AB för en köpeskilling
om 4 135 600 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av
avtalsförslaget.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under förutsättning att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls,
försälja fastigheten Lund Gryningen 2 till Solbjer Bostads AB för
en köpeskilling om 4 135 600 kronor och i övrigt på de villkor som
framgår av avtalsförslaget.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Solbjer Bostads AB
Tekniska nämnden
Akten

Justerare
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§ 58

Detaljplan för del av Ladugårdsmarken
4:14 i Lund, Lunds kommun, samråd

Dnr KS 2017/1158

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av
Ladugårdsmarken 4:14 i Lund, Lunds kommun för samråd med svar
senast den 8 februari 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 16 november 2017 § 205.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget med följande tillägg.
Scouternas verksamhet bör värnas antingen genom att verksamheten kan
fortsätta i befintlig lokal eller genom att de får tillgång till fullgod
ersättningslokal.
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppmana byggnadsnämnden att bordlägga detaljplanen till dess att
frågan om Drottningsstadens scoutkårs gård är löst

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar
Ja.
Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Louise Rehn Winsborg (M), Philip Sandberg (L), Dan Ishaq (M) och
Hanna Gunnarsson (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Philip Sandbergs (L)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana byggnadsnämnden att bordlägga detaljplanen till dess att
frågan om Drottningsstadens scoutkårs gård är löst.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 58/01-02.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

54 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

§ 59

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

Dnr KS 2017/0083

Sammanfattning
Zoltan Wagner (KD) har lämnat en motion om Folkparken som
miljöpark. Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och tekniska
nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2017.
Tekniska nämndens beslut den 15 november 2017 § 223.
Byggnadsnämndens beslut den 16 november 2017 § 208.
Motion från Zoltan Wagner (KD) Folkparken som miljöpark.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med vad nämnderna anfört.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer

Justerare

Utdragsbestyrkande

55 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Louise Rehn
Winsborg (M), Philip Sandberg (L) och Dan Ishaq (M) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons
(C) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse motionen besvarad med vad nämnderna anfört.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 59/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Motion från Cecilia Oredsson Barnes
(L) och Mia Honeht (L) ”Utveckla
rekreationsområden i Genarp och
Veberöd”

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) har lämnat en motion
om att rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas.
Motionen har lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleåsoch Sjölandskapskommittén (RÅSK).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017 dnr KS
2017/0250.
Romeleås- och Sjölandskapskommitténs (RÅSK) yttrande den 15
september 2017 dnr KS 2017/0250.
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 dnr TN 2017/237.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2017 dnr TN
2017/237.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M) och
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att undersöka möjligheten till
extern finansiering i enlighet med vad som anges i motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att undersöka möjligheten till
extern finansiering i enlighet med vad som anges i motionen
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Tekniska nämnden
RÅSK
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Motion från Lars V Andersson (C)
angående överbyggnad av
motorvägen

Dnr KS 2017/0743

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige
angående överbyggnad av motorvägen. Motionen har remitterats till
byggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2018.
Byggnadsnämnden beslut den 19 oktober 2017 § 186.
Tekniska nämnden beslut den 18 oktober 2017 § 200.
Lars V Andersson (C) motion angående överbyggnad av motorvägen.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V),
Emma Berginger (MP), Hans-Olof Andersson (SD), Björn Abelson (S),
Ulf Nymark (MP) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge byggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram
förslag till utredningsdirektiv samt att snarast återredovisa dem till
kommunstyrelsen samt
att anse motionen bifallen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

att

ge byggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram
förslag till utredningsdirektiv samt att snarast återredovisa dem till
kommunstyrelsen samt
anse motionen bifallen.

Protokollsanteckningar
Miljöpartiet: I enlighet med tidigare ställningstaganden anser Miljöpartiet
att byggandet av trafikplats Ideon och breddningen av E22 inte ska
påbörjas i avvaktan på utredning om överdäckning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Motion från Hans-Olof Andersson
(SD), Dragan Brankovic (SD) och
Christoffer Brinkåker(SD) ”gratis buss
för alla från 65 års ålder med upp till
200 000 i årsinkomst”

Dnr KS 2017/0821

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att
det nuvarande systemet med gratis kollektivtrafikresor inom kommunen
för alla som har fyllt 75 år, ersätts med ett system där alla boende i
kommunen som har fyllt 65 år, och har högst 200 000 i taxerad
årsinkomst, åker gratis.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.
Tekniska nämndens beslut den 15 november 2017, § 222.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2017.
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer
Brinkåker (SD) motion om ”gratis buss för alla från 65 års ålder med upp
till 200 000 i årsinkomst” inkommen den 12 september 2017.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Emma
Berginger (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Ulf Nymark (MP) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Philip Sandbergs (L) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Louise Rehn
Winsborg (M), Philip Sandberg (L) och Dan Ishaq (M) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Philip Sandbergs (L)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 62/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Lundaförslag Avstå från flaskvatten

Dnr KS 2017/0720

Sammanfattning
Anna Breveus har i ett Lundaförslag föreslagit att Lunds kommun slopar
att köpa in flaskvatten till möten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.
Anna Breveus Lundaförslag inkommet den 28 maj 2017.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att bifalla lundaförslaget
att inget flaskvatten, dvs industriellt färdigbuteljerat vatten, ska
inköpas eller serveras vid Lunds kommuns verksamheter eller vid externa
möten, konferenser och andra typer av sammankomster anordnade av
kommunen efter 1 juli 2018,
att Lunds kommun ansöker om Svenskt vattens hållbarhetsmärkning
”Kranmärkt”

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla lundaförslaget
att inget flaskvatten, dvs industriellt färdigbuteljerat vatten, ska
inköpas eller serveras vid Lunds kommuns verksamheter eller vid
externa möten, konferenser och andra typer av sammankomster
anordnade av kommunen efter 1 juli 2018,
att Lunds kommun ansöker om Svenskt vattens hållbarhetsmärkning
”Kranmärkt”.

Protokollsanteckningar
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ ställer sig positiva till
Lundaförslaget och Miljöpartiets yrkande.
Beslut expedieras till:
Anna Breveus
Kommunkontoret, medborgarcenter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Anmälan om delegationsbeslut

Dnr KS 2018/0001
Kommundirektörens anmälan av delegationsbeslut avseende perioden
2017-12-21 - 2018-01-24.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Meddelanden

Dnr KS 2018/0027
Kommunala studentrådets sammanträdesprotokoll 2017-11-08
Dnr KS 2017/0260
Romeleås- och Sjölandskapskommitténs sammanträdesprotokoll 201711-24
Dnr KS 2017/1220
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-12-13 § 100 Genomförd
granskning avseende kontroll av externa utförare
Dnr KS 2017/0874
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-12-13 § 107 Årlig justering av
ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2018
Dnr KS 2018/0014
Månadsrapport för december 2017, Lunds kommun
Dnr KS 2018/0082
Beslut expedieras till:
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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