
 

 

 

 

Reservation ärende 5 ”Årsanalys 2017 för kommunstyrelsen och politisk 

ledning” 

Antalet anställda på KK har ökat från 256 (2016) till 273 (2017) vilket innebär en utökning med 6.6 %. 

Det finns ingen förklaring i texten. FNL anser inte att det är rimligt att en förvaltning av denna 

karaktär ökar antalet anställda. Istället borde KK åläggas ett besparingskrav.  

 

Börje Hed 

FörNyaLund 
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Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
 
Ang Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser (Dnr: KS 
2017/0990) 
 
Det är viktigt att påpeka att det högre ekonomiska resultatet är en följd av extraordinära 
intäkter, till exempel högre generella statsbidrag och ett bättre finansnetto. Dessutom var det 
budgeterade resultatet, 68 miljoner kronor eller, en bit under kommunens tidigare fastställda 
resultatmål på 1,5 %. Det senare innebär att Lunds kommun behövde överträffa det 
budgeterade resultatet för att nå resultatmålet. Det slutliga resultatet på 164 miljoner kronor 
bör därför inte ses som ett tecken på att åtgärder för att effektivisera den kommunala 
ekonomin och resursanvändningen inte längre är angelägna. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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Kommunstyrelsen 2018-03-07, ärende 6  
“Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser”  

 
 

Lunds kommun behöver en social investeringsfond!  
  
 
Lunds kommuns årsredovisning för 2017 visar att kommunen går hela 164 miljoner plus. En 
enormt stor summa. Vänsterpartiet föreslog att 50 miljoner av dessa skulle placeras i en 
social investeringsfond. Redan för ett och ett halvt år sedan att en sådan fond skulle startas, 
när socialnämnden kom med ett sådant förslag, men då blev beslutet nej.  
 
Från en social investeringsfond kan olika delar av kommunen söka pengar för att göra 
projekt eller satsningar som gör skillnad och löser problem på lång sikt. Många sociala 
problem i samhället går ofta inte att lösa snabbt utan kräver arbete under längre tid där 
många olika delar av samhället samarbetar och vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.  
 
Att Lunds kommun ska ha en social investeringsfond är inte från början en idé från 
Vänsterpartiet, utan förslaget kommer faktiskt från socialnämnden. Det är väldigt bra att 
socialnämnden har tagit detta initiativ att arbeta mer långsiktigt och tillsammans med andra. 
Socialnämnden har också tydligt beskrivit vad syftet med en sådan fond är, hur en sådan 
fond kan fungera och hur andra kommuner gör. Konceptet med social investeringsfond är 
etablerat och fungerar.  
 
Vänsterpartiet som på kommunstyrelsens möte ta chansen och placera en del av 
kommunens överskott i en social investeringsfond. Det är sorgligt att vi inte på allvar kan ta 
chansen att lösa stora samhällsproblem tillsammans för att på så sätt bygga ett bättre 
samhälle.  
 
 
 
 
Hanna Gunnarsson Mats Olsson  
vänsterpartiet vänsterpartiet  



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
 
Ang Personalredovisning 2017 (Dnr: KS 2017/1217) 
 
Vi är fortsatt bekymrade över den höga sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron år 2017 är 
densamma som året innan (2016) och hamnar på totalt 7,1 %. Sjukfrånvaron ligger emellertid 
avsevärt högre för vissa yrkesgrupper. Till exempel har undersköterskor inom hemvården en 
sjukfrånvaro på totalt 13 %. Ett annat iögonfallande exempel är förskollärare som ligger på 
9,4 %. Gemensamt för hög sjukfrånvaro är att personalen ofta tillhör de så kallade ”mjuka” 
verksamheterna. Inte nog med att sjukfrånvaro är negativt för den drabbade individen, det 
innebär även stora kostnader för kommunen. På det här området finns det mycket kvar att 
göra framöver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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Reservation ärende § 10 

Begäran om utökad budgetram 2018 med anledning av ökat 
elevantal i IB-skolor 

Beslutet i kommunstyrelsen vad gäller begäran om utökad budgetram för IB-skolor är direkt 
anmärkningsvärt. Antingen agerar de borgerliga partierna, tillsammans med 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, medvetet i direkt strid med det av 
kommunfullmäktige beslutade resursfördelningssystemet för skolorna, eller så är de 
förvånansvärt okunniga om hur resursfördelningen i Lunds kommun fungerar. 

