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Kommunkontorets information om
ekonomi och budget

Dnr KS 2018/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens Finansiell rapport per den
31 januari 2018.
Rapporten redovisas.
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Utdragsbestyrkande
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§ 67

Rapport från kommunstyrelsens
utskott

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 68

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från studentrådet, funktionshinderrådet,
integrationsrådet och pensionärsrådet.
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Utdragsbestyrkande
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§ 69

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll

Dnr KS 2018/0026
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 22
januari 2018, 29 januari 2018, 5 februari 2018, 6 februari 2018 och 12
februari 2018.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Årsanalys 2017 för Kommunstyrelsen
och Politisk ledning

Dnr KS 2017/1173

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för den politiska ledningen
och för kommunstyrelsens verksamhet 2017. Årsanalysen för politisk
ledning omfattar också valnämnden, överförmyndarnämnden,
Habostyrelsen och revisionen.
Årsanalysen för kommunstyrelsens verksamhet redovisar nämndens mål
och måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhets, - personal,
miljöredovisning och ekonomi.
Sammanfattningsvis kan konstateras att utfallet jämfört med budget för
kommunkontorets totala verksamhet visar en positiv avvikelse om 17,3
miljoner kronor. Under året har förekommit en rad aktiviteter för att
uppfylla kommunstyrelsens ambitioner och målsättningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret tjänsteskrivelse den 22 februari 2018 dnr 2017/1173.
Bilaga 1 Årsanalys för kommunstyrelsen.
Bilaga 2 Årsanalys för politisk ledning.
Bilaga 3 Årsanalys för Överförmyndarnämnden.
Bilaga 4 Årsanalys för Valnämnden.
Bilaga 5 Årsanalys för Habostyrelsen.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), Philip
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anders Almgren (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsanalys för kommunstyrelsen och politisk ledning.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna årsanalys för kommunstyrelsen och politisk ledning.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2018-03-07

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 70/01.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 71

Årsredovisning 2017 med nämndernas
årsanalyser

Dnr KS 2017/0990

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun
och dess bolag 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-12 Dnr KS 2017/0990.
Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser.
Nämndernas årsanalyser finns tillgängliga på Inloggad för
förtroendevalda.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Philip
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD)
yrkar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att 50 miljoner från överskottet placeras i en social investeringsfond
att Uppdra åt kommunkontoret att ta fram riktlinjer för en social
investeringsfond
att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att

Justerare

godkänna årsredovisning för 2017
avsätta 101 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som
därefter uppgår till 418 miljoner kronor
Reglementet för intern kontroll (KS 273/05) upphör att gälla

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 71/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (90)

Kommunstyrelsen
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§ 72

Personalredovisning 2017

Dnr KS 2017/1217

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2010 medarbetarpolicyn för Lunds
kommun. Till medarbetarpolicyn hör riktlinjer för särskilda sakområden
samt årliga personalstrategiska handlingsplaner. Riktlinjerna och den
personalstrategiska handlingsplanen antas av kommunstyrelsen. I
personalredovisningen beskrivs personalsituationen inom Lunds
kommun. Åtgärder utifrån den personalstrategiska handlingsplanen
genomförda under 2017 följs upp liksom åtgärder inom nämnderna och
kommungemensamt utifrån medarbetarpolicyns områden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-22.
Personalredovisning 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Ulf Nymark (MP)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att sista
stycket på sidan 39 i kartläggningen stryks.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna personalredovisning för 2017 samt
att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige för kännedom.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 72/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§ 73

Miljöredovisning 2017

Dnr KS 2018/0120

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i maj år 2014 Lunds program för ekologisk
hållbar utveckling, LundaEko II. Programmet aktualiserades 2017.
Uppföljningen sker genom inrapportering av de indikatorer som finns i
bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av styr- och
åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. Indikatorerna
ska årligen redovisas till kommunstyrelsen av angiven nämnd och
styrelse.
Miljöredovisningen är en analys av miljöläget i kommunen samt en
redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets miljö- och
hållbarhetsarbete. Miljöredovisningen ska godkännas av
kommunfullmäktige i samband med kommunens årsredovisning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.
Miljöredovisning 2017.

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Hanna
Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöredovisningen,
Kommunstyrelsen beslutar därutöver
att uppdra åt miljö- och hälsoutskottet att inför miljöredovisningen 2018
utveckla redovisningen vad gäller exploatering av högvärdig
jordbruksmark.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

Justerare

godkänna miljöredovisningen,

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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2018-03-07

Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt miljö- och hälsoutskottet att inför miljöredovisningen
2018 utveckla redovisningen vad gäller exploatering av högvärdig
jordbruksmark.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Miljö- och hälsoutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 74

Valnämndens begäran om uppräkning
av budget för 2018

Dnr KS 2017/1011

Sammanfattning
Valnämnden har begärt uppräkning av 2018 års budget med 1 417 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 december 2017 begärt att
valnämnden återkommer med en kompletterad planering avseende
arbetet 2018, inklusive en utvecklad internbudget samt behov av stärkt
professionalisering genom tjänstemannastöd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2017, § 369.
Valnämndens beslut den 13 februari 2018, § 2, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Philip Sandberg (L), Birger
Swahn (M) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja valnämnden ett tilläggsanslag om 1 417 tkr för 2018,
att ske genom överföring till valnämnden från kommunstyrelsens
reserverade medel 2018.
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att kalla valnämndens
presidium till kontinuerliga uppföljningsmöten under 2018 i syfte att
utöva kommunstyrelsens uppsikt över valnämndens verksamhet, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att inför halvårsskiftet år
2018 och årsskiftet 2018/2019 till kommunstyrelsen avrapportera de
uppgifter av väsentlig ekonomisk eller verksamhetsmässig betydelse som
framkommit i samband med uppföljningsmötena med valnämndens
presidium.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

Justerare

bevilja valnämnden ett tilläggsanslag om 1 417 tkr för 2018,
ske genom överföring till valnämnden från kommunstyrelsens
reserverade medel 2018.
uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att kalla valnämndens
presidium till kontinuerliga uppföljningsmöten under 2018 i syfte

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
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2018-03-07

att

att utöva kommunstyrelsens uppsikt över valnämndens verksamhet,
samt
uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att inför halvårsskiftet år
2018 och årsskiftet 2018/2019 till kommunstyrelsen avrapportera
de uppgifter av väsentlig ekonomisk eller verksamhetsmässig
betydelse som framkommit i samband med uppföljningsmötena
med valnämndens presidium.

Beslut expedieras till:
Valnämnden
Kommunkontoret/ Administrativa avdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
KSAU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 75

Begäran om utökad budgetram 2018
med anledning av ökat elevantal i IBskolor

Dnr KS 2018/0012

Sammanfattning
Utbildningsnämnden begär en utökad budgetram 2018 om 4,0 mkr för
konceptspecifik ersättning till skolor i Lunds kommun som bedriver
skolverksamhet i enlighet med International Baccalaureate Organisations
(IBO) kriterier. Detta till följd av kraftiga volymökningar av elevantalet i
dessa skolor. Nämnden önskar finansiering genom överföring av
kommunstyrelsens reserverade medel 2018.
Nämnden förordar också en genomlysning av den konceptspecifika
ersättningen där den förra genomgången från år 2011 medförde en
sänkning i ersättningsnivån.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19:e januari 2018.
Utbildningsnämndens beslut den 13:e december 2017, § 151 dnr UN
2017/0503.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6:e november 2017, dnr
UN 2017/0459.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), IngaKerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson
(V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att utöka utbildningsnämndens budgetram med 4 mkr år 2018 för
konceptspecifik ersättning till skolor i kommunen som bedriver
skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier
att kommunstyrelsen därutöver beslutar
att kommunkontoret genomför en genomlysning av den konceptspecifika
ersättningsnivån under 2018.
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att tills vidare låta utbildningsnämndens budgetram för 2018 vara
oförändrad,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att kommunkontoret genomför en genomlysning av den konceptspecifika
ersättningsnivån under 2018,
att kompensation för genomförd verksamhet görs för ISLK precis som
för all annan skolverksamhet när översynen mellan 2017 och 2018
beslutas i KS i april.

