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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-05-02 klockan 15.00–20.45

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 116-129, §§ 131-137, närvarar ej § 
130 pga jäv, kl 15:00-20:30
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 130 samt §§ 
138-141
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 116-129, §§ 131-141, närvarar ej § 130 
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD), §§ 116-135, §§ 137-141, närvarar ej § 136 pga 
jäv

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 130 samt §§ 
138-141
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 130
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson (SD) 
§ 136

Ersättare Kenth Andersson (S)
Yanira Difonis (MP), kl 15:00-16:10
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30

Justerare Mats Helmfrid (M) med Mattias Horrdin (C) som ersättare

Paragrafer § 116-141

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 9 maj 2018 kl 11:00
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Underskrifter

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)                            Emma Berginger (MP)
§§ 116-129, §§ 131-137                     § 130, §§ 138-141

Justerare
Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-05-02

Paragrafer § 116-141

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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§ 116 Kommunkontorets information om 
ekonomi och budget

Dnr KS 2018/0002

Kommunkontoret, ekonomiavdelningens Finansiell rapport per den 31 
mars 2018.
 
Rapporten redovisas.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 117 Rapport från kommunstyrelsens 
utskott

Muntlig rapportering från kommunstyrelsens arbetsutskott och 
arbetsgivarutskott.
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§ 118 Rapport från de kommunala råden

Inga rådssammanträden har förevarit sedan föregående möte.
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§ 119 Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2018/0026

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-02-28
2018-03-05
2018-03-19
2018-03-26
2018-04-03
2018-04-09
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk samhällsplanering
2018-03-19
 
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
2018-04-11

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 8 (51)
Sammanträdesdatum
2018-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 120 Beställning av kulturhus i Folkparken i 
Lund

Dnr KS 2018/0214

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med EVP 2018-2020 att 
avsätta 15 miljoner kronor till ett Kulturhus i Lund. Behovet av 
ersättningslokaler för Kulturskolan har därefter uppstått till följd av 
renoveringen av Stadshallen och kommande rivning av Svaneskolans 
aula. Det innebär att den huvudsakliga verksamheten vad gäller dans, 
teater och orkester står utan lokaler.
En ytterligare konsekvens av renoveringen av Stadshallen är att Lund, 
under en period, förlorar en publik konsertsal. Det finns förutsättningar 
för att genomföra renoveringar och anpassningar av Folkparksbyggnaden 
så att denna ska kunna användas för evakuering men även för att 
byggnaden på lång sikt ska kunna fungera som ett kulturhus. I huvudsak 
är det som dans, teater och repetitionssal för kommunens olika orkestrar 
som idag Stadshallen och Svaneskolans aula används.
Investeringen ska, i ett första skede, skapa en kortsiktig lösning som 
evakueringslokal för Kulturskolan, samtidigt som byggnaden genomgår 
en lättare upprustning och iordningställs för framtida kulturverksamhet 
som scenkonst, eventuellt bibliotek och flexibla kulturhuslokaler.
Kommunkontoret förslår att kommunstyrelsen godkänner Kultur- och 
fritidsnämndens beställning om en investeringsutgift om 6 miljoner 
kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 18 april 2018
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 dnr 
KU 2018/0030.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018, § XX dnr KU 
2018/0030
Beställningsmall daterad 6 februari 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP), Hanna 
Gunnarsson (V) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra ombyggnation och 
anpassning av Folkparksbyggnaden med 6 mnkr
att investeringens finansieras med kultur- och fritidsnämndens befintliga 
investeringsram.
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att uppdra åt Kommunkontoret att redovisa förslag till långsiktig 
användning och finansiering av folkparken samt,
att redovisa en plan för det totala lokalbehovet och lokalplaneringen för 
kulturlokaler gällande användning och ekonomi
att uppdragen ovan redovisas för kommunstyrelsen senast i augusti 2018.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till Kommunkontoret, med uppdraget att i 
samarbete med berörda förvaltningar ta fram förslag till en eller flera 
andra evakueringslokaler för Kulturskolan, istället för Folkparken.
I andra hand yrkas
att det liggande förslaget avslås.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Mattias Horrdin (C), 
Philip Sandberg (L) och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att utreda om det finns 
andra befintliga alternativ till Folkparken som ersättningslokal för 
Kulturskolan samt att återkomma med analys och bedömning om 6 
miljoner kronor räcker för att finansiera de föreslagna åtgärderna i 
Folkparken.
I andra hand yrkas avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandena om återremiss mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår återremissyrkandena.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Börje Heds (FNL) m.fl 
yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl avslagsyrkande.
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Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Börje 
Hed (FNL) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mattias Horrdin (C), Torsten 
Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) 
röstar Nej.
 