Resursfördelningen för grundskolor och förskolor i Lund är utformad så att 
kommunfullmäktige tilldelar budgetmedel, efter beslut i juni varje år, baserat på 
prognostiserat antal elever. I slutet av varje verksamhetsår regleras sedan ekonomin för den 
ansvariga nämnden utifrån genomförd verksamhet och faktiskt antal elever. Så om skolorna 
inom en nämnds ansvarsområde haft 100 fler elever än prognostiserat och budgeterat, så 
regleras detta i slutet av verksamhetsåret. Eftersom nämnderna och rektorerna kan lita på detta 
system så kan de under årets gång hela tiden använda rätt mängd resurser eftersom de vet att 
de bli kompenserade för det faktiska antalet elever. 

Trots detta väljer de borgerliga partierna, tillsammans med Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet, att utöka budgetramen för IB-skolorna i kommunstyrelsen. Detta trots att fler 
elever fullt ut kommer att kompenseras under året enligt ovan och trots att det saknas ett 
utvecklat underlag vad som motiverar kostnaden, som av någon anledning landar exakt på 4 
miljoner kronor. Detta öppnar upp för en hantering där enskilda skolor och rektorsområden 
går fram med egna budgetäskanden till kommunfullmäktige. Det är inte bara ohanterligt, utan 
kommer dessutom att sätta resursfördelningssystemet och den genomtänkta och rättvisa 
fördelningen ur spel. 

Lunds kommuns internationella skola (ISLK) bedriver en fantastisk verksamhet. Vi 
socialdemokrater och miljöpartister är glada att vi trots tvekan från de borgerliga partierna 
lyckades övertyga dem om att starta skolan efter beslut i centrala skolnämnden 2005. Sedan 
dess har verksamheten utvecklats fantastiskt. En förutsättning för det har varit det extra bidrag 
per elev för att täcka konceptspecifika IB-kostnader. På samma sätt som övriga delar av 
resursfördelningssystemet regleras i Lund även skolans resurser i denna extra del fullt ut 
utifrån faktisk antal elever.  

Ett viktigt arbete för oss socialdemokrater och miljöpartister har varit att skapa en tillförlitlig, 
seriös och välfungerande budget- och EVP-process. Vår uppfattning är att det säger mycket 
om partiers vilja och förutsättningar att hantera den kommunala ekonomin och budgeten när 
processen så lättvindigt åsidosätts. Detta beslut innebär dessutom ett tydligt avsteg från det 
beslutade resursfördelningssystemet och är således i direkt strid med kommunfullmäktiges 
beslut. Ett system som, på förslag från oss rödgröna och Liberalerna, grundar sig på den enkla 
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principen att resurser ska fördelas efter de behov som finns, så att resurserna fördelas rättvist. 
Detta system är byggt för att skapa en likvärdig och jämlik skola. Det är vår uppfattning att en 
genomlysning av den konceptspecifika ersättningsnivån behöver göras för att skapa en 
långsiktigt hållbar finansiering av de internationella skolorna och skapa bra 
budgetförutsättningar för utbildningsnämnden. Detta bör också uppmärksammas i den 
pågående process vi har för EVP 2019-2022 och budget för 2018.  

Det är vår uppfattning att kommunstyrelsen borde låtit utbildningsnämndens budgetram för 
2018 förblir oförändrad och låtit nämnden återkomma om den ekonomiska utvecklingen i 
samband med månadsuppföljningarna löpande under året med önskemål om en reglering i 
2018-års bokslut om så krävs. Ersättning för faktiskt antal elever kan rimligtvis inte ske 
genom att tidigt under året godtyckligt ändra ersättningssystemet. 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för våra egna yrkanden. 

 

 

Anders Almgren Ulf Nymark 
Socialdemokraterna Miljöpartiet 
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Ang Begäran om utökad budgetram 2018 med anledning av ökat 
elevantal i IB-skolor (Dnr: KS 2018/0012) 
 
Till vår glädje biföll kommunstyrelsen vårt yrkande att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
en ramökning för utbildningsnämnden. Vi anser att det är viktigt att utbildningsnämnden får 
en större ekonomisk ram för att kunna hantera det ökade antalet elever inom IB-skolorna. Det 
är betydelsefullt för Lunds kommuns attraktivitet att ha internationella skolor, i synnerhet med 
tanke på forskningssatsningarna i kommunen med multinationell prägel på arbetsstyrkan. 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 mars 2018, 

ärende 11: Framtidsplan för Skryllegården Dnr KS 2016/0651 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget yrkande:  

 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidare utreda Skryllegården, med 

uppdraget att ta fram en plan som har ett tydligt maxtak för kommunens 

sammanlagda ekonomiska åtaganden. 

 

Kommunstyrelsen gav 2016 i uppdrag att Skryllegårdens framtid skulle 

utredas. Det har nu tagits fram en ”Utvecklingsplan” för Skryllegården. 

Man har låtit en extern konsult ta fram en vision. Man tänker sig att bygga 

om Skryllegården och andra anläggningar i området för någonstans mellan 

92 och 123 miljoner. Det är dock bara en uppskattning.  

 

Vi är inte emot förändringar och upprustning av Skryllegården, men det 

projekt som det nu skissas på riskerar att bli alldeles för dyrt.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-03-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Ang Framtidsplan för Skryllegården (Dnr: KS 2016/0651) 
 
Skryllegården är en fantastisk anläggning i ett naturskönt område. Skrylle och Skryllegården 
erbjuder såväl kommuninvånarna som besökare goda möjligheter till rekreation. Detta vill vi 
värna och utveckla på rätt sätt. För oss bör huvudfokus ligga på att underhålla och utveckla 
exempelvis motionsspåren och naturen och inte i första hand binda kapital i byggnader. 
Därför reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande: 
 
 
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 inför 

EVP beredningen 2020 – 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Torsten Czernyson (KD) 



 

 

 

Reservation ärende 12 Science Village Scandinavia – ansökan om utökad 

låneram samt förlängning av kredittid. 

SVS ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lund universitet. Kommunen har tillskjutit betydligt 

mer kapital än övriga delägare. Dessutom har kommunen redan lånat ut 35 mkr som inte kommer att 

kunna återbetalas enligt plan. 

Kommunkontoret anför att kommunen, till skillnad från övriga delägare, tar en risk för det fall 

detaljplanen inte antas. 

FörNyaLund anser inte att det är möjligt för kommunstyrelsen att bedöma risken för att detaljplanen 

inte kommer att godkännas. Därför yrkar vi på avslag. 

Det bör vidare noteras att SVS kapitalbehov fram till sommaren är ca 5 mkr. Därför bör under inga 

omständigheter ett större belopp beviljas. 

Det är vidare angeläget att övriga delägare denna gång tar sitt ägaransvar och svarar för 

finansieringen. 

Börje Hed 

FörNyaLund  



 

 

 

Reservation ärende 14 ”Samverkan och finansiering avseende 

innovationssystem och mötesplats vid Medicon Village i Lund” 

Kommunen bör befrämja näringslivet genom att tillhandahålla bra kommunal service både när det 

gäller sådant som skolor, barnomsorg mm men även sådant som är till mer direkt nytta för företagen 

såsom byggbar mark mm. Däremot bör kommunen inte engagera sig direkt i forskning och 

företagsutveckling. Detta bör i första hand göras av företagen själva eller av olika instanser inom 

universitetet och regionen. 

Börje Hed 

FörNyaLund 
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Kommunstyrelsen 2018-03-07, ärende 14, 17, 18, 21 
  

“Samverkan och finansiering avseende innovationssystem och mötesplats vid Medicon Village i Lund” 
(14); “Ansökan om medel för finansiering av VentureLabs inspirationsaktiviteter för att främja 
entreprenörskap bland Lunds studenter” (17) ; “Ansökan om verksamhetstöd för Venture Cup 
2018-2020” (18); “Moon Village Lund” (21)  
 

Det finns en gräns för kommunens företagsstöd! 
Gemensam reservation ärendena 14, 17, 18 och 21 
 
Lunds kommun har en tradition av att vara väldigt generös med olika former av företagsstöd 
och stöd till stora möten och konferenser. Vänsterpartiet menar att det finns en gräns för 
denna typ av företagsstöd och röstade därför nej till flera nya och nygamla företagsstöd på 
kommunstyrelsens möte:  
 
1. Nej till kommunen stöd till Medicon Village AB  
Idag stödjer kommunen Medicon Village med hela tre miljoner kronor om året. Vänsterpartiet 
menar att dessa pengar inte längre behövs och att kommunen nu bör lägga dessa pengar 
på andra viktiga saker.  
 
2. Nej till kommunens stöd till Venture Lab och Venture Cup 
Venture Lab och Venture Cup riktar sig till studenter vid Lunds universitet och arbetar med 
att öka entreprenörskapet och företagandet bland studenterna. Vänsterpartiet menar 
kommunen istället bör rikta sitt stöd till grupper som står långt från arbetsmarknaden.  
 
3. Moon Village 
Förra året arrangerades en stor konferens om rymden i Lund. Nu vill Lunds kommun 
fortsätta stödja ett projekten “Moon Village”, och göra Lund till en “rymdnod”. Vänsterpartiet 
menar att kommunen inte bör ge 400 000 kronor till detta projektet. Lunds kommun äger 
ingen mark på månen och kommer ha liten nytta av rymdforskningen.  
 
 
 
 
Hanna Gunnarsson Mats Olsson  
vänsterpartiet vänsterpartiet  
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Kommunstyrelsen 2018-03-07, ärende 14, 17, 18, 21 
  

“Samverkan och finansiering avseende innovationssystem och mötesplats vid Medicon Village i Lund” 
(14); “Ansökan om medel för finansiering av VentureLabs inspirationsaktiviteter för att främja 
entreprenörskap bland Lunds studenter” (17) ; “Ansökan om verksamhetstöd för Venture Cup 
2018-2020” (18); “Moon Village Lund” (21)  
 

Det finns en gräns för kommunens företagsstöd! 
Gemensam reservation ärendena 14, 17, 18 och 21 
 
Lunds kommun har en tradition av att vara väldigt generös med olika former av företagsstöd 
och stöd till stora möten och konferenser. Vänsterpartiet menar att det finns en gräns för 
denna typ av företagsstöd och röstade därför nej till flera nya och nygamla företagsstöd på 
kommunstyrelsens möte:  
 
1. Nej till kommunen stöd till Medicon Village AB  
Idag stödjer kommunen Medicon Village med hela tre miljoner kronor om året. Vänsterpartiet 
menar att dessa pengar inte längre behövs och att kommunen nu bör lägga dessa pengar 
på andra viktiga saker.  
 
2. Nej till kommunens stöd till Venture Lab och Venture Cup 
Venture Lab och Venture Cup riktar sig till studenter vid Lunds universitet och arbetar med 
att öka entreprenörskapet och företagandet bland studenterna. Vänsterpartiet menar 
kommunen istället bör rikta sitt stöd till grupper som står långt från arbetsmarknaden.  
 
3. Moon Village 
Förra året arrangerades en stor konferens om rymden i Lund. Nu vill Lunds kommun 
fortsätta stödja ett projekten “Moon Village”, och göra Lund till en “rymdnod”. Vänsterpartiet 
menar att kommunen inte bör ge 400 000 kronor till detta projektet. Lunds kommun äger 
ingen mark på månen och kommer ha liten nytta av rymdforskningen.  
 