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), Lena
Fällström (S), Ulf Nymark (MP) och Börje Hed (FNL) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson
(SD) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röstar.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M)
m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att utöka utbildningsnämndens budgetram med 4 mkr år 2018 för
konceptspecifik ersättning till skolor i kommunen som bedriver
skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier

Kommunstyrelsen beslutar
att

kommunkontoret genomför en genomlysning av den
konceptspecifika ersättningsnivån under 2018.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna,
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 75/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 76

Framtidsplan för Skryllegården

Dnr KS 2016/0651

Jäv
Det antecknas att Inga-Kerstin Eriksson (C) inte närvarar pga jäv.

Sammanfattning
En utvecklingsplan har tagits fram för Skryllegården enligt beslut i
Kommunstyrelsen 2016-08-10. Tre tydliga grundkoncept presenteras i
visionen och utgör underlag för en utvecklingsplan:
En välkomnande entré
Skryllegården under ett tak
Det ska vara lätt att hitta ut i naturen
Ambitionen är också att anlägga nya målpunkter i närområdet för att
avlasta Skryllegården samt att skapa ett bättre system för motionsspår
och stigar i området.
Kommunkontoret anser att det är ett omfattande utredningsarbete som
genomförts men att vidare utredning behövs. Bland annat saknas en
redogörelse för finansiering.
Kommunkontoret föreslår att Tekniska nämnden och Kultur- och
fritidsnämnden hanterar ärendet vidare i enlighet med kommunens
investeringsprocess för lokaler.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2017.
Utredning Skryllegårdens utveckling daterad den 5 september 2017
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2017 dnr
2016/495.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017, § 170 dnr 2016/495.
Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2016, § 253, dnr KS
2016/0654.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Mattias Horrdin (C), Lena
Fällström (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret att i samverkan med
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden skyndsamt återkomma
med förslag på genomförande och ekonomi gällande drift och investering
utifrån de olika etapperna.
Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidare utreda Skryllegården, med
uppdraget att ta fram ett plan som har ett tydligt maxtak för kommunens
sammanlagda ekonomiska åtaganden.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och
Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidare utreda Skryllegården enligt
Alliansens reservation i tekniska nämnden, med inriktningen att
parkeringsplatserna inte ska flyttas, att större fokus ska ligga på att
förbättra naturen och motionsspåren och mindre på byggnaderna, samt att
en kostnadseffektiv lösning avseende Naturum tas fram, samt
att tekniska nämnden återkommer med underlag för investering införEVP
beredningen 2020 – 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga tre återremissyrkanden 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) m.fl yrkande som
motförslag.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Lena
Fällström (S), Ulf Nymark (MP), Mattias Horrdin (C) och Hanna
Gunnarsson (V) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Philip Sandberg (L), Torsten
Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 som avstår.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons (S)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret att i samverkan med
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden skyndsamt
återkomma med förslag på genomförande och ekonomi gällande
drift och investering utifrån de olika etapperna.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 76/01-02.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 77

Science village Scandinavia ansökan
om utökad låneram samt förlängning
av kredittid

Dnr KS 2018/0046

Jäv
Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M) närvarar inte på grund av
jäv.

Sammanfattning
Science Village Scandinavia AB (SVS AB) har en av
kommunfullmäktige beslutad låneram på 35 miljoner kronor med en
löptid på fem år, fram till 2020-07-01. SVS AB har nu ansökt om en
utökad låneram samt förlängd kredittid.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 dnr KS
2018/0046.
Ansökan inkommen från SVS AB daterad 2018-01-17.
Protokoll styrelsemöte SVS AB 2017-12-15 med bilaga 3.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-26 § 23.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Birger Swahn (M), Elin Gustafsson (S) och Ulf
Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att bevilja en utökad låneram med 20 miljoner kronor till maximalt 55
miljoner kronor till SVS AB
att förlänga kredittiden för låneramen från fem år till att gälla till 202507-01.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att bevilja en utökad låneram med 20 miljoner kronor till maximalt 55
miljoner kronor till SVS AB,
att förlänga kredittiden för låneramen från fem år till att gälla till 202507-01.

Reservationer
Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 77/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelning
SVS AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 78

Ställningstagande för tilläggsavtal till
gällande konsortialavtal för Sydvatten

Dnr KS 2018/0104

Sammanfattning
Båstads kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Ett
särskilt upprättat Tilläggsavtal till konsortialavtal har tillsänts samtliga
delägarkommuner och Båstad kommun för ställningstagande.

Beslutsunderlag
Sydvattens missivskrivelse den 29 januari 2018, jämte bilaga.
Förslag till Tillägg till gällande konsortialavtal för regional
vattenförsörjning genom Sydvatten AB.
Sydvattens missivskrivelse den 19 februari 2018.
Förslag till ändring i bolagsordningen för Sydvatten Aktiebolag.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Christer Wallin (M) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal för
regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB,
att godkänna föreslagen ändring av bolagsordningen för Sydvatten AB.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

godkänna föreliggande Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal
för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB,
godkänna föreslagen ändring av bolagsordningen för Sydvatten
AB.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 79

Samverkan och finansiering avseende
innovationssystem och mötesplats vid
Medicon Village i Lund

Dnr KS 2018/0069

Sammanfattning
För att fördjupa samverkan avseende innovationssystemet och
mötesplatsen på Medicon Village finns ett avtal gällande finansiering och
samverkan avseende innovationsplattform och mötesplats vid Medicon
Village i Lund. Parterna är mats Paulssons stiftelse för forskning och
innovation och samhällsbyggande, Lunds kommun, Lunds universitet
och Region Skåne.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018.
Förslag till avtal om samverkan och finansiering avseende
innovationssystem och mötesplats vid Medicon Village i Lund, den 12
februari 2018.
Bilaga Konsortialavtal MPS LU RS 2017-01-20.

Yrkanden
Anders Almgen (S), Christer Wallin (M) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till avtal om samverkan och finansiering avseende
innovationssystem och mötesplats vid Medicon Village i Lund
att till samverkan avsätta 1 miljon kronor per år för perioden 2018-2020
att det avsatta beloppet för 2018 tas från Kommunstyrelsens reserverade
medel till förfogande.
att det avsatta beloppet beaktas i EVP 2019-2021
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en till två
styrelseledamöter till Medicon Village Innovation AB
att stödja inkubatorn SmiLe med 2 miljoner kronor per år för perioden
2018-2020 och att detta beaktas i EVP 2019-2021.
Hanna Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att
att
att
att

godkänna förslaget till avtal om samverkan och finansiering
avseende innovationssystem och mötesplats vid Medicon Village i
Lund
till samverkan avsätta 1 miljon kronor per år för perioden 20182020
det avsatta beloppet för 2018 tas från Kommunstyrelsens
reserverade medel till förfogande.
det avsatta beloppet beaktas i EVP 2019-2021
uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en till två
styrelseledamöter till Medicon Village Innovation AB
stödja inkubatorn SmiLe med 2 miljoner kronor per år för perioden
2018-2020 och att detta beaktas i EVP 2019-2021.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 79/01-02.

Protokollsanteckningar
Mattias Horrdin (C): Om jag fått vara med och bestämma hade jag yrkat
avslag på de första fem att-satserna.
Beslut expedieras till:
Medicon Village Fastighets AB
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
KSAU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 80

Lunds kommuns medlemskap i
Medicon Valley Alliance år 2018-2020

Dnr KS 2018/0079

Sammanfattning
Medicon Valley Alliance (MVA) är en svensk-dansk klusterorganisation
med fokus på Life Science. Lund är av de främsta life sciencekommunerna i Greater Copenhagen och MVA bidrar till en rad
värdeskapande aktiviteter i Lund. Lunds kommun har varit medlem
sedan 2009.
Medicon Valley Alliance ansöker om att Lunds kommun beviljar fortsatt
medlemskap under perioden 2018-2020. Medlemskapet kostar 41 000
DKK per år.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018.
Ansökan om att Lunds kommun beviljar fortsatt medlemskap i Medicon
Valley Alliance (MVA) för perioden 2018-2020.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Hanna Gunnarsson (V) och Christer Wallin (M)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta Lunds kommuns medlemskap i Medicon Valley Alliance
under perioden 2018-2020, till en kostnad om 41 000 DKK per år
att finansiering 2018 sker genom kommunstyrelsens reserverade medel
att kostnaden ska beaktas i EVP 2019-2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

fortsätta Lunds kommuns medlemskap i Medicon Valley Alliance
under perioden 2018-2020, till en kostnad om 41 000 DKK per år
finansiering 2018 sker genom kommunstyrelsens reserverade
medel
kostnaden ska beaktas i EVP 2019-2020.

Beslut expedieras till:
Medicon Valley Alliance
Kommunkontoret/ Näringslivs- och turismavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 81

Ansökan om medel till
Lundakarnevalen 2018

Dnr KS 2018/0138

Sammanfattning
Lundakarnevalen har inkommit med ett äskande om stöd från kommunen
i samband med Lundakarnevalen 2018 samt kostnadsunderlag. Tekniska
förvaltningen har lämnat kostnadsuppgifter för insatser inom deras samt
Renhållningsverkets ansvarsområden i samband med karnevalsdagarna.
För Lundakarnevalen 2014 avsatte kommunstyrelsen en miljon kronor.
Kommunkontoret föreslår att 1,1 miljoner kronor avsätts i år och föreslår
en kostnadsfördelning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018.
Lundakarnevalens äskande den 12 januari 2018.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Ulf
Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att tekniska nämndens driftbudgetram utökas med 500 tkr avseende
insatser utanför karnevalsområdet
att bevilja Lundakarnevalen 800 tkr till insatser för renhållning och
toaletter på karnevalsområdet, miljöarbete samt till att förbättra
tillgänglighet och framkomlighet,
att finansiering sker genom disposition av reserverade medel till
kommunstyrelsens förfogande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

Justerare

tekniska nämndens driftbudgetram utökas med 500 tkr avseende
insatser utanför karnevalsområdet
bevilja Lundakarnevalen 800 tkr till insatser för renhållning och
toaletter på karnevalsområdet, miljöarbete samt till att förbättra
tillgänglighet och framkomlighet,
finansiering sker genom disposition av reserverade medel till
kommunstyrelsens förfogande.

Utdragsbestyrkande

31 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut expedieras till:
Karnevalskommittén/Lundakarnevalen
Tekniska nämnden
Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 82

Ansökan om medel för finansiering av
VentureLabs inspirationsaktiviteter för
att främja entreprenörskap bland
Lunds studenter

Dnr KS 2018/0007

Sammanfattning
VentureLab har inkommit med en ansökan om verksamhetsstöd för 2018.
Verksamheten, som är den del av Lunds universitet, har till uppgift till att
främja entreprenörskap och företagande bland studenter.
VentureLab ansöker om 100 tkr för år 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018 dnr KS
2018/0007.
Ansökan om medel från Lunds kommun.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg (L) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka VentureLabs ansökan om 100 tkr för 2018
att finansiering sker genom kommunkontorets driftsbudgetram 2018
att kostnaden ska beaktas i EVP 2019-2021.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

tillstyrka VentureLabs ansökan om 100 tkr för 2018
finansiering sker genom kommunkontorets driftsbudgetram 2018
kostnaden ska beaktas i EVP 2019-2021.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 82/01
Beslut expedieras till:
VentureLab
Kommunkontoret/ Näringslivavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 83

Ansökan om verksamhetstöd för
Venture Cup 2018-2020

Dnr KS 2017/1033

Sammanfattning
Venture Cup är en ideell organisation som genomför en rikstäckande
affärsplanstävling. Verksamheten bedrivs i fyra regionala organisationer.
Venture Cup är förlagt till Lund och täcker Skåne, Blekinge, Kalmar och
Kronobergs län.
Hittills har 15 000 affärsidéer processats i tävlingen och fler än 2 500
företag har startats.
Venture Cup söker verksamhetsstöd från Lunds kommun på totalt 150 tkr
per år under perioden 2018-2020 i form av silverpartnerskap.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2018 dnr 1033.
Ansökan om projektstöd för Venture Cup 2018-2020.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Torsten Czernyson (KD),
Philip Sandberg (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att avslå Venture Cups ansökan om verksamhetsstöd i form av
silverpartnerskap à 150 tkr per år under perioden 2018-2020
att

tillstyrka verksamhetsbidrag om 75 tkr för 2018

att

kommunkontorets driftsbudgetram ökas med 75 tkr för 2018

att

det finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel

Hanna Gunnarsson (V) yrkar avslag på förslaget.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

avslå Venture Cups ansökan om verksamhetsstöd i form av
silverpartnerskap à 150 tkr per år under perioden 2018-2020

Utdragsbestyrkande

35 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

att
att
att

tillstyrka verksamhetsbidrag om 75 tkr för 2018
kommunkontorets driftsbudgetram ökas med 75 tkr för 2018
det finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 83/01.
Beslut expedieras till:
Venture Cup Syd
Kommunkontoret/ Näringslivsavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 84

Ansökan om medel för projekt
Rådgivning till personer/ företag med
utländsk bakgrund - verksamhetsår
2018

Dnr KS 2017/1191

Sammanfattning
ALMI Företagspartner Skåne AB (tidigare IFS rådgivning) har inkommit
med en ansökan om projektmedel för 2018 avseende rådgivning till
personer/företagare med utländsk bakgrund i Lunds kommun.
Syftet är att främja företagandet i Lunds kommun genom att ge
rådgivning i entreprenörskap till personer med utländsk bakgrund samt
att öka kompetensen och tillväxtkraften i befintliga invandrarföretag.
ALMI Företagspartner Skåne AB ansöker om 55 tkr för 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2018, KS 2017/1191.
Ansökan om medel för projekt rådgivning till personer/företag med
utländsk bakgrund – verksamhetsår 2018.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Philip
Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka ALMI företagspartner Skåne ABs ansökan om 55 tkr för
2018
att

finansiering sker genom kommunkontorets driftsbudgetram 2018.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Hanna Gunnarssons (V) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

tillstyrka ALMI företagspartner Skåne ABs ansökan om 55 tkr för
2018
finansiering sker genom kommunkontorets driftsbudgetram 2018.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 84/01.
Beslut expedieras till:
ALMI Företagspartner Skåne AB
Kommunkontoret/ Näringslivs- och turismavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Sommarlovsentreprenörer och
utveckling mot helårsverksamhet av
upplägget ”Idé och värdegrundsdrivet
entreprenörskap”

Dnr KS 2017/1195

Sammanfattning
Lunds Sommarlovsentreprenörer är en del av Lunds sommarpraktik och
är ett gemensamt arbete mellan Socialförvaltningen, Kommunkontoret
och Kultur och Fritid. Under 2017 fick också Lund möjlighet att bli
nationell nod för arbetet i Södra Sverige. Söktrycket har också ökat med
190 sökande till 20 platser 2017.
Verksamheten har efterfrågan från unga under hela året vilket kommunen
inte kan möta i dagsläget. Stor del av verksamheten är också beroende av
externa medel som gör verksamheten sårbar.
De tre förvaltningarna söker därför resurser till en tjänst med placering på
Näringslivsavdelningen som kan koordinera arbetet mellan
förvaltningarna, bygga upp en helårsverksamhet samt utveckla
sommarverksamheten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2017.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), IngaKerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson (SD) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att ta fram förslag för
vidareutveckling av befintlig verksamhet med sommarlovsentreprenörer.
Hanna Gunnarsson (V) 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 återremittera ärendet till kommunkontoret för att ta fram förslag för
vidareutveckling av befintlig verksamhet med
sommarlovsentreprenörer.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/ Näringslivsavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Moon Village Lund

Dnr KS 2018/0141

Sammanfattning
ESA (European Space Agency) och Lunds kommun planerar att
genomföra ett s.k. High Level Meeting i Lund maj 2018. Mötet är nästa
steg i en framtida etablering av en rymdnod i Lund.
Mot bakgrund av ESAs forskningsinfrastruktur Moon Village, utvecklar
experter i Europa nya tekniker som bidrar till att lösa utmaningar i
rymden. Dessa innovationer är av största nytta även för jordbor, då
världens begränsade resurser ska användas på ett klokt och hållbart sätt.
Samarbetet med ESA inleddes 2016 och 2017 genomfördes en
rymdkonferens i Lund. Future by Lund är en av de tilltänkta aktörerna i
etableringen av en rymdnod, vilken också blir ett naturligt komplement
till de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.
Moon Village innefattar också ett humanistiskt och socialt perspektiv,
där ny kunskap bidrar till universell samverkan och smarta städer.
Projektet stöder Lunds kommuns arbete med att attrahera viktiga aktörer
och framtida tillväxtnäringar. En testplattform enligt ovan, medför att
kommunens attraktivitet ökar ytterligare, att fler samarbeten etableras, att
arbetstillfällen skapas och att kommunens övergripande tillväxt gynnas i
en positiv och hållbar riktning.
Kommunkontoret begär ramökning om 400 tkr för att planering och
genomförande av ESA High Level Round Table Meeting i Lund våren
2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.
Projekt- och tidplan, v1.0.
Rapportering från Moon Village Association Foundation (konferens och
work-shop, Strasbourg, november 2017).

Yrkanden
Christer Wallin (M), Björn Abelson (S) och Hans-Olof Andersson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att kommunkontorets driftbudgetram för 2018 ökas med 400 tkr
avseende förberedelser och genomförande av ESA High Level Round
Table Meeting i Lund våren 2018
att

Justerare

finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel.

Utdragsbestyrkande
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Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL)
yrkar avslag.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

kommunkontorets driftbudgetram för 2018 ökas med 400 tkr
avseende förberedelser och genomförande av ESA High Level
Round Table Meeting i Lund våren 2018
finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 86/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ Näringslivavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Industrinatten MalmöLundregionen
2018

Dnr KS 2018/0170

Sammanfattning
Industriföretagen i regionen får allt svårare att rekrytera personal.
Samtidigt är intresset för tekniska och industrirelaterade utbildningar lågt
bland ungdomar. I korthet innebär Industrinatten att ett antal
Industriföretag under en kväll öppnar upp dörren för att ta emot
studiebesök från unga som är på väg mot studie- eller yrkesval. Syftet är
att få fler unga att välja en framtid inom industrin.
Huvudman för Industrinatten är IUC Syd - ett nationellt nätverk
bestående av 16 IUC-bolag runt om i landet som alla arbetar med
industriell utveckling och förnyelse.
Arrangemanget har genomförts årligen sedan 2014, i Malmö. År 2017
utökades evenemanget till att bli en del av MalmöLundregionen.
Industrinatten hölls både i Malmö och i Lund.
IUC Syd har på uppdrag av MalmöLundregionen presenterat ett nytt
koncept för Industrinatten i MalmöLundregionen 2018, som ska göra
evenemanget mer kostnadseffektivt. Kommundirektörsgruppen i
MalmöLundregionen ställde sig bakom förslaget vid möte den 13
februari 2018. Förslaget innebär för Lunds kommuns del en besparing på
75 tkr jämfört med 2017.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen avsätter 50 tkr till
Industrinatten 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018 Dnr KS
2018/0170.
Projektbeskrivning.
Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2016 § 327 Industrinatten i
MalmöLundregionen.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Hanna Gunnarsson (V), Christer Wallin (M), IngaKerstin Eriksson (C), Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 50 tkr till Industrinatten 2018
att finansieras genom av ”Reserverade medel” avsatta medel till
kommunstyrelsens förfogande
att kommunkontoret beaktar kostnaden i EVP 2019-2021

Justerare

Utdragsbestyrkande

43 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

att beslutet gäller under förutsättning att Industrinatten 2018 genomförs
att uppdra åt kommunkontoret att göra en uppföljning av Lunds
kommuns deltagande i Industrinatten 2018 som rapporteras till
kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att
att
att

avsätta 50 tkr till Industrinatten 2018
finansieras genom av ”Reserverade medel” avsatta medel till
kommunstyrelsens förfogande
kommunkontoret beaktar kostnaden i EVP 2019-2021
beslutet gäller under förutsättning att Industrinatten 2018
genomförs
uppdra åt kommunkontoret att göra en uppföljning av Lunds
kommuns deltagande i Industrinatten 2018 som rapporteras till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
MalmöLundregionen
Kommunkontoret/ Näringslivsavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

44 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 88

Val av ombud och ersättare till
Kommuninvests bolagsstämma den 26
april 2018

Dnr KS 2018/0045

Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma äger rum den 26
april 2018. Till stämman bör ombud med ersättare för Lunds kommun
utses.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Annette Henriksson som ordinarie ombud med Henrik
Weimarsson som ersättare till Kommuninvest ekonomisk förenings
föreningsstämma 2018

att

KSAU får i uppdrag att utfärda instruktioner till valt ombud när
stämmohandlingarna inkommit.

Beslut expedieras till:
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunkontoret/ ekonomiavdelning
KSAU
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Val av ledamot och ersättare i Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd
2018-2020

Dnr KS 2018/0074

Sammanfattning
Mandattiden för kommunens representant i Segeåns Vattendragsförbund
och Vattenråds styrelse går ut vid årsstämman 2018. Lunds kommun ska
nominera en ledamot och en ersättare att väljas på årsstämman för en tid
av två år.

Beslutsunderlag
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds skrivelse den 23 januari
2018.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

nominera Per Olsson (S) till ledamot med Carl von Friessendorff
(M) som ersättare till styrelsen för Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråd för tiden från och med årsstämman 2018 till och med
årsstämman 2020.

Beslut expedieras till:
Styrelsen för Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Antagande av Utemiljö vid förskolor i
Lunds kommun, Råd och riktlinjer

Dnr KS 2017/0256

Sammanfattning
De senaste åren har det blivit allt svårare att avsätta tillräckliga friytor till
förskolor på grund av bland annat en intensivare förtätning av staden. Det
har vid några tillfällen varit så svårt att i planeringsskedet skapa
förutsättningar för nya förskolor, att initiativ tagits till att utarbeta
kommungemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna ska framöver
säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika intressen och hittar
konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara lösningar. Parallellt
med frågan om friytans storlek har också fokus ökat på frågan om hur
gårdarna utformas och hur god kvalitetet ska skapas för barnen och
lärandemiljön.
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är råd och riktlinjer gällande
storlek och utformning när förskolegårdar planeras inom Lunds kommun.
Förslaget omfattar även Lekvärdesfaktorn som är ett verktyg för
planering för förskolor i Lunds kommun. Ambitionen är att skapa
tillräckligt stora och kvalitativa förskolegårdar som möter barnens behov
och bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2018.
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, daterad den
2 november 2017.
Remissredogörelse daterad den 2 november 2017.
Serviceförvaltningen och Stadsbyggnadskontorets gemensamma
tjänsteskrivelse den 2 november 2017 dnr BN 2016/0570.
Byggnadsnämnden beslut den 16 november 2017, § 198 dnr BN
2016/0570.
Servicenämndens beslut den 22 november 2017, § 114 dnr SN
2017/0047.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Torsten
Czernyson (KD), Hanna Gunnarsson (V) och Philip Sandberg (L) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och
riktlinjer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) yrkar att följande
förändringar ska göras i förslaget, se Prot.Bil § 90/01.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anta förslaget till Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och
riktlinjer.

Reservationer
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 90/02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Förslag på fördelning av statsbidrag
för nyanlända vuxna och familjer med
uppehållstillstånd

Dnr KS 2017/0643

Sammanfattning
Socialnämnden föreslår i sitt beslut, SO 2017/0106 § 131, att
kommunstyrelsen ska utreda och fastställa principer gällande fördelning
av schablonersättningen för nyanlända vuxna med familjer från och med
år 2018.
Schablonersättningen från Migrationsverket (bilaga 1) betalas ut under en
tvåårsperiod och ska täcka kommunens kostnader för etableringsinsatser
för nyanlända med följande innehåll:
mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem
utbildning i svenska för invandrare
samhällsorientering
tolk
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
Schablonersättningen avser inte att finansiera kommunernas kostnader
för bostäder. Detta är ett övergripande kommunalt ansvar med egen
organisation och finansiering.
Kommunkontoret föreslår att principen ska vara att det utöver
socialnämnden framför allt är utbildningsnämnden som ska få ta del av
schablonersättningen för sina merkostnader för gymnasieskolans
språkintroduktion samt svenska för invandrare (sfi) på Komvux.
Nedanstående procentsats per nyanländ för en tvåårsperiod föreslås från
och med år 2018, vilket är avstämt med berörda
förvaltningar.
Nämnd, 0-64 år, 65- år
Barn- och skolnämnd, 0 %, 0 %
Utbildningsnämnd, 18 %, 18 %
Socialnämnd, 82 %, 82 %
Totalt, 100 %, 100 %
Socialnämnden erhåller hela schablonersättningen och ska i samarbete
med berörda nämnder se till att ersättningen fördelas enligt fastslagna
principer enligt matrisen ovan. Resterande belopp kvarstår inom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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socialnämnden och ska täcka deras kostnader för mottagande och
etablering. Om andra nämnder blir berörda i ”andra kommunala insatser
för att underlätta etablering i samhället” ska dessa finansieras av den del
av schablonersättningen som finns kvar inom socialnämnden. Detta
genom överenskommelse mellan socialnämnd och berörd nämnd för
varje enskilt år i god tid för att säkerställa en god planering.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse med bilaga den 5:e februari 2018.
Socialnämndens beslut den 21:e juni 2017, § 131 dnr SO 2017/0106.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 29:e maj 2017, dnr SO 2017/0106.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

fastställa principer för fördelning av schablonersättning för
nyanlända vuxna med familjer från och med år 2018,
finansiering sker genom gällande schablonersättning som
socialnämnden erhåller via Migrationsverket.

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Arkivmyndighetens delegation till
stadsarkivet

Dnr KS 2018/0015

Sammanfattning
Kommunstyrelsen är enligt sitt reglemente arkivmyndighet för
kommunen. Som framgår av kommunens arkivreglemente har
arkivmyndigheten ansvar för den kommunala arkivverksamheten och
utövar tillsyn över att kommunens myndigheter (nämnder) fullgör sina
skyldigheter enligt arkivlagstiftningen.
För att arkivmyndigheten och kommunens olika verksamheter ska kunna
möta framtida utmaningar när det gäller arkiv- och informationshantering
föreslås att arkivmyndigheten delegerar till stadsarkivet att ta fram
närmare instruktioner och rutiner för olika åtgärdsområden. Denna
delegation ska komplettera arkivreglementet och underlätta stadsarkivets
framtagande av rutiner som kommunens nämnder med tillhörande
förvaltningar och bolag ska följa. Delegationen gör det möjligt för
stadsarkivet att ta ett enhetligt grepp i att verkställa arkivreglementet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018.
Lunds kommuns arkivreglemente.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

i egenskap av arkivmyndighet delegera till stadsarkivet att ta fram
riktlinjer, instruktioner, mallar och rutiner som ska gälla arkiv- och
informationshantering inom Lunds kommun och dess bolag.

Beslut expedieras till:
Stadsarkivet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Översyn av de kommunala rådens
regler

Dnr KS 2017/1093

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla
medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. I uppdraget ingår att göra
en översyn och utvärdering av kommunens befintliga former och forum
för medborgardialog. Särskild vikt ska läggas vid att se om det föreligger
behov av att förändra nuvarande organ och strukturer i form av
kommunala rådgivande organ mm.
Kommunkontoret har upprättat ett förslag till gemensamma regler för
råden som kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat till de kommunala
råden för synpunkter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2018.
Förslag till regler för kommunala råd den 31 januari 2018.
SPF Seniorernas remissvar den 13 december 2017.
Funktionshinderrörelsens remissvar den15 januari 2018.
Lunds universitets studentkårers remissvar den 15 januari 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den27 november 2017 § 236.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), HansOlof Andersson (SD) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att fastställa regler för de kommunala råden i enlighet med upprättat
förslag med följande ändringar
Arvodesbestämmelserna ändras så att samtliga ledamöter boende i Lunds
kommun ska arvoderas
Ledamöterna väljs för en tid av fyra år eller tills dess nya ledamöter
utses.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa regler för de kommunala råden i enlighet med upprättat
förslag med följande ändringar:
Arvodesbestämmelserna ändras så att samtliga ledamöter boende inom
Lunds kommun ska arvoderas

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ledamöterna väljs för en tid av fyra år eller tills dess nya ledamöter
utses.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 93/01.
Beslut expedieras till:
Vård-och omsorgsförvaltningen
Kommunala Funktionshinderrådet
Kommunala Integrationsrådet
Kommunala Studentrådet
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Dagvattenplan för Lunds kommun

Dnr KS 2017/0573

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma
planer för att säkra en hållbar vattenplanering och arbeta för god
vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska komplettera
befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten.
Ett förslag till dagvattenplan har varit utsänd för yttrande till
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten samt till Lomma
kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018.
Sammanställning remissvar dagvattenplan.
Lomma kommuns yttrande den 25 oktober 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017 § 171.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017 § 163.
VAS SYDs yttrande den 22 september 2017.
Höje Å Vattenråds yttrande den 21 september 2017.
Miljönämndens beslut den 14 september 2017 § 68.
Dagvattenstrategi för Lunds kommun antagen 2013-09-04.

Yrkanden
Lena Fällström (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till dagvattenplan för Lunds kommun,
att kommunstyrelsen beslutar
att förslaget till dagvattenplan ersätter dagvattenstrategin,
att tekniska nämndens driftbudgetram för 2018 utökas med 300 tkr
avseende vattensamordning,
att finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel” avsatta
medel till kommunstyrelsens förfogande.
att kostnaden ska beaktas i EVP för 2019-2022.
Börje Hed (FNL), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag, men att tekniska

Justerare

Utdragsbestyrkande
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nämndens budget inte utökas utan att vattensamordning finansieras inom
befintlig ram.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Lena Fällströms (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Lena
Fällström (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar Ja.
Börje Hed (FNL), Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Torsten
Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mia Honeth (L) röstar
Nej.
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Lena Fällströms (S)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

Justerare

anta förslaget till dagvattenplan för Lunds kommun.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att
att

förslaget till dagvattenplan ersätter dagvattenstrategin,
tekniska nämndens driftbudgetram för 2018 utökas med 300 tkr
avseende vattensamordning,
finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel”
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
kostnaden ska beaktas i EVP för 2019-2022.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
VA SYD
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Översvämningsplan för Lunds
kommun

Dnr KS 2017/0574

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma
planer för att säkra en hållbar vattenplanering och arbeta för god
vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska komplettera
befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten.
Ett förslag till dagvattenplan har varit utsänd för yttrande till
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten samt till Lomma
kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018.
Förslag till översvämningsplan för Lunds kommun.
Sammanställning remissvar översvämningsplan.
Lomma kommuns yttrande den 25 oktober 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017 § 171.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017 § 163.
VAS SYDs yttrande den 22 september 2017.
Höje Å Vattenråds yttrande den 21 september 2017.
Kävlingeåns vattenråds yttrande den 28 september 2017.
Miljönämndens beslut den 14 september 2017 § 68.

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till översvämningsplan för Lunds kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anta förslag till översvämningsplan för Lunds kommun

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Uppdrag att se över nuvarande
organisation för parkeringsfrågorna i
Lunds kommun

Dnr KS 2014/0333

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans
med berörda parter göra en utvärdering av nuvarande organisation för
parkeringsfrågornas hantering i kommunen samt att göra en analys och
föreslå framtida organisation för att hantera parkeringsfrågorna. Ett
förslag har utarbetats som remitterats till byggnadsnämnden, tekniska
nämnden och Lunds Kommuns Parkerings AB för yttrande.
Remissinstanserna uppmanades att beskriva de verksamhetsmässiga och
ekonomiska nyttorna och konsekvenserna av de olika alternativen i
remissen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2018.
Kompletteringar från tekniska förvaltningen den 17 november 2016.
Kompletteringar från LKP den 30 november 2016.
Kommunkontorets utredning upphandling den 10 november 2016.
Byggnadsnämndens beslut den 22 september 2016, § 158.
Tekniska nämndens beslut den 17 augusti 2016, § 123.
Lunds Kommunala Parkerings Aktiebolags beslut den 25 augusti 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2016 dnr KS 2014/0333.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Mia
Honeth (L) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till övergripande
strategier för parkering som ska antas av kommunfullmäktige,
att ge Lunds kommuns Parkerings AB i uppdrag att ansvara för
organisationen av parkeringsövervakning och informationen om
parkering i Lunds kommun,
att ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla parkeringsövervakning
hos Lunds kommuns Parkerings AB samt
att tekniska nämnden återkommer till kommunfullmäktige med en
begäran om förändring av uppdraget, för det fall att upphandlingen av
parkeringsövervakning inte ger avsevärt sänkta kostnader för nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till första attsatsen,
att andra att-satsen omformuleras till
”att ge Lunds Kommuns Parkerings AB i uppdrag att ansvara för
informationen om de parkeringar som ägs och förvaltas av Lunds
kommun”
samt avslag på tredje och fjärde att-satsen.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Birger Swahn (M)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ansvaret för parkeringsövervakningen ska ligga kvar på respektive
huvudman, LKP AB respektive tekniska nämnden,
att ge tekniska nämnden i uppdrag att, i samverkan med LKP AB, ta fram
en informationsstrategi för parkeringsfrågorna i Lunds kommun och även
att samordna kundtjänsten
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ansvara för den övergripande
parkeringsplaneringen i Lunds kommun
att tekniska nämnden även fortsättningsvis ska vara kommunens
trafiknämnd med övergripande ansvar för gatuparkering
att föreslå kommunfullmäktige besluta att LKP AB även fortsättningsvis
ska anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar och parkering
på tomtmark
att föreslå kommunfullmäktige besluta att förslag på parkeringsavgifter,
för såväl gatuparkering och parkering hos LKP AB, tas fram i samråd
mellan tekniska nämnden och LKP AB
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att, i
samverkan med kommunkontoret och LKP AB, utreda och ta fram
förslag på principer för parkeringsköp
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt LKP AB att bygga och driva
eventuella cykelparkeringar i garage.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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) m.fl yrkande som
motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter 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), Lena
Fällström (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Mia
Honeth (L) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Torsten Czernyson (KD), Ulf
Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 som avstår
från att rösta.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Anders Almgrens (S)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

Justerare

ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till
övergripande strategier för parkering som ska antas av
kommunfullmäktige,
ge Lunds kommuns Parkerings AB i uppdrag att ansvara för
organisationen av parkeringsövervakning och informationen om
parkering i Lunds kommun,

Utdragsbestyrkande
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att

ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla
parkeringsövervakning hos Lunds kommuns Parkerings AB samt

att

tekniska nämnden återkommer till kommunfullmäktige med en
begäran om förändring av uppdraget, för det fall att upphandlingen
av parkeringsövervakning inte ger avsevärt sänkta kostnader för
nämnden.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 96/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97

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

Dnr KS 2015/0499

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) och Inga-Kerstin Eriksson (C) har i motion till
kommunfullmäktige yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att smala
driften av kommunens parkeringsplatser hos Lunds kommuns
parkeringsbolag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.
Motion från Lars V Andersson (C) och Inga-Kerstin Erikson (C) den 6
maj 2015.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att motionen anses besvarad med hänvisning till beslutet i ärende
2014/0333.
Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att motionen anses besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

motionen anses besvarad med hänvisning till beslutet i ärende
2014/0333.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Uppdrag från kommunfullmäktige om
att utreda förutsättningarna för att
uppfylla målsättningen för
gruppstorlek i förskolan

Dnr KS 2017/0568

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad och Lund Öster fick i Ekonomi- och
verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av kommunfullmäktige den
10-11 juni 2015 (§121) ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna
ekonomiskt, personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla
kommunens målsättning för gruppstorlek i förskolan. Båda nämnderna
har återredovisat uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti
2017 att återremittera ärendet för att komplettera med en
kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds stads
rapport kompletteras med motsvarande uppgifter och nyckeltal som i
sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 20 september 2017 § 87.
Kommunstyrelsens beslut den 16 augusti 2017 § 237.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 28 september 2016 § 117.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Ulf Nymark (MP) och Mia Honeth (L) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna rapporten.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Utredningsuppdrag gällande
anläggande av skateparker i Genarp,
Veberöd, Södra Sandby och Stångby

Dnr KS 2018/0011

Sammanfattning
I samband med årligt beslut om ekonomi- och verksamhetsplan gav
kommunfullmäktige den 15-16 juni 2016 kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att i samråd med lokala föreningar utreda möjligheten att
anlägga skateparker i Genarp, Veberöd, Södra Sandby och Stångby.
Kultur- och fritidsnämnden återrapporterar nu till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 144.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016 § 143.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Birger Swahn (M), Mia Honeth (L), Ulf Nymark (MP) och Hanna
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att godkänna Kultur- och fritidsnämndens återrapportering.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna Kultur- och fritidsnämndens återrapportering.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Järnvägsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för
ombyggnad av Södra stambanan
delen Lund-Flackarp i Lunds och
Staffanstorps kommuner, Skåne län

Dnr KS 2018/0005

Sammanfattning
Södra stambanan ska byggas ut med ytterligare två spår för att öka
kapaciteten på sträckan Malmö-Lund samt minska störningarna i
tågtrafiken. Trafikverket tar nu fram en järnvägsplan för delsträckan
Lund-Flackarp. Denna innefattar även en ny station på södra stambanan i
höjd med Klostergården.
Lunds kommun har fått förslag till järnvägsplan Lund-Flackarp, fyra
spår, för yttrande. Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och miljönämnden för yttrande.
Berörda nämnder ser mycket positivt på projektet.
Granskningshandlingen redovisar en bättre helhetsbild över projektet
vilket saknades i samrådshandlingen. Dock kvarstår osäkerheter bland
annat kring utformning och gestaltning av stationen, transportvägar och
övriga nyttjanderätter, samt bulleråtgärder. Det betonas även att
snabbcykelstråk Malmö – Lund bör samplaneras med
fyrspårsutbyggnaden, något som inte framgår i förslaget till järnvägsplan.
Kommunkontoret har inget att erinra i sak mot nämndernas gemensamma
yttrande, och förslaget till kommunstyrelsens yttrande återger därmed
essensen av benämnda nämnders gemensamma yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2018 dnr KS
2018/0005.
Förslag till yttrande den 7 mars 2018.
Miljönämndens beslut den 1 februari 2018 dnr MN 2017/0091.
Tekniska nämndens beslut 14 februari 2018 dnr TN 2017/0576.
Byggnadsnämndens beslut 15 februari 2018 dnr BN 2017/0344.
Trafikverkets kungörelse med tillhörande granskningshandlingar dnr
2018/0005.
Medfinansieringsavtal - framtida station Lund Södra, vid Klostergården
på Södra stambanan dnr KS 2015/0525.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och HansOlof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
Justerare

Utdragsbestyrkande

65 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

att yttra sig i enlighet med upprättat förslag
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Mia Honeth (L) och Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att yttra sig i enlighet med upprättat förslag med följande tillägg:
Järnvägsplanen slår fast dragningen av spåren från Flackarp in mot Lund
C. Liksom tidigare lämnas väsentliga delar som framkomlighet, buller,
stoftspridning och kulturmiljö utanför. Förvaltningarna tar upp
problemen i sin skrivelse men vågar inte ta steget fullt ut för att
åstadkomma såväl ökad kapacitet som förbättrad miljö för de resande och
kringboende. Planen har utelämnat den mest kontroversiella sträckan
genom Lund mellan Högevall och Trollebergsviadukten. I
järnvägsplanen måste man dock ta hänsyn till denna sträcka. Den
fyrspåriga järnvägen måste passera detta område och den s.k.
Armaturkurvan kommer att behöva rätas ut. I annat fall blir det fråga om
en flaskhals som vi inte tror kommer att tillåtas i framtiden .
Kommunstyrelsen anser att järnvägen genom Lunds centrum på sikt ska
grävas ner. En spårbreddning i marknivå skulle medföra stora ingrepp
vad avser bebyggelsen på den östra sidan utmed Nygatan och på den
västra sidan t ex området kring Armaturfabriken. Det skulle innebära att
kulturhistorisk värdefull byggnation längs spårets kommer att behöva
rivas. Den framtida dragningen bör uppmärksammas i järnvägsplanen för
att förbereda för en dragning av de nya spåren i en tunnel.
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg:
Nedgrävning av järnvägen genom Lund C
Järnvägsplanens nordöstra del ansluter till det område där det kan bli
aktuellt att förlägga spåren under jord. Detta kan avse samtliga spår
eller de tillkommande spåren för höghastighetståget.
Lunds kommun anser det angeläget att redan i den nu aktuella
järnvägsplanen belysa hur anslutningen till underjordiska spår kan
genomföras bl. a. med hänsyn till höjdlägen och spårlutningar.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

66 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen godkänner Christer Wallins (M) m.fl yrkande som
motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Lena
Fällström (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia
Honeth (L), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster med 6 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Björn Abelsons (S)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med upprättat förslag

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och FörNyaLund reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 100/01-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Trafikverket
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Stamnätsförbindelse mellan Hurva i
Hörby till Güstrow i norra Tyskland,
Hansa Power-Bridge

Dnr KS 2017/1208

Sammanfattning
Lunds kommun har mottagit Svenska Kraftnäts samrådsunderlag för
planerad ny stamnätsförbindelse mellan Hurva i Hörby kommun och
Güstrow i norra Tyskland. Detta är den första samrådsfasen där två
utredningskorridorer genom södra Skåne presenteras. Efter val av
utredningskorridor i maj 2018 upprättas ett nytt samrådsunderlag som
beskriver ett utbyggnadsförslag. Den samrådsprocessen beräknas starta
vid slutet av 2018.
De två utredningskorridorer som presenteras är en västlig och en östlig.
Endast den västliga korridoren passerar Lunds kommun. Den aktuella
ledningen förläggs i marken och är en likströmsledning. För huvuddelen
av sträckan genom Lunds kommun kommer markledningen att förläggas
bredvid luftledning.
Stadsbyggnadskontoret har deltagit vid framtagandet av tjänsteskrivelsen.
Kontakter med Eslövs kommun har tagits under beredningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2018.
Förslag till yttrande den 7 mars 2018.
Samrådsunderlag (Svenska Kraftnät) stamnätsförbindelse mellan Hurva i
Hörby till Güstrow i norra Tyskland, Hansa Power-Bridge, inkom den 22
januari 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med upprättat förslag.

Beslut expedieras till:
Svenska Kraftnät
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 102

Remiss av förslag till förordning om
stöd för att främja fri kollektivtrafik för
ungdomar

Dnr KS 2018/0037

Sammanfattning
Regeringskansliet, näringsdepartementet, har sänt förslag till Förordning
om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar på remiss.
Förordningen innehåller bestämmelser om rätt för den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i varje län att, i mån av tillgång på medel, få
bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa
avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under sommarlovet. Lunds
kommun har bjudits in att lämna synpunkter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018.
Förslag till yttrande.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2018.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2018.
Regeringskansliet, näringsdepartementets, missiv den 15 januari 2018
jämte PM och förslag till förordning om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig till näringsdepartementet i enlighet med upprättat förslag.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet/ Näringsdepartementet
Barn- och skolförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 103

Remiss av förslag till ny Klimat- och
energistrategiför Skåne

Dnr KS 2018/0054

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne har remitterat Ett klimatneutralt och
fossilbränslefritt Skåne – Klimat- och energistrategi för Skåne till Lunds
kommun.
Strategin innehåller förslag på fyra klimatmål för Skåne till 2030 och nio
prioriterade åtgärdsområden, med totalt 55 åtgärder.
Länsstyrelsen har tagit fram en gedigen strategi med ambitiösa
målsättningar och prioriterade åtgärdsområden som ger kommuner och
andra aktörer i länet vägledning och stöd i energi- och klimatarbetet.
Flera finansieringsmöjligheter redovisas i strategin. En brist finns i
finansieringsmöjligheter kopplat till strategins mål om minskade utsläpp
från konsumtion, vilket skulle kunna stärkas genom en breddning av det
statliga stödet Klimatklivet så att fler åtgärder inom beteendepåverkan
och konsumtion kan få stöd.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018 dnr KS
2018/0054.
Förslag till yttrande den 7 mars 2018.
Länsstyrelsens remiss Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne –
Klimat och energistrategi för Skåne januari 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 104

Förslag till bildande av naturreservatet
Kaninlandet

Dnr KS 2017/1215

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna förslag till bildande av
naturreservatet Kaninlandet omfattande del av fastigheten Hällestad
8:144, att översända förslaget till kommunfullmäktige för beslut om
förordnande samt att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska
nämnden delegation att vid behov revidera den fastställda skötselplanen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2018.
Tekniska nämndens beslut den 13 december 2017, § 257 dnr. TN
2017/0603.
Förslag till bildande av naturreservat samt skötselplan.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) och Lena Fällström (S) yrkar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att
att

med stöd av 7 kapitel 4 § miljöbalken förklara området
Kaninlandet, del av Hällestad 8:44, som naturreservat,
ge tekniska nämnden i uppdrag att förvalta naturskyddsområdet,
fastställa tekniska nämndens förslag till skötselplan samt
ge tekniska nämnden delegation att vid behov revidera
skötselplanen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 105

Försäljning av del av Senapskålen 1,
inom Hasslanda III
verksamhetsområde

Dnr KS 2018/0070

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna försäljning av
del av fastigheten Senapskålen, ca 5000 kvm, till AB Lillemans MC för
en köpeskilling om 1200 kronor/kvm.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 15 november 2017, § 230, jämte bilagor.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2018.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av del av Senapskålen 1, ca 5000 kvm inom
Hasslanda verksamhetsområde, till AB Lillemans MC, 556692-3776, för
en köpeskilling av 1200 kr/kvm och i övrigt i enlighet med de villkor
som redovisats i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, förutom vad
avser hänvisningen till Miljöbyggprogram Syd.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av del av Senapskålen 1, ca 5000 kvm inom
Hasslanda verksamhetsområde, till AB Lillemans MC, 5566923776, för en köpeskilling av 1200 kr/kvm och i övrigt i enlighet
med de villkor som redovisats i tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, förutom vad avser hänvisningen till
Miljöbyggprogram Syd.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C): Det här är inte god användning av
kommunens verksamhetsmark, men här finns ett avtal. I framtiden bör
sådan här verksamhet förläggas integrerat i övrig stadsbebyggelse och
tomterna som säljs bör vara mindre.
Beslut expedieras till:
AB Lillemans MC
Tekniska nämnden
Kommunkontoret/ Administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 106

Detaljplan för del av Dalby 31:49 m.fl. i
Dalby, Lunds kommun - Samråd

Dnr KS 2018/0059

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt samrådsförslag för detaljplan till
kommunstyrelsen för yttrande. Detaljplanen syftar till att pröva
lämpligheten att uppföra skola inom del av Dalby 31:49 m fl., i enlighet
med fördjupad översiktsplan för Dalby. Skolans tomtyta omfattar drygt
20 000 m2 och är anpassad för elever F-6 med tillhörande idrottshall.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 14 december 2018 § 230.

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att översända kommunkontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

översända kommunkontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 107

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
m.fl. i Lund, Lunds kommun
(Trafikplats Ideon) - Samråd

Dnr KS 2018/0035

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny på- och avfart för
södergående fordon på väg E22 vid Ideon, samt ge möjlighet till en
kapacitetsförstärkning mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra.
Planförslaget följer Trafikverkets samrådshandlingar från sommaren
2017 för vägplanen på aktuellt projekt och bullerutredning som är utförd
under hösten 2017.
Trafikverkets vägplan har föregåtts av ett flertal olika utredningar för väg
E22. Utredningarna har behandlat huruvida andra åtgärder än
ombyggnader kan räcka, men kommit fram till att ombyggnation krävs
för att avlasta Trafikplats Norra. Olika lägen för tillkommande på- och
avfart har utretts och visat på att en placering vid Ideon/Pålsjö är den
lokalisering som bedöms ge bäst måluppfyllelse. Trafiksimuleringar i
samband med dessa utredningar har också påvisat behovet av ett
additionskörfält mellan trafikplats Gastelyckan och Trafikplats Lund
Norra i norrgående riktning.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018 dnr KS
2018/0035.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2017 dnr BN
2017/0532.
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad den 1
december 2017.
Planbeskrivning, upprättad den 1 december 2017.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Hans-Olof Andersson (SD),
Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mia Honeth (L)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att rekommendera Byggnadsnämnden att avskriva ärendet.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka planförslaget.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 107/01.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 108

Skrivelse från Christer Wallin (M) samt
Klas Svanberg (M) ”Skapa ett
astronomiskt museum i Observatoriet
vid Stadsparken”

Dnr KS 2017/1023

Sammanfattning
Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) har lämnar en skrivelse till
kommunstyrelsen där de pekar på möjligheten att skapa ett astronomiskt
museum i Observatoriet vid stadsparken.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2018,
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2018 § 21, dnr KS 2015/0922.
Christer Wallins (M) och Klas Svanbergs (M) skrivelse 2017-11-11.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S) och Hanna Gunnarsson (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att förslaget att skapa ett astronomiskt museum i Observatoriet ska
hanteras inom ramen för beslutad idétävling för Observatoriet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

förslaget att skapa ett astronomiskt museum i Observatoriet ska
hanteras inom ramen för beslutad idétävling för Observatoriet.