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Börje Heds (FNL) m.fl 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra ombyggnation och 

anpassning av Folkparksbyggnaden med 6 mnkr
att investeringens finansieras med kultur- och fritidsnämndens befintliga 

investeringsram.
att uppdra åt Kommunkontoret att redovisa förslag till långsiktig 

användning och finansiering av folkparken samt,
att redovisa en plan för det totala lokalbehovet och lokalplaneringen för 

kulturlokaler gällande användning och ekonomi
att uppdragen ovan redovisas för kommunstyrelsen senast i augusti 2018.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 120/01-02.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Barn- och skolförvaltningen, lokalplaneringen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten.
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§ 121 Behov av ny förvaltningslokal för 
Markentreprenad och Lundafastigheter

Dnr KS 2018/0175

Sammanfattning
Med anledning av kommunstyrelsens återremiss av ärendet om ny 
inhyrning åt Serviceförvaltningen, Lundafastigheters avdelning teknik 
och service inom Tetra Laval/Tetra Paks fastighet på Bryggaregatan 23, 
kompletteras ärendet med redogörelse för utredda lokaler, 
arbetsmiljöläget, förtydligande avseende hyrestid samt möjliga åtgärder 
för minskade investeringar.
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att teckna avtal gällande nya lokaler åt 
Lundafastigheter, avdelning Teknik och service. Lokalen finansieras 
inom servicenämndens befintliga ramar som ges av nämndens 
hyresintäkter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 16 april 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018, § 70, KS 2018/0175
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 dnr KS 2018/0175
Hyresoffert för lokaler i byggnad ÖK daterad 2017-10-19
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 april 2018, SN 
2018/0056
Servicenämndens beslut den 12 april 2018, § 28 dnr 2018/0056
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2018, dnr 
2018/0056
Servicenämnden beslut den 14 februari 2018, § 10 dnr SN 2018/0056.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge servicenämnden rätt att teckna hyresavtal med TetraPak för ny 

förvaltningslokal för Teknik och Service om 3 200 000 kronor i 
årshyra.

 
att uppmana servicenämnden att genast påbörja planeringen för en ny 

slutlig placering av teknik- och service enheten
 
att finansiering sker inom Servicenämndens befintliga ram.
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Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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§ 122 Förhyrning av bostäder för sociala 
ändamål på fastigheten Ängsladan 1, 
Dalby

Dnr KS 2018/0264

Sammanfattning
Tekniska nämnden har på uppdrag av Kommunstyrelsen genomfört en 
markanvisningstävling avseende fastigheten Ängsladan 1 i Dalby, Lunds 
kommun. Tävlingens huvudsyfte var att sälja fastigheten till en aktör som 
snabbt kan bygga prisvärda bostäder åt nyanlända. Ett krav var att 
aktören ska erbjuda Lunds kommun att hyra 50 lägenheter på fastigheten 
under de fem första åren. Därefter ska bostäderna, efter sedvanlig 
prövning av hyresgästen, erbjudas de hyresgäster som bor i lägenheterna. 
OBOS Mark AB vann tävlingen och har tecknat ett markanvisningsavtal 
med Lunds kommun genom dess Tekniska nämnd. Tekniska 
förvaltningen har tagit fram förslag till köpekontrakt av fastigheten. 
Villkor för försäljning är att det också ska tecknas ett hyresavtal med 
Lunds kommun gällande en blockförhyrning av 54 lägenheter. 
Hyreskostnaden motsvarar 6 miljoner kronor per år och ska finansieras 
fullt ut genom de hyresgäster som ska bo i lägenheterna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2018
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2018, dnr SN 
2018/0100
Servicenämndens beslut den 14 mars 2018, dnr SN 2018/0100, §21
Förslag till blockhyresavtal med tillhörande bilagor inklusive 
samarbetsavtal.
Kommunstyrelsens beslut 11 januari 2017, § 13, dnr KS 2016/1167.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2016, KS 2016/1167.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november