 
 
 
Hanna Gunnarsson Mats Olsson  
vänsterpartiet vänsterpartiet  
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Kommunstyrelsen 2018-03-07, ärende 14, 17, 18, 21 
  

“Samverkan och finansiering avseende innovationssystem och mötesplats vid Medicon Village i Lund” 
(14); “Ansökan om medel för finansiering av VentureLabs inspirationsaktiviteter för att främja 
entreprenörskap bland Lunds studenter” (17) ; “Ansökan om verksamhetstöd för Venture Cup 
2018-2020” (18); “Moon Village Lund” (21)  
 

Det finns en gräns för kommunens företagsstöd! 
Gemensam reservation ärendena 14, 17, 18 och 21 
 
Lunds kommun har en tradition av att vara väldigt generös med olika former av företagsstöd 
och stöd till stora möten och konferenser. Vänsterpartiet menar att det finns en gräns för 
denna typ av företagsstöd och röstade därför nej till flera nya och nygamla företagsstöd på 
kommunstyrelsens möte:  
 
1. Nej till kommunen stöd till Medicon Village AB  
Idag stödjer kommunen Medicon Village med hela tre miljoner kronor om året. Vänsterpartiet 
menar att dessa pengar inte längre behövs och att kommunen nu bör lägga dessa pengar 
på andra viktiga saker.  
 
2. Nej till kommunens stöd till Venture Lab och Venture Cup 
Venture Lab och Venture Cup riktar sig till studenter vid Lunds universitet och arbetar med 
att öka entreprenörskapet och företagandet bland studenterna. Vänsterpartiet menar 
kommunen istället bör rikta sitt stöd till grupper som står långt från arbetsmarknaden.  
 
3. Moon Village 
Förra året arrangerades en stor konferens om rymden i Lund. Nu vill Lunds kommun 
fortsätta stödja ett projekten “Moon Village”, och göra Lund till en “rymdnod”. Vänsterpartiet 
menar att kommunen inte bör ge 400 000 kronor till detta projektet. Lunds kommun äger 
ingen mark på månen och kommer ha liten nytta av rymdforskningen.  
 
 
 
 
Hanna Gunnarsson Mats Olsson  
vänsterpartiet vänsterpartiet  



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 mars 2018, 

ärende 19: Ansökan om medel för projekt Rådgivning till personer/ 

företag med utländsk bakgrund - verksamhetsår 2018 Dnr KS 2017/1191 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

 

Det är märkligt att Almi, där staten är huvudägare, söker pengar av en 

kommun. Målgruppen ”utländsk bakgrund” är också märklig i 

sammanhanget. Det betyder ju bara att personen antingen är född 

utomlands, eller att föräldrarna är det. Det säger ju väldigt lite om 

personens behov av sådana här insatser.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-03-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

Reservation ärende 21 ”Moon Village” 

Kommunen bör befrämja näringslivet och forskning genom att tillhandahålla bra kommunal service 

både när det gäller sådant som skolor, barnomsorg mm men även sådant som är till mer direkt nytta 

för företagen såsom byggbar mark mm. Däremot bör kommunen inte engagera sig direkt i forskning 

och företagsutveckling. Detta bör i första hand göras av företagen själva eller av olika instanser inom 

universitetet och regionen. 

Börje Hed 

FörNyaLund 
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Kommunstyrelsen 2018-03-07, ärende 14, 17, 18, 21 
  

“Samverkan och finansiering avseende innovationssystem och mötesplats vid Medicon Village i Lund” 
(14); “Ansökan om medel för finansiering av VentureLabs inspirationsaktiviteter för att främja 
entreprenörskap bland Lunds studenter” (17) ; “Ansökan om verksamhetstöd för Venture Cup 
2018-2020” (18); “Moon Village Lund” (21)  
 

Det finns en gräns för kommunens företagsstöd! 
Gemensam reservation ärendena 14, 17, 18 och 21 
 
Lunds kommun har en tradition av att vara väldigt generös med olika former av företagsstöd 
och stöd till stora möten och konferenser. Vänsterpartiet menar att det finns en gräns för 
denna typ av företagsstöd och röstade därför nej till flera nya och nygamla företagsstöd på 
kommunstyrelsens möte:  
 
1. Nej till kommunen stöd till Medicon Village AB  
Idag stödjer kommunen Medicon Village med hela tre miljoner kronor om året. Vänsterpartiet 
menar att dessa pengar inte längre behövs och att kommunen nu bör lägga dessa pengar 
på andra viktiga saker.  
 