Beslut expedieras till:
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Byggnadsnämnden
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 109

Skrivelse från Elin Gustafsson (S),
Birger Swahn (M) samt Peter Bergwall
(MP) ”Lunds kommun behöver en
evenemangsstrategi”

Dnr KS 2017/0880

Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Moderaterna har
inkommit med en gemensam skrivelse till Kommunstyrelsen om att
Lunds kommun behöver en kommunövergripande evenemangstrategi.
Remiss har inhämtats från Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska
nämnden.
Skrivelsen beskriver behovet av en kommunövergripande strategi för hur
Lunds kommun ska agera och prioritera vid evenemangsförfrågningar
och genomförande av olika evenemang. Det är partiernas uppfattning att
en sådan strategi skulle både stärka Lunds kommun i sin helhet samt ge
bättre förutsättningar för föreningsliv och civilsamhälle att utvecklas.
Kommunkontoret föreslår att ett förslag till evenemangsstrategi tas fram
av Kultur- och fritidförvaltningen i nära samarbete med
Kommunkontoret och Tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2017.
Remiss från Tekniska nämnden, inkommen 13 dec 2017 dnr TN
2017/0676,
Remiss från Kultur- och fritidsnämnden, inkommen 12 oktober 2017 dnr
KU 2017/0651.
Skrivelse angående Lunds kommuns behov av en evenemangsstrategi
inkommen den 2 oktober 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Birger Swahn (M), Ulf Nymark (MP), Mia Honeth
(L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar bereda ett förslag på en kommunövergripande
evenemangsstrategi.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar bereda ett förslag på en kommunövergripande
evenemangsstrategi.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunkontoret/ Näringslivsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 110

Skrivelse från Elin Gustafsson (S),
Yanira Difonis (MP) samt Inga-Kerstin
Eriksson (C) ”Stärkt fotbollsprofil ska
ge bättre skolresultat”

Dnr KS 2017/1224

Sammanfattning
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Inga-Kerstin Eriksson (C)
yrkar i en skrivelse till kommunstyrelsen att kommunkontoret får i
uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med MFF för att starta en utökad
fotbollsprofil genom ”MFFs fotbollsakademi” på Killebäcksskolan i
Södra Sandby från höstterminen 2018 och att kostnaden om 250 tkr tas
från kommunstyrelsens medel till förfogande 2018 samt att
kommunkontoret beaktar kostnaden för nästkommande år i
budgetarbetet.

Beslutsunderlag
Elin Gustafssons (S), Yanira Difonis (MP) och Inga-Kerstin Erikssons
(C) skrivelse den 21 december 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Ulf Nymark (MP)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att kommunkontoret får i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med MFF
för att starta en utökad fotbollsprofil genom ”MFFs fotbollsakademi” på
Killebäcksskolan i Södra Sandby från höstterminen 2018,
att kostnaden på 250 tkr tas från kommunstyrelsens medel till förfogande
för 2018 samta att uppmana kommunkontoret att beakta kostnaden för
nästkommande år i budgetarbetet.
Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD),
Mia Honeth (L), Birger Swahn (M) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget med hänvisning till skrivelsen från FALK.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

att, med hänvisning till vad kommunkontoret har anfört, avvisa förslaget
samt överlämna skrivelsen till barn- och skolnämnden.

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
vid huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner
att kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl 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), Lena
Fällström (S), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Ulf Nymark (MP) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Torsten Czernyson (KD), Mia
Honeth (L), Hanna Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 6 Nej-röster och 1 som avstår.
Med användandet av sin utslagsröst finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunkontoret får i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med MFF
för att starta en utökad fotbollsprofil genom ”MFFs
fotbollsakademi” på Killebäcksskolan i Södra Sandby från
höstterminen 2018,
att kostnaden på 250 tkr tas från kommunstyrelsens medel till förfogande
för 2018 samta att uppmana kommunkontoret att beakta kostnaden
för nästkommande år i budgetarbetet.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och FörNyaLund reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 110/01-02.

Protokollsanteckningar
Moderaterna: Vi beklagar att man i förslaget redan har bestämt sig för att
ett samarbete ska etableras med en
Malmöförening och inte med fotbollsföreningslivet i Lunds kommun.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Elin Gustavsson (S)
Yanira Difonis (MP)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Motion från Mattias Horrdin (C)
”Förbättra socialsekreterarnas
arbetssituation genom digitalisering”

Dnr KS 2017/0980

Sammanfattning
Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att Lunds kommun påbörjar arbetet med en automatiserad
hantering av ekonomiskt bistånd, med Trelleborg som förebild.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2018.
Socialnämndens beslut den 24 januari 2018, § 4.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018.
Mattias Horrdins (C) motion Förbättra socialsekreterarnas arbetssituation
genom digitalisering, inkommen den 26 oktober 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad socialnämnden har
anfört.
Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

Justerare

anse motionen besvarad med hänvisning till vad socialnämnden har
anfört.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet,
Liberalerna och FörNyaLund reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 111/01.

Protokollsanteckningar
Matthias Horrdin (C): Instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Motion från Christer Wallin (M) samt
Mats Helmfrid (M) ”Lunds kommun
kan bygga billigare”

Dnr KS 2015/1104

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya
byggobjekt. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga
billigare, inkommen 10 november 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 97.
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Hans-Olof
Andersson (SD), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och IngaKerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att med kommunkontorets skrivelse anse motionen besvarad samt
att kommunstyrelsen i samråd med servicenämnden återkommer med
förslag till ny internhyresmodell före 2018 års utgång.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att med kommunkontorets skrivelse anse motionen besvarad samt
att kommunstyrelsen i samråd med servicenämnden återkommer med
förslag till ny internhyresmodell före 2018 års utgång.

Protokollsanteckningar
Moderaterna: Vi finner det djupt beklagligt att motionen, som lämnades
in hösten år 2015, inte har kommit upp för behandling förrän nu.

Justerare

Utdragsbestyrkande

85 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

86 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 113

Motion från Ulf Nilsson (L) samt Mia
Honeth (L) ”Gör det möjligt att arbeta
längre i Lunds kommun!”

Dnr KS 2017/0713

Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har skickat in en motion där de
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 att remittera ärendet till
kommunala pensionärsrådet och arbetsgivarutskottet för yttrande.
Pensionärsrådet har inte inkommit med något yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 14 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut 4 oktober 2017, KS § 310, KS 2017/0713
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 12 februari 2018
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L): ”Gör det möjligt att
arbeta längre i Lunds kommun”!

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD),
Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad tjänsteskrivelsen
anför.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

87 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med
hänvisning till vad tjänsteskrivelsen anför.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna och Moderaterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

88 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 114

Anmälan om delegationsbeslut

Dnr KS 2018/0001
Kommundirektörens anmälan av delegationsbeslut avseende perioden
2018-01-25 - 2018-02-15.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

89 (90)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 115

Meddelanden

Dnr KS 2018/0027
Kallelse och protokoll till direktionsmöte för Räddningstjänsten Syd den
8 februari 2018 Dnr KS 2018/0090.
Månadsstatistik över flyktingmottagningen i januari 2018 Dnr KS
2018/0082.
Beslut expedieras till:
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande

90 (90)