Yrkanden
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Hanna 
Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD), Mattias Horrdin (C), Philip 
Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge servicenämnden rätt att teckna blockhyresavtal med en hyra om 6 
mnkr per år samt nödvändiga samarbetsavtal avseende hyresrätter på 
fastigheten Ängsladan 1 i Lunds kommun i enlighet med vad som 
framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse och bifogade bilagor.
att hyresavtalet finansieras genom vidareuthyrning till hyresgästerna i 
lägenheterna.
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Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
förslaget.

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge servicenämnden rätt att teckna blockhyresavtal med en hyra om 

6 mnkr per år samt nödvändiga samarbetsavtal avseende hyresrätter 
på fastigheten Ängsladan 1 i Lunds kommun i enlighet med vad 
som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse och bifogade 
bilagor.

att hyresavtalet finansieras genom vidareuthyrning till hyresgästerna i 
lägenheterna

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 122/01.

Protokollsanteckningar
Mattias Horrdin (C): Detta område ökar vikten av att en skola på 
Påskagänget färdigställs snarast.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Kommunkontoret
Akten
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§ 123 Delårsrapport för politisk ledning och 
kommunstyrelsen per den 31 mars 
2018

Dnr KS 2018/0309

Sammanfattning
Delårsrapporten innehåller uppföljning per den 31 mars samt prognos
för helåret 2018.
Både Kommunstyrelsens verksamhet och politisk ledning prognostiserar 
ett resultat i enlighet med budget för helåret 2018.
 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-16 (denna skrivelse)
Delårsrapport per 31 mar för kommunstyrelsen (kommunkontoret)
Delårsrapport per 31 mar för politisk ledning
- Delårsrapport Habostyrelsen
- Delårsrapport Överförmyndarnämnden
- Delårsrapport valnämnden
 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2018.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 124 Delårsrapport för Lunds kommun per 
den 31 mars 2018

Dnr KS 2018/0303

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 mars 2018 
för Lunds kommun och föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
rapporten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse delårsrapport per 2018-04-18
Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 mars 2018

Yrkanden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L), Mattias 
Horrdin (C), Börje Hed (FNL) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2018.

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

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 124/01.

Beslut expedieras till:
Nämnder och styrelser
Akten
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§ 125 Årsredovisning 2017 för Lunds 
kommuns samförvaltade stiftelser

Dnr KS 2018/0251

Sammanfattning
Kommunkontorets ekonomiavdelning har utarbetat en årsredovisning för 
Lunds kommuns förvaltade stiftelser för år 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018 dnr KS 2018/0251
Årsredovisning 2017 för Lunds kommuns förvaltade stiftelser
Bilagor till årsredovisningen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisningen 2017 för Lunds kommuns förvaltade 

stiftelser.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten
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§ 126 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Lunds 
kommun 2017

Dnr KS 2017/1040

Sammanfattning
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom Lunds kommun, senast genom en webbenkät till kommunens 
samverkansgrupper på verksamhetsnivå och/eller på arbetsplatsträffar.
Utifrån det kommungemensamma resultatet på webbenkäten föreslår 
kommunkontoret följande handlingsplan för 2018-års arbetsmiljöