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§ 66 Kommunkontorets information om 
ekonomi och budget

Dnr KS 2018/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontorets, ekonomiavdelningen, Finansiell rapport per den 28 
februari 2018.
 
Rapporten redovisas.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 67 Rapport från kommunstyrelsens 
utskott

Muntlig rapportering från kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, 
arbetsgivarutskott och arbetsutskott.
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§ 68 Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från kommunala funktionshinderrådet, kommunala 
studentrådet, kommunala pensionärsrådet och kommunala 
integrationsrådet                                                                                         
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§ 69 Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2018/0026

Föreligger inga protokoll att redovisa.
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§ 70 Behov av ny förvaltningslokal för 
Markentreprenad och Lundafastigheter

Dnr KS 2018/0175

Sammanfattning
Serviceförvaltningen har påtalat att lokalerna på Ljusåret som 
Markentreprenad och Lundafastigheters avdelning teknik och service har 
som bas för sin verksamhet inte är tillräckliga. Arbetsmiljön på Ljusåret 
är hårt ansträngd. Serviceförvaltningen har fått erbjudande om att hyra 
kontorslokaler på plan 2 i fastigheten Separatorn 1, Bryggaregatan 23 i 
Lund. Fastighetsägare är TetraPak AB. Avdelningen för teknik och 
service föreslås flytta dit från lokalerna på Ljusåret. 
Serviceförvaltningens förslag innebär att markentreprenad tar över hela 
fastigheten Ljusåret 4 för sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2018.
Servicenämndens beslut den 14 februari 2018, § 10.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.
Hyresoffert för lokaler i byggnad ÖK daterad 2017-10-19.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet till 
servicenämnden för att visa på alternativa lokaliseringsmöjligheter samt 
konsekvensbeskrivningar för de olika lokaliseringsalternativen.
Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen 
ska besluta att ge servicenämnden rätt att teckna hyresavtal med TetraPak 
för ny förvaltningslokal för Teknik och Service om 3 200 000 kronor i 
årshyra samt att finansiering sker inom befintliga ramar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
m.fl. återremissyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. återremissyrkande.
Nej för avslag på detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar 
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ja.
Hanna Gunnarsson (V), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg (L) röstar nej.
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) avstår från att rösta. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster och 2 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen således att bifalla Björn Abelsons (S) m.fl. 
återremissyrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     återremittera ärendet till servicenämnden för att visa på alternativa 

lokaliseringsmöjligheter samt konsekvensbeskrivningar för de olika 
lokaliseringsalternativen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Philip Sandberg 
(L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten
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§ 71 Skrivelse från Christer Wallin (M) m.fl. 
”Ta ett samlat grepp om 
grundskolorna på Linero, Mårtens 
Fälad samt Östra Torn för bättre 
planering och resurseffektivitet”

Dnr KS 2017/1182

Sammanfattning
(M), (L), (C) och (KD) i Lunds kommun vill uppdra åt kommunkontoret 
att, i samverkan med relevanta förvaltningar, utreda och återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag på hur Mårtenskolan kan återuppbyggas 
för F-3, 350-enhet, på gamla tomten inklusive delar av 
sommarlovsparken samt vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra 
detta, att Vikingaskolan förblir en F-9-skola, att skolorna på Södra 
Råbylund respektive Brunnshög byggs som planerat och att övriga 
befintliga skolor, inklusive friskolor, i östra Lund stad ska beaktas i 
utredningen avseende lokal- respektive investeringsbehov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2018.
Skrivelse från (M), (L), (C) och (KD) ”Ta ett samlat grepp om 
grundskolorna på Linero, Mårtens Fälad samt Östra Torn för bättre 
planering och resurseffektivitet” den 14 december 2017.
Barn- och skolnämnd Lunds stads planeringssunderlag 2017-2022 den 11 
oktober 2017.
Serviceförvaltningens utredning om placering av Mårtenskolan den 10 
mars 2017.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S), Philip 
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Torsten 
Czernyson (KD) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att kommunkontoret tillsammans med barn- och 
skolförvaltningen återkommer med en rapport där förslag på alternativa 
organisationer för placering av skolorna för området presenteras; 
rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen i maj samt 
att kommunstyrelsen instämmer i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om att senarelägga färdigställandet av Brunnshögsskolan till 
höstterminen 2023 och att avbryta den pågående upphandlingen av 
Brunnshögsskolan.
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Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att delegera frågan till barn- och 
skolnämnden för utredning och beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     kommunkontoret tillsammans med barn- och skolförvaltningen 

återkommer med en rapport där förslag på alternativa 
organisationer för placering av skolorna för området presenteras; 
rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen i maj samt

att     kommunstyrelsen instämmer i kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslut om att senarelägga färdigställandet av Brunnshögskolan till 
höstterminen 2023 och att avbryta den pågående upphandlingen av 
Brunnshögsskolan.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 71/01.

Protokollsanteckningar
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ instämmer i 
vänsterpartiets yrkande.

Beslut expedieras till:                                                                                    
Christer Wallin (M)                                                                              
Philip Sandberg (L)                                                                              
Inga-Kerstin Eriksson (C)                                                                          
Torsten Czernyson (KD)                                                               
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Barn- och skolförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
Akten
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§ 72 Beställning av ridanläggning på 
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera 
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess 
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det 
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola. 
Anläggningen ska innehålla två ridhus, administrationsdel, 
omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor 
utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000 
kronor. Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och 
driva anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas 
plats vid behov i den nya anläggningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 januari 2018, § 4.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2018.
Beställningsmall daterad den 11 december 2012.
Sammanställning av ridföreningarna i Hästalliansen i Lund.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och 
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att ge servicenämnden i uppdrag att 
uppföra en ny ridanläggning för 72 300 000 kronor samt att finansiering 
av mellanskillnaden mellan den gamla ridanläggningen och den nya 
anläggningen arbetas in i EVP för 2019-2021.
Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och 
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
återremittera ärendet till kommunkontoret för att återkomma med förslag 
om avtal med omkringliggande markägare angående ridvägar och 
samtidigt utreda en alternativ placering som tillfredsställer behoven.
Hanna Gunnarsson (V) och Philip Sandberg (L) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med 
omkringliggande markägare angående ridvägar.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, 
och en ny planprocess startas med syfte att hitta en annan lokalisering för 
ridanläggningen. Ridanläggningen bör anläggas på mindre värdefull 
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mark längre ut på landet, till exempel i närheten av Södra Sandby och 
yrkar i andra hand att förslaget till beslut avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot avslag på 
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:                         
Ja för avslag på yrkandet om återremiss.                                                 
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:                         
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) röstar ja.                     
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL), Hans-
Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Med 8 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
återremittera ärendet till kommunkontoret. 
Ordföranden ställer härefter proposition på de framställda 
återremissyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Hanna Gunnarssons (V) m.fl. återremissyrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden ställer proposition på Christer Wallins (M) m.fl. yrkande 
mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande för att utröna vilket förslag 
som ska utgöra motförslag vid huvudvoteringen och finner att Christer 
Wallins (M) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.                            
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:                                              
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Philip 
Sandberg (L) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar nej.                 
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen således i enlighet med Hanna Gunnarssons (V) m.fl. 
återremissyrkande. 
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att    återremittera ärendet till kommunkontoret för att återkomma med         
förslag om avtal med omkringliggande markägare angående ridvägar.

Reservationer
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, protokollsbilagorna § 72/01, 
§ 72/02, § 72/03 och § 72/04.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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§ 73 Nämndernas begäran om överföring 
av budgetavvikelse från 2017 till 2018 
samt utökning av investeringsramen 
2018

Dnr KS 2017/1139

Sammanfattning
Ansökningar om överföring av budgetavvikelser samt förändring av 
investeringsramar har inkommit från nämnder och styrelser. Nämnderna 
ansöker om att sammanlagt 20 617 tkr överförs som en ramförstärkning 
2018. Kommunkontoret har efter avstämning av belopp mot riktlinjerna 
för överföring av budgetavvikelser justerat nämndernas ansökta belopp 
till 16 049 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2018 med bilagor 1-3.

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen 
ska besluta i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att av nämndernas budgetavvikelse 2017 tilläggsbudgetera 9 025 tkr år 

2018 i enlighet med fördelning i bilaga 2,

att av nämndernas budgetavvikelse från 2017 balansera 77 699 tkr 
som nämndernas egna kapital i enlighet med fördelning i bilaga 2 
A,

 
att resultatenheternas resultat från 2017, 20 tkr, balanseras som 

enheternas eget kapital i enlighet med fördelning i bilaga 2 A,
 
att om kommunstyrelsen beslutar om tilläggsanslag avseende driften 

sker finansieringen via resultatförsämring samt
 
att investeringsramen 2018 lämnas oförändrad i enlighet med bilaga 3 

A.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Akten
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§ 74 Utvärdering av kommunens interna 
kontroll 2017

Dnr KS 2017/0989

Sammanfattning
Rapporten innehåller en samlad bedömning av nämndernas interna 
kontrollarbete för år 2017. Den samlade bedömningen är att nämnderna 
arbetar systematiskt med den interna kontrollen och att den i allt 
väsentligt fungerar väl.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten Utvärdering av kommunens interna kontroll 

2017

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Akten
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§ 75 Revidering av Finanspolicy och 
Finansiella riktlinjer samt 
Placeringspolicy för medel avsatta för 
pensionsförpliktelser

Dnr KS 2018/0192

Sammanfattning
Enligt finanspolicyn, de finansiella riktlinjerna och placeringspolicyn för 
medel avsatta för pensionsförpliktelser ska dessa styrdokument löpande 
ses över och revideras vid behov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 jämte bilagor:
Bilaga 1 Förslag till reviderad Finanspolicy.
Bilaga 2 Förslag till reviderade Finansiella riktlinjer.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna revidering av Finanspolicy för Lunds kommunkoncern 

enligt förslag från kommunkontoret.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revidering av Finansiella riktlinjer enligt förslag från 

kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 76 Förslag till reviderade styrdokument 
avseende Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB

Dnr KS 2018/0164

Sammanfattning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har inkommit med förslag på 
revidering av styrdokument; bolagsordning, aktieägaravtal samt 
ägardirektiv avseende bolaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2018 jämte bilagor:
Bilaga 1 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Bilaga 2 Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2018-
05-17
Bilaga 3 Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Tidigare styrdokument fastställda av årsstämman den 5 maj 2011 samt 
uppdaterade 15-09-01/16-09-13/17-09-05.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna förslag till bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal 

avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 77 Rekrytering av förvaltningschef till 
vård- och omsorgsförvaltningen

Dnr KS 2017/0913

Sammanfattning
Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen har avgått med 
pension.  En rekryteringsprocess för ny förvaltningsdirektör har 
genomförts enligt den modell som tillämpas i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Rekryteringsgruppens tjänsteskrivelse den 26 mars 2018.
Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL den 22 mars 2018.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Emma Berginger (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     anställa Anna Borgius, som förvaltningsdirektör för vård- och 

omsorgsförvaltningen med titeln vård- och omsorgsdirektör samt

att     överlåta till kommunstyrelsens ordförande att förhandla lön och 
anställningsvillkor samt tillträde med Anna Borgius.

Beslut expedieras till:
Anna Borgius
Kommunkontoret, HR-avdelningen
Vård- och omsorgsnämnden
Akten
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§ 78 Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom 
kommunkontoret 2017

Dnr KS 2018/0047

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) som besvaras i samverkansgrupp på verksamhetsnivå. Alla 
förvaltningar genomför uppföljningen som därefter sammanställs i en 
kommungemensam redovisning. Redovisningen för kommunen som 
helhet planeras behandlas i kommunstyrelsen i maj.
Uppföljningen av kommunkontorets systematiska arbetsmiljöarbete för 
2017 visar på ett generellt välfungerande arbete. Med utgångspunkt från 
resultatet har en handlingsplan utarbetats med åtgärder för att förbättra 
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets missiv den 23 mars 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 februari 2018, § 46.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 48.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     lägga uppföljningen för 2017 års systematiska arbetsmiljöarbete för 

kommunkontoret till handlingarna samt
 
att     godkänna handlingsplan för 2018 för att förbättra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, samtliga avdelningar
Samverkansgruppen
Akten
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§ 79 Ansökan om kommunalt stöd till Mitt 
Val

Dnr KS 2018/0172

Sammanfattning
Studieförbundet Vuxenskolan har ansökt om kommunalt stöd för 
demokratisatsningen Mitt Val inför valet 2018. Syftet med satsningen är 
att öka kunskapen och valdeltagandet bland personer med intellektuell 
funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2018.
Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan den 16 februari 2018.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP) 
Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson 
(C) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
remittera ärendet för yttrande senast den 20 april till 
funktionshinderföreningarna och delegera beslutet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     remittera ärendet för yttrande senast den 20 april till 

funktionshinderföreningarna och delegera beslutet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut expedieras till:
Funktionshinderföreningarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 80 Regelverk avseende ansökan om 
medel som är avsatta för 
genomförande av planen för 
delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättningar

Dnr KS 2016/0180

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att utarbeta ett 
regelverk som tydliggör när nämnderna kan ansöka om pengar ur de 
medel som är avsatta för genomförandet av planen för delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsen återremitterade den 5 april 2017 kommunkontorets 
förslag till regler. Kommunkontoret har nu tagit fram ett nytt förslag på 
regler.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018.
Reviderat förslag till Regler för medel avsatta för genomförande av 
planen för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättningar den 9 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2017, § 145.
Delaktighet för alla – plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning i Lunds kommun med kommunstyrelsens 
handlingsplan för genomförandet 2014-2016.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 
att godkänna reglerna med förändringen att medel efter ansökan kan 
beviljas för åtgärder och projekt som genomförs i Lunds kommun, att 
ansökan kan göras även av funktionshinderrådet, att när 
funktionshinderrådet inte är sökande ska rådet yttra sig över 
ansökningarna inför beslut i kommunstyrelsen samt med förtydligandet 
att andra aktörer kan göra en ansökan genom en nämnd, 
kommunstyrelsen eller ett utskott.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     godkänna reglerna med förändringen att medel efter ansökan kan 

beviljas för åtgärder och projekt som genomförs i Lunds 
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kommun, att ansökan kan göras även av funktionshinderrådet, att 
när funktionshinderrådet inte är sökande ska rådet yttra sig över 
ansökningarna inför beslut i kommunstyrelsen samt med 
förtydligandet att andra aktörer kan göra en ansökan genom en 
nämnd, kommunstyrelsen eller ett utskott.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Akten
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§ 81 Lunds kommuns vägval angående 
lösning på arkivorganisation e-Arkiv

Dnr KS 2016/0108

Sammanfattning
Kommunkontoret föreslog i tjänsteskrivelse den 12 januari 2018 att 
Lunds kommun ska bilda en egen e-arkivorganisation. Bakgrunden till 
detta förslag var att den uppskattade kostnaden för samverkansprojektet 
Scanarkiv är på ungefär samma nivå som om kommunen själv hade 
införskaffat och drivit en egen organisation kring ett e-Arkiv.
Kommunstyrelsen har den 7 februari 2018 återremitterat ärendet med 
uppdrag att hitta en mer prisvärd lösning för gemensamt e-arkiv. 
Kommunkontoret konstaterar dock att en samverkan genom Scanarkiv 
inte kan göras till en lägre kostnad om organisationen ska ha möjlighet 
att uppfylla de lagkrav som åligger verksamheten. Kommunkontoret ser 
vidare goda möjligheter till samverkan även med en egen e-
arkivorganisation.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 47.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen 
ska besluta att återremittera ärendet med uppdrag till kommunkontoret att 
kontakta övriga kommuner inom Scan-arkiv med uppdraget att försöka 
nå en mer prisvärd lösning för gemensamt e-arkiv.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     återremittera ärendet med uppdrag till kommunkontoret att kontakta 

övriga kommuner inom Scan-arkiv med uppdraget att försöka nå en 
mer prisvärd lösning för gemensamt e-arkiv.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 82 Utveckling av Stadshallens innehåll 
och framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Ärendet om utveckling av stadshallen har initierats inom ramen för 
centrumlyftet med anledning av att byggnaden interiört är i stort behov 
av renovering, modernisering och uppfräschning. Den 1 november 2017 
beslutade kommunstyrelsen att fastställa målbilden ”Stadshallen ska vara 
del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna 
med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt!”. Med 
utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut redovisas hur arbetet planeras 
att bedrivas samt ges förslag på kompletterande åtgärder som behöver 
vidtas inom ramen för projektet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017, § 336.
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj, § 209.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Emma 
Berginger (MP), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till 
politisk styrgrupp för projektet, till styrgruppen adjungeras kultur- och 
fritidsnämndens presidium samt servicenämndens presidium och att 
uppdra åt den politiska styrgruppen att besluta om åtgärder i Stadshallen i 
enlighet med tidigare beslut om målbild och konceptet ”Från finrum till 
vardagsrum”, med framtida möjlighet inkludera ”Spegla hela Lund”, 
samt påbörja anbudsupphandlingar och att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att ge den politiska styrgruppen i uppdrag att återkomma med 
förslag till kommunstyrelsen avseende driftsform och operatör, 
principiell gestaltning och driftskalkyl, att bevilja projektmedel med 163 
mnkr varav 143 mnkr avser investeringskostnad och 20 mnkr särskilda 
driftsmedel för 2019-2021 samt att serviceförvaltningen i projektet 
arbetar på uppdrag av den politiska styrgruppen.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson 
(C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå föreliggande förslag 
och att återremittera ärendet till kommunkontoret för att återkomma med 
förslag på plan för underhållsrenovering av Stadshallen.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att i första 
att-satsen stryka “samt påbörja anbudsupphandlingar”, att stadshallen ska 
ägas och drivas av kommunen i förvaltningsform, att avslå att-sats 2, om 
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operatör samt att bifalla att-satserna 3-5. Hon yrkar vidare att 
kommunstyrelsen ska besluta att avslå Anders Almgrens (S) m.fl. första 
att-sats.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
bifalla att-satserna 1, 2, och 5, att avslå att-satserna 3 och 4 samt att 
projektmedel och investeringsmedel beviljas i ett senare skede, när 
anbudsupphandlingar är genomförda.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl. 
återremissyrkande mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:             
Ja för avslag på Christer Wallins (M) m.fl. återremissyrkande.
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.                      
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Philip 
Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C) och Torsten Czernyson (KD) röstar nej.
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på yrkandena i sak och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på sitt eget m.fl. yrkande mot 
Christer Wallins (M) m.fl. yrkande om avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla hans eget m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     ge den politiska styrgruppen i uppdrag att återkomma med förslag 

till kommunstyrelsen avseende driftsform och operatör, principiell 
gestaltning och driftskalkyl,

att     bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser 
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 2019-
2021 samt
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att     serviceförvaltningen i projektet arbetar på uppdrag av den politiska 
styrgruppen.

Kommunstyrelsen beslutar
att     utse kommunstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för 

projektet, till styrgruppen adjungeras kultur- och fritidsnämndens 
presidium samt servicenämndens presidium samt

att     uppdra åt den politiska styrgruppen att besluta om åtgärder i 
Stadshallen i enlighet med tidigare beslut om målbild och 
konceptet ”Från finrum till vardagsrum”, med framtida möjlighet 
inkludera ”Spegla hela Lund”, samt påbörja anbudsupphandlingar. 

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson 
(SD) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, protokollsbilagorna § 82/01, 
§ 82/02 och § 82/03.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 83 Utredning om oberoende 
klimatpolitiskt råd

Dnr KS 2016/0910

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådets uppgift ska 
vara att göra en oberoende bedömning av kommunens samlade politik för 
att nå klimatmålen.
Uppdraget har initierats i en skrivelse från socialdemokraterna och 
Miljöpartiet de gröna. I skrivelsen föreslås att Lunds kommun utreder 
förutsättningarna för att få till stånd ett lokalt klimatpolitiskt råd, i 
huvudsak enligt den modell som föreslagits på nationell nivå av 
Miljömålsberedningen.
Kommunstyrelsens miljö – och hälsoutskott har beslutat att 
rekommendera kommunstyrelsen att inrätta ett oberoende lokalt 
klimatpolitiskt råd.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 februari 2018, 
§ 2.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017, § 190,
Skrivelse från socialdemokraterna och miljöpartiet de gröna ställd till 
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott den 29 september 2016.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
ska besluta att inrätta ett oberoende lokalt klimatpolitiskt råd bestående 
av sex till åtta experter med tvärvetenskaplig kompetens enligt 
tjänsteskrivelsens förslag till utformning, men med följande 
preciseringar: att forskare från Lunds universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet bjuds in att delta i rådet, att det klimatpolitiska rådet 
istället för en ungdomsrepresentant ska ha kontakt med 
Ungdomspolitiken i Lund, att det klimatpolitiska rådet även ska sprida 
sina resultat till allmänheten samt att kalla rådet ”Lunds kommuns 
klimatpolitiska råd”. De yrkar vidare att kommunstyrelsen ska besluta att 
i det klimatpolitiska rådets uppgifter också ska ingå att verka för ökad 
kunskap och debatt bland allmänheten om klimatproblemen, 
att kostnaden för det lokala klimatpolitiska rådet från 2019 och framåt 
ska beaktas i kommande EVP-arbete, att utarbeta riktlinjer för det lokala 
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klimatpolitiska rådets verksamhet samt att utvärdera det klimatpolitiska 
rådet efter fyra år.
Christer Wallin (M), Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), 
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. 
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:        
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) röstar ja.
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson 
(KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     inrätta ett oberoende lokalt klimatpolitiskt råd bestående av sex till 

åtta experter med tvärvetenskaplig kompetens enligt 
tjänsteskrivelsens förslag till utformning, men med följande 
preciseringar: att forskare från Lunds universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet bjuds in att delta i rådet, att det klimatpolitiska 
rådet istället för en ungdomsrepresentant ska ha kontakt med 
Ungdomspolitiken i Lund, att det klimatpolitiska rådet även ska 
sprida sina resultat till allmänheten samt att kalla rådet ”Lunds 
kommuns klimatpolitiska råd”,

att      i det klimatpolitiska rådets uppgifter också ska ingå att verka för 
ökad kunskap och debatt bland allmänheten om klimatproblemen,

att      kostnaden för det lokala klimatpolitiska rådet från 2019 och framåt 
ska beaktas i kommande EVP-arbete,
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att     utarbeta riktlinjer för det lokala klimatpolitiska rådets verksamhet 
samt

att    utvärdera det klimatpolitiska rådet efter fyra år.

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson 
(KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, protokollsbilagorna § 83/01 och 
§ 83/02.

Protokollsanteckningar
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt initiativ instämmer i miljöpartiets 
yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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§ 84 Förslag till ny bostadsorganisation
Dnr KS 2017/1162

Sammanfattning
Socialnämnden och servicenämnden har beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om införande av en ny 
bostadsorganisation.
Kommunkontoret har i beredningen av ärendet haft avstämningar med 
förvaltningarna kring bemanningsbehov, finansiering och styrning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018.
Servicenämndens beslut den 14 februari 2018, § 9.
Socialnämndens beslut den 14 februari 2018, § 29.
Serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 
januari 2018.
Utredningen Förslag Bostadsorganisation den 29 januari 2018.
Kommunkontorets yttrande den 18 december 2017.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), Emma 
Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M) och Louise 
Rehn Winsborg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 
att återremittera förslaget med uppdrag att belysa synpunkterna från LKF 
med behov av såväl förstahandskontrakt som bostäder med begränsat 
besittningsskydd, samt tydliggöra att förslaget avser alla bostäder för 
sociala ändamål; ärendet ska vara åter till kommunstyrelsen för beslut i 
maj.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
avslå förslaget till ny bostadsorganisation.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m.fl. återremissyrkande mot 
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
återremissyrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     återremittera förslaget med uppdrag att belysa synpunkterna från 

LKF med behov av såväl förstahandskontrakt som bostäder med 
begränsat besittningsskydd, samt tydliggöra att förslaget avser alla 



Kommunstyrelsen Protokoll 33 (61)
Sammanträdesdatum

2018-04-04

Justerare Utdragsbestyrkande

bostäder för sociala ändamål; ärendet ska vara åter till 
kommunstyrelsen för beslut i maj.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten
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§ 85 Begäran om överlåtelse av operativ 
tillsyn enligt miljöbalken för 
djurhållning på fastigheterna Vomb 1:3 
m.fl.

Dnr KS 2018/0130

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har den 10 oktober 2017 inkommit med en förfrågan 
till miljönämnden huruvida nämnden önskar överta tillsynen avseende 
Anders Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna 
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34. 
Miljöförvaltningen gör bedömningen att den operativa tillsynen för 
Anders Johanssons anläggning för djurhållning kan övertas av 
kommunen och har 2017-11-06 svarat länsstyrelsen att man avser begära 
överlåtelse av tillsynen enligt miljöbalken av verksamheten som beskrivs 
på ovan nämnda fastigheter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.
Miljönämndens beslut den 1 februari 2018, § 14, jämte bilaga 

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunkontorets förslag.

Beslut

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

Länsstyrelsen Skåne att den operativa tillsynen för Anders 
Johanssons anläggning för utökad djurhållning på fastigheterna 
Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, överlåts till 
Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 35 (61)
Sammanträdesdatum

2018-04-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 86 Fyllnadsval av ersättare till styrelsen 
för Kävlingeåns vattenråd

Dnr KS 2018/0232

Sammanfattning
Kommunstyrelsen utsåg den 4 mars 2015, § 75, Solveig Ekström Persson 
(S) till styrelseledamot i Kävlingeåns vattenråd med Jan O Karlsson (M) 
som ersättare för perioden 2015-2018. Eftersom vald ersättare flyttat från 
kommunen ska ny ersättare utses.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2018.
Kävlingeåns vattenråds skrivelse den 8 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2015, § 75.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd nominera Per 

Jakobsson (M).

Beslut expedieras till:
Kävlingeåns vattenråd
Per Jakobsson (M)
Jan O Karlsson (M)
Akten
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§ 87 Skrivelse till kommunstyrelsen 
angående Medborgarhuset, Genarp.

Dnr KS 2017/1148

Sammanfattning
Föreningar i Genarp har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen med 
frågor kring Medborgarhuset i Genarps framtid. Syftet med skrivelsen är 
att uppmana Lunds kommun att inleda en dialog med Genarpsborna om 
Medborgarhusets framtida utveckling.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2018.
Skrivelse från Genarps föreningar inkommen den 7 december 2017.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten 
Czernyson (KD), Hanna Gunnarsson (V) och Christer Wallin (M) yrkar 
att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarhuset i Genarp ska fortsatt 
ägas av Lunds kommun i syfte att stärka Genarps utveckling samt att ge 
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden i uppdrag att 
fortsätta dialogen med Genarpsborna om Medborgarhuset i Genarps 
framtid, tillsammans med företrädare för servicenämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     medborgarhuset i Genarp ska fortsatt ägas av Lunds kommun i 

syfte att stärka Genarps utveckling samt

att     ge Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden i 
uppdrag att fortsätta dialogen med Genarpsborna om 
Medborgarhuset i Genarps framtid, tillsammans med företrädare 
för servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Beslut expedieras till:
Föreningar i Genarp som har lämnat skrivelsen
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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§ 88 Genomförande av 
höghastighetsjärnväg Hässleholm-
Lund

Dnr KS 2018/0255

Sammanfattning
Den 24 mars tydliggjorde regeringen i direktiv till Trafikverket att 
höghastighetsjärnvägar ska ingå i Sveriges framtida infrastruktursystem. 
I direktivet angav regeringen också att sträckan Hässleholm – Lund ska 
byggstartas under planperioden 2018-2029. Samarbetet mellan berörda 
parter är avgörande för att nå målen.
Som ett led i arbetet har Trafikverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region 
Skåne, Hässleholms kommun, Höörs kommun, Eslövs kommun och 
Lunds kommun tagit fram förslag till gemensamma utgångspunkter och 
intentioner i en samverkansöverenskommelse som benämns Samverkan 
höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2018.
Förslag till samverkansavtal Höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Hans-Olof Andersson 
(SD), Björn Abelson (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att underteckna samverkansavtalet 
Samverkan höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund.
Börje Hed (FNL), Philip Sandberg (L) och Inga-Kerstin Eriksson 
(C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet med 
följande uppdrag: 1. Rubriken Goda helhetslösningar för resenären ska 
vara Goda helhetslösningar och texten under denna ska 
vara: ”Höghastighetsjärnvägen förutsätter att samhället i övriga delar 
utvecklas på ett ansvarsfullt sätt så att hållbara och effektiva transporter 
till och från stationerna blir möjliga. Avvägningar mellan resenärernas 
intressen av en attraktiv resa och allmänhetens intresse av kringliggande 
kulturmiljöer är av yttersta vikt.” 2. Nedgrävning av järnvägen genom 
Lund och texten under denna rubrik ska vara: ”Utgångspunkten för 
arbetet ska vara att järnvägen förläggs under mark genom Lund.”.
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla 
Börje Heds (FNL) återremissyrkande såvitt avser punkten 1 men yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att avslå återremissyrkandet såvitt avser 
punkten 2.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot avslag på 
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:        
Ja för avslag på yrkandet om återremiss.      
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Torsten 
Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.                    
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL), röstar nej.
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
avslå återremissyrkandet. 
Ordföranden ställer härefter proposition på sitt eget m.fl. yrkande mot 
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
hans eget m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     underteckna samverkansavtalet Samverkan höghastighetsjärnväg 

Hässleholm – Lund.

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 88/01.

Beslut expedieras till:
Trafikverket,
Berörda kommuner
Region Skåne
Länsstyrelsen i Skåne
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 89 Förslag till åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för nya 
prioriterade ämnen i ytvatten och 
PFAS i grundvatten samt reviderade 
miljökvalitetsnormer för särskilda 
förorenande ämnen och 
Arbetsprogram med tidplan

Dnr KS 2017/1005

Sammanfattning
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden den 1 
november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata 
delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen: Förslag till åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS 
i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda 
förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten. Arbetsprogram med 
tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor.
Förslagen har remitterats till byggnadsnämnden och miljönämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2018.
Förslag till yttrande.
Byggnadsnämndens beslut den 15 februari 2018, § 22, jämte 
tjänsteskrivelse.
Miljönämndens beslut den 1 februari 2018, § 3, jämte tjänsteskrivelse.
Vattenmyndigheternas samrådsskrivelse jämte samrådshandlingar:
Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 miljögifter
Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 miljögifter - bilagor A-E
Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende 
på koppar och zink
Arbetsprogram med tidtabell och översikt över väsentliga frågor för 
Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.
Föreskrifter om ändring i föreskrifter om kvalitetskrav för 
vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att    yttra sig i enlighet med upprättat förslag.
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Beslut expedieras till:
Vattenmyndigheterna
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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§ 90 Remiss promemoria Stärkt skydd för 
valhemligheten

Dnr KS 2018/0123

Sammanfattning
Lunds kommun har fått tillfälle att yttra sig över justitiedepartementets 
promemoria ”Stärkt skydd för valhemligheten”.
Promemorian föreslår två lagändringar; dels att platsen för valsedlar i val 
och- förtidsröstningslokalen ska vara avskärmad, dels att det ska vara 
möjligt att personrösta på blanka och partimarkerade valsedlar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2018.
Förslag till yttrande.
Valnämndens beslut den 27 februari 2018, § 9, jämte bilagor.
Regeringskansliets, Justitiedepartementet, remiss den 5 februari 2018, 
Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Louise Rehn Winsborg (M), Christer Wallin (M), 
Inga-Kerstin Eriksson (C). Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg 
(L), Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att översända upprättat yttrande till 
justitiedepartementet.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
yttra sig enligt det föreliggande förslaget, med den ändringen att yttrandet 
ska skrivas om så att kommunen ställer sig positiv även till den del av 
förslaget som handlar om avskärmning av valsedlar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar                                                 
att    översända upprättat yttrande till justitiedepartementet.

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M) och Hans-Olof 
Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 90/01.
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Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, Justitiedepartementet
Valnämnden
Akten
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§ 91 Remiss utredningen om 
tvångsåtgärder mot barn inom 
psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Dnr KS 2018/0078

Sammanfattning
Socialdepartementet har utsett Lunds kommun till remissinstans gällande 
betänkandet Utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk 
tvångsvård.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 mars 2018.
Förslag till yttrande.
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut den 26 februari 2018, § 156, 
jämte tjänsteskrivelse.
Regeringskansliet, socialdepartementet, remiss av SOU 2017:111 den 24 
januari 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     avge yttrande till socialdepartementet i enlighet med föreliggande 

förslag.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, socialdepartementet
Socialnämnden
Akten
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§ 92 Översiktsplan Eslövs kommun, 
utställning

Dnr KS 2018/0131

Sammanfattning
Eslövs kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för Eslövs 
kommun, vilket ställs ut mellan 6 februari – 10 april 2018. 
Utställningshandlingen är översänd till Lunds kommun för synpunkter. 
Lunds kommun svarade ej i samrådsskedet varvid kommunkontorets 
förslag är att Lunds kommun besvarar utställningshandlingen utan att 
erinra något. Samtidigt kan det noteras att kommunerna har 
gemensamma utmaningar och utvecklingsmöjligheter, vilket motiverar 
att Lunds kommun i sitt yttrande påtalar vikten av samverkan framöver.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018.
Förslag till yttrande.
Utställningshandling Översiktsplan Eslöv 2035 januari 2018.
Samrådsredogörelse Översiktsplan Eslöv 2035.

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att till Eslövs 
kommun yttra sig i enlighet med upprättat förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att    till Eslövs kommun yttra sig i enlighet med upprättat förslag.

Beslut expedieras till:
Eslövs kommun
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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§ 93 Detaljplan för Forskaren 2, Lunds 
kommun - Samråd

Dnr KS 2018/0168

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att förtäta med nya 
kontorsbyggnader och parkeringshus inom fastigheten Forskaren 2 i 
Ideon-Pålsjö företagsområde.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 mars 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 18 januari 2018, § 8.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2018.
Planbeskrivning, upprättad den 9 januari 2018
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad den 9 
januari 2018

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Hanna Gunnarsson (V), Philip 
Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Erikson (C) och 
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att besvara 
samrådet med ett påpekande att förändringar i placering av 
parkeringsplatser bör göras så att antalet markparkeringar minskar 
ytterligare, samt förorda en tydligare beskrivning av parkerings- och 
trafiksituationen för planområdet som helhet i planförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     besvara samrådet med ett påpekande att förändringar i placering av 

parkeringsplatser bör göras så att antalet markparkeringar minskar 
ytterligare, samt förorda en tydligare beskrivning av parkerings- 
och trafiksituationen för planområdet som helhet i planförslaget.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): Miljöpartiet anser att parkeringsnormen kan 
underskridas med avseende på det utomordentliga kollektivtrafikläget.
Hanna Gunnarsson (V): Vänsterpartiet instämmer i Ulf Nymarks (MP) 
protokollsanteckning.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 94 Detaljplan för del av Studentkåren 4 
m.fl. i Lund - samråd

Dnr KS 2018/0199

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplan för Studentkåren 
m.fl. i Lund, Lunds kommun för samråd med svar senast den 25 april 
2018. Beredningstiden för kommunkontoret är väldigt kort om ärendet 
ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april. 
Kommunstyrelsen föreslås delegera ansvaret för att yttra sig till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 15 februari 2018, § 33.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2018.
Planbeskrivning för del av Studentkåren 4 m.fl. i Lund, Lunds kommun, 
upprättad den 1 februari 2018.
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad den 1 
februari 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     delegera ansvaret för att yttra sig över förslaget till 

kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 95 Detaljplan för Spjället 1 m.fl. i Lund - 
samråd

Dnr KS 2018/0200

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplan för Spjället 1 m.fl. 
i Lund, Lunds kommun för samråd med svar senast den 25 april 2018. 
Beredningstiden för kommunkontoret är väldigt kort om ärendet ska 
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april. 
Kommunstyrelsen föreslås delegera ansvaret för att yttra sig till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 15 februari 2018, § 32.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2018.
Planbeskrivning för Spjället 1 m.fl.  i Lund, Lunds kommun, upprättad 
den 2 februari 2018.
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad den 2 
februari 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     delegera ansvaret för att yttra sig över förslaget till 

kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 96 Detaljplan för Råbykungen och 
Stenkrossen i Lund - samråd

Dnr KS 2018/0206

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplan för Råbykungen 
och Stenkrossen i Lund, Lunds kommun för samråd med svar senast den 
25 april 2018. Beredningstiden för kommunkontoret är väldigt kort om 
ärendet ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april. 
Kommunstyrelsen föreslås delegera ansvaret för att yttra sig till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 15 februari 2018, § 31.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2018.
Planbeskrivning för Råbykungen och Stenkrossen i Lund, Lunds 
kommun, upprättad den 1 februari 2018
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad den 1 
februari 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen 
ska besluta att delegera ansvaret för att yttra sig över förslaget till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     delegera ansvaret för att yttra sig över förslaget till 

kommunstyrelsens arbetsutskott.

Reservationer
Christer Wallin (M) och Louise Rehn Winsborg (M) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 96/01.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 97 Skrivelse från Philip Sandberg (L) 
”Stoppa stöket på biblioteken och 
värna om personalens arbetsmiljö”

Dnr KS 2018/0103

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) föreslår i en skrivelse att kommunstyrelsen beslutar 
att möjlighet införs för chefen för den aktuella biblioteksverksamheten att 
fatta beslut om att neka personer inträde till berörd verksamhet under en 
viss tidsperiod vid misskötsamhet, att införa en möjlighet i 
lånebestämmelserna att chefen för den aktuella biblioteksverksamheten 
ska kunna fatta beslut om indraget lånekort vid misskötsamhet på 
biblioteken samt att uppdra åt kommunkontoret att kartlägga 
biblioteksanställdas arbetsmiljö i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2018.
Philip Sandbergs (L) skrivelse ”Stoppa stöket på biblioteken och värna 
om personalen”.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hans-Olof Andersson (SD), Ulf Nymark (MP) yrkar 
att kommunstyrelsen ska besluta att anse skrivelsen besvarad med vad 
kommunkontoret anfört.
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), 
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Inga-Kerstin 
Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att överlämna 
skrivelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Ulf 
Nymark (MP), Lena Fällström (S) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar 
ja.
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson 
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(C), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och 
Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
 att    överlämna skrivelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Reservationer
Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 97/01.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 51 (61)
Sammanträdesdatum

2018-04-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 98 Skrivelse från Christer Wallin (M) m.fl. 
”Granska kultur- och fritidsnämnden 
med tillhörande förvaltning”

Dnr KS 2017/1118

Sammanfattning
Christer Wallin (M) m.fl. har inkommit med skrivelse till 
kommunstyrelsen med begäran om att kommunkontoret med externt 
konsultstöd ska granska och ta fram förslag på åtgärder för kultur- och 
fritidsnämnden med tillhörande förvaltning utifrån kritiken i 
kommunrevisionens granskning från november 2017 samt att uppdraget 
ska finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 januari 2018, § 11.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande den 2 januari 2018.
Skrivelse från Christer Wallin (M) m.fl.”Granska kultur- och 
fritidsnämnden med tillhörande förvaltning” den 28:e november 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och 
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå 
begäran om att kommunkontoret med externt konsultstöd ska granska 
och ta fram förslag på åtgärder för kultur- och fritidsnämnden med 
tillhörande förvaltning samt att anse skrivelsen vara besvarad.
Christer Wallin (M), Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), 
Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed 
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt 
kommunkontoret att med externt konsultstöd granska och ta fram förslag 
till åtgärder för kultur- och fritidsnämnden med tillhörande förvaltning 
utifrån kritiken som framkommit i kommunrevisionens granskning från 
november 2017 (dnr KS 2017/1088) samt att uppdra åt kommunkontoret 
att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till finansiering och 
kostnadsberäkning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande.
Omröstning begärs.
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Kommunstyrelsen godkänner 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:
Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Ulf 
Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Lena Fällström (S) röstar ja.
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.

Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     uppdra åt kommunkontoret att med externt konsultstöd granska och 

ta fram förslag till åtgärder för kultur- och fritidsnämnden med 
tillhörande förvaltning utifrån kritiken som framkommit i 
kommunrevisionens granskning från november 2017 (dnr KS 
2017/1088) samt

att     uppdra åt kommunkontoret att återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag till finansiering och kostnadsberäkning.

Reservationer
Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) 
och reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 98/01.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Christer Wallin (M)
Philip Sandberg (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Akten
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§ 99 Skrivelse från Philip Sandberg (L) och 
Mia Honeth (L) ”Sätt stopp för våld 
mot kvinnor”

Dnr KS 2017/0685

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L) har lämnat en skrivelse till 
kommunstyrelsen i vilken de föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
uppdra åt kommunkontoret att påbörja ett samarbete med LKF samt 
privata fastighetsägare så att kontaktuppgifter till varje lokal kvinnojour 
och polis ska finnas i Lunds trapphus på olika språk. Skrivelsen har 
remitterats till LKF för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret tjänsteskrivelse den 19 februari 2018.
LKFs yttrande den 7 februari 2018.
Philip Sandbergs (L) och Mia Honeth skrivelse ”Sätt stopp för våld mot 
kvinnor” den 7 juli 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Philip Sandberg (L), Christer 
Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och 
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att anse 
skrivelsen besvarad med vad kommunkontoret anfört.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
tillskriva LKF om att komplettera informationen om huskurage med 
kontaktuppgifter till tjej- och kvinnojourer.

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att    anse skrivelsen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

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

Beslut expedieras till:
Philip Sandberg (L)
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Mia Honeth (L)
Akten
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§ 100 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) 
och Bo Kjellberg (SD) om att 
utredningen om badhus i Dalby ska 
återupptas

Dnr KS 2017/1108

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) föreslår i en motion 
att fullmäktige beslutar att utredningen om byggande av badhus i Dalby 
återupptas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018, § 24.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion om att 
utredningen om badhus i Dalby ska återupptas, inkommen den 24 
november 2018.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
utredningen om byggande av badhus i Dalby återupptas.
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), Björn 
Abelson (S), Philip Sandberg (L) Louise Rehn Winsborg (M) och Hanna 
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, § 197.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Ulf 
Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Lena Fällström (S), Christer 
Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson (KD), Philip 
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Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar ja.
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 11 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 

den 29 september 2016, § 197.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut 
till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 101 Motion från Cecilia Oredsson Barnes 
(L) och Mia Honeth (L) om att utveckla 
rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) har lämnat en motion 
om att rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. 
Tekniska nämnden och Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) 
har yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med uppdrag att undersöka 
möjligheten till extern finansiering i enlighet med vad som anges i 
motionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 60.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017.
Romeleås- och Sjölandskapskommitténs (RÅSK) yttrade den 15 
september 2017.
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90, jämte bilaga
Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) om att 
utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd inkommen den 3 
mars 2017.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Louise Rehn Winsborg (M), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Börje Hed (FNL), Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson 
(V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att remittera ärendet till 
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att    remittera ärendet till styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför 

staden.
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Beslut expedieras till:
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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§ 102 Anmälan om delegationsbeslut
Dnr KS 2018/0001

Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden 
2018-02-16--2018-03-22

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 103 Meddelanden
Dnr KS 2018/0027

Räddningstjänsten Syds sammanträdesprotokoll 2018-03-14
Dnr KS 2018/0090
Kommunala studentrådets sammanträdesprotokoll 2018-02-20
Dnr KS 2018/0042
Kommunstyrelsens i Eslövs kommun beslut 2018-02-06, § 13, Förslag 
till godkännande av Samverkan höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund
Dnr KS 2015/0101
Kommunstyrelsens i Bjuvs kommun beslut 2018-02-14, § 29, Sydvattens 
styrelses resor
KS 2018/0184
Tekniska nämndens beslut 2018-02-14, § 44, Skrivelse från (S) och (MP) 
Hur når vi en ännu högre takt i bostadsbyggandet?
Dnr KS 2018/0196
Byggnadsnämndens beslut 2018-02-15, § 17, Skrivelse från (S) och (MP) 
Hur når vi en ännu högre takt i bostadsbyggandet?
Dnr KS 2018/0196
Växjö Tingsrätt/ Mark- och miljödomstolens dom Ansökan om 
lagligförklaring av befintlig vattenkraftsanläggning samt tillstånd till 
vattenverksamheten på fastigheten Bösamöllan 1:1, Lunds kommun
KS 2015/0801
Växjö Tingsrätt/ Mark- och miljödomstolens dom Ansökan om 
lagligförklaring av befintlig vattenkraftsanläggning vid anläggningen på 
fastigheten Lilla Harrie 4:2 m.fl., Kävlinge kommun
KS 2015/0802
Växjö Tingsrätt/ Mark- och miljödomstolens dom Ansökan om 
lagligförklaring av befintlig vattenkraftsanläggning samt tillstånd till 
vattenverksamhet på fastigheten Mellanmöllan 1:1, Lunds kommun
KS 2015/0803
Månadsstatistik över flyktingmottagningen i februari 2018, Lunds 
kommun
KS 2018/0082
Månadsrapport för februari 2018, Lunds kommun
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KS 2018/0250

 

Beslut expedieras till:
Akten
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