2. Nej till kommunens stöd till Venture Lab och Venture Cup 
Venture Lab och Venture Cup riktar sig till studenter vid Lunds universitet och arbetar med 
att öka entreprenörskapet och företagandet bland studenterna. Vänsterpartiet menar 
kommunen istället bör rikta sitt stöd till grupper som står långt från arbetsmarknaden.  
 
3. Moon Village 
Förra året arrangerades en stor konferens om rymden i Lund. Nu vill Lunds kommun 
fortsätta stödja ett projekten “Moon Village”, och göra Lund till en “rymdnod”. Vänsterpartiet 
menar att kommunen inte bör ge 400 000 kronor till detta projektet. Lunds kommun äger 
ingen mark på månen och kommer ha liten nytta av rymdforskningen.  
 
 
 
 
Hanna Gunnarsson Mats Olsson  
vänsterpartiet vänsterpartiet  



Reservation ärende 25 ”Antagande av Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun, 

Råd och riktlinjer” 

Föreliggande förslag till råd och riktlinjer är ett steg i rätt riktning. Det klargörs för när det kan göras 

undantag från gällande normer. I en situation när det råder högt tryck på stadsutvecklingen, bl.a. 

med krav på förtätning, riskerar dock beskrivna undantag att bli regel. Vi anser därför att 

formuleringarna ska ändras så att det tydligare framgår hur undantagen ska hanteras. 

Vi anser att följande förtydliganden bör göras: 

Sidan 8, 1a stycket Om buller: Det finns riktmärken från Boverket och Naturvårdsverket för buller, 

som bör följas för att inte riskera barns hälsa. Om avsteg i undantagsfall måste ske, skall detta tydligt 

redovisas i beslutsunderlaget till kommunstyrelsen eller inför beslut i detaljplan 

Sidan 10 Om Förskolor vid förtätning: Andra stycket: I samband med… sätt punkt efter lekvärde. 

Meningen lyder då:  

 I samband med planering av förskolor vid förtätning ska lekvärdesfaktorn vara ett hjälpmedel för att 

utvärdera utemiljön, så att den uppfyller tillräcklig hög kvalitet och lekvärde. Tillägg: Stor 

ansträngning behöver göras för att nå den rekommenderade friytan. Om avsteg i undantagsfall 

måste ske, skall detta tydligt redovisas i beslutsunderlaget till kommunstyrelsen eller inför beslut i 

detaljplan. 

Sidan 10 Tredje stycket uppifrån: Stycket utgår och ersätts av: 

”Det är viktigt att kommunen i stadsplanering ser till att det finns tillräckliga utemiljöer för att skapa 

en bra förskoleverksamhet.  Detta får balanseras mot önskan att använda markresurser effektivt och 

viljan att skapa en tät stad. Det innebär att man inte alltid kan skapa stora förskoleenheter eftersom 

det uppstår en intressekonflikt mellan barns behov av tillräckliga utemiljöer och viljan att skapa 

kostnadseffektiva förskolor.”  

Vi reserverar oss till förmån eget yrkande enligt texten ovan. 

 

Centerpartiet   FörNyaLund 

Inga - Kerstin Eriksson  Börje Hed  

 

 

 





 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
 
Ang Översyn av de kommunala rådens regler (Dnr: KS 2017/1093) 
 
Vi ser med oro på att arvoderingsprinciperna kan vara oklara ur ett juridiskt perspektiv. I 
förslaget saknas också hur en mandatperiod för råden ser ut. HSO har dessutom lämnat ett 
brev med 6 frågor/synpunkter som inte får svar eller ens genmäle. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 



Reservation Kommunstyrelsen 2018-03-07 

Ärende 31. Uppdrag att se över nuvarande organisation för  
parkeringsfrågorna i Lunds kommun 
 
Miljöpartiet reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut att föreslå 
Kommunfullmäktige att uppdra till Tekniska nämnden att upphandla 
parkeringsövervakningen från Lunds Kommuns Parkerings AB, LKP. Vi anser 
att parkeringsövervakningen på allmän plats, kommunens gator och torg, 
fortsatt skall ligga kvar på Tekniska nämnden. 
 
Vår inställning grundar sig på följande: 

1. De ekonomiska vinster som påstås uppstå genom upphandling av p-övervakning är 
ytterst ovissa. LKP visar i en summarisk översikt på att besparingar finns att hämta 
hem, medan Tekniska nämnden visar på att nya kostnader kommer att uppstå för 
nämndens del.  Eftersom parkeringsövervakning av parkeringar på allmän plats faller 
under annan lagstiftning än parkeringsövervakningen av LKPs anläggningar och 
betraktas som myndighetsutövning. Därför behöver det säkerställas att det inte sker 
en sammanblandning av regelsystemen även i kommunkontorets tjänsteskrivelse 
rekommenderas att ”Verksamheten bör därför organiseras så att sammanblandning 
av regelsystemen inte uppstår.” Detta begränsar såklart möjligheterna att uppnå de 
samordningsvinster som är syftet med förslaget till samorganisering. 
 

2. Osäkerheten kring huruvida kostnaderna skulle minska genom att låta LKP överta all 
p-övervakning framgår också i kommunstyrelsens beslut. Till själva beslutet om 
upphandling har lagts en brasklapp i form av ett beslut om att Tekniska nämnden kan 
återkomma till fullmäktige med en begäran om förändring av uppdraget ”för det fall 
att upphandlingen av parkeringsövervakningen inte ger avsevärt sänkta kostnader för 
nämnden”. Denna typ av gardering är unik, eftersom det alltid står en nämnd fritt att 
begära korrigeringar av fullmäktiges beslut. Dessutom kan man konstatera att det 
skulle bli både svårt och kostsamt att ändra tillbaka organisationen. Inte minst skulle 
det innebära en stor oro för de anställda parkeringsvakterna att inte veta vem som ska 
vara deras arbetsgivare. 
 

3. Tekniska nämndens parkeringsvakter har flera uppgifter utöver 
parkeringsövervakning. De övervakar torghandel, uteserveringar, loppis med mera. 
De är också förvaltningens ”ögon på stan”, det vill säga de håller förvaltningens 
handläggare informerade om vad som händer på gator och torg och kan snabbt 
uppmärksamma fel eller problem. Skulle p-övervakningen flyttas över till LKP stängs 
de direkta informationskanalerna till förvaltningen. Informationen kommer utifrån, 
vägarna blir längre och långsammare. 

 
4. Den direkta demokratiska styrningen av parkeringsövervakningen går förlorad vid 

upphandling av p-övervakningen. I stället för beslut i Tekniska nämnden kommer 
övervakningen att styras av ett upphandlingsavtal, vilket gör att styrningen blir mera 
indirekt och svårmanövrerad.  
 

5. Motionens syfte om att tydliggöra information till medborgaren kan såklart uppnås 
genom att parkeringsbolaget och tekniska förvaltningen samverkar. Det ska dock 
understrykas att eftersom det finns fler parkeringsaktörer på marknaden än de 
offentliga lär medborgarna ändå vara vana vid att vända sig till olika aktörer beroende 
på vilken parkeringsaktörs anläggning som nyttjas. 

 
 
Ulf Nymark (MP) 
2018-03-15 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
Ang Uppdrag att se över nuvarande organisation för 
parkeringsfrågorna i Lunds kommun (Dnr: KS 2014/0333) 
 
Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ansvaret förparkeringsövervakningen ska 

ligga kvar på respektive huvudman, LKP AB respektive tekniska nämnden, 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 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 föreslå kommunfullmäktige besluta att ge byggnadsnämnden i uppdrag att 

ansvara för den övergripande parkeringsplaneringen i Lunds kommun 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 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 

 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M) Torsten Czernyson (KD) 



 

 

 

Reservation ärende 35 Järnvägsplan 

Risken finns att den nu aktuella järnvägsplanen försvårar eller förhindrar nedgrävning av järnvägen 

genom Lund. FörNyaLund yrkar att följande tillägg görs kommunkontorets förslag till beslut: 

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. 

Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsyrkande. 

Börje Hed 

FörNyaLund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
Ang Järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för 
ombyggnad av Södra stambanan delen Lund-Flackarp i Lunds och 
Staffanstorps kommuner, Skåne län (Dnr: KS 2018/0005) 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att lägga till följande till kommunstyrelsens 
remissvar: 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 



 
 
 
 

 
 

  
       Reservation  

Kommunstyrelsen 2018-03-07, ärende 42  
“Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund, Lunds kommun (Trafikplats Ideon)” 

 
 
 

Inga fler motorvägsavfarter!  
  
Vänsterpartiet är starkt emot att det byggs fler motorvägsavfarter på motorvägen mellan 
Malmö och Lund och de ny- och ombyggnationer som gör det enklare att kör bil. Om 
bilåkandet underlättas är risken stor att bilåkandet ökar, och för att rädda klimatet måste vi 
istället åka mer kollektivtrafik och inte köra bil så mycket.  
 
Trafikverket planerar nu att bygga ut motorvägen mellan Lund och Malmö. Nya 
motorvägsavfarter planeras eftersom det idag lätt blir köer på de avfarter som finns. Vid 
avfarten Lund norra (som redan finns), vid företagsområdet Ideon, planeras nya körfält, nya 
påfarter, en ny rondell och nya broar - allt för att underlätta för biltrafikanterna. Många 
gånger är kommunen dessutom med och betalar för bilkalaset!  
 
Lunds kommun måste sluta planera för bilarna och underlätta för bilåkandet. Istället ska 
kommunen bygga nya cykelvägar och rusta upp de cykelvägar som vi redan har. Att åka tåg, 
buss, cykla och gå är mer miljövänliga sätt att transportera sig än att åka bil.  
 
Vänsterpartiet föreslog på kommunstyrelsen att Lunds kommun skulle avskriva, helt enkelt 
avsluta och kasta bort, detaljplanen för trafikplats Ideon.  
 
 
 
  
 
 
Hanna Gunnarsson Mats Olsson 
vänsterpartiet Vänsterpartiet  



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 mars 2018, 

ärende 45: Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) 

samt Inga- Kerstin Eriksson (C) ”Stärkt fotbollsprofil ska ge bättre 

skolresultat” Dnr KS 2017/1224 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt yrkande, att kommunstyrelsen skulle besluta enligt kommunkontorets 

förslag.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-03-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
Ang Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) samt 
Inga-Kerstin Eriksson (C) "Stärkt fotbollsprofil ska ge bättre 
skolresultat" (Dnr: KS 2017/1224) 
 
Det här är ett förslag som aldrig borde ha lagts. Vi menar att kompetensen för att starta och 
utveckla verksamhet med fotbollsprofil på skolor redan finns i föreningslivet i Lunds 
kommun. Till exempel har Dalby GIF och Lunds BK likvärdig verksamhet enligt samma 
kursplan. Tyvärr vann förslaget bifall i kommunstyrelsen och därför reserverar vi oss till 
förmån för vårt yrkande 
 
att avslå förslaget med hänvisning till skrivelsen från FALK 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Torsten Czernyson (KD) 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
Ang Motion från Mattias Horrdin (C) "Förbättra socialsekreterarnas 
arbetssituation genom digitalisering" (Dnr: KS 2017/0980) 
 
Vi anser att Lunds kommun behöver komma längre i sitt arbete med digitalisering och 
internettjänster. Fortfarande kräver allt för många tjänster att medborgaren lämnar in en fysisk 
blankett till kommunen, vilket är ineffektivt och tidskrävande. 
 
Ett utvecklingsområde är hanteringen av ansökningar för försörjningsstöd. I motionen anförs 
att Trelleborgs kommun har en automatiserad hantering av ansökningarna. Detta medför att 
socialsekreterarna, istället för att belastas med rutinhandläggning, kan fokusera på kvalitativa 
uppgifter som kräver mänskliga bedömningar. 
 
Tyvärr vann inte motionens förslag gehör i kommunstyrelsen och därför reserverar vi oss till 
förmån fört vårt yrkande 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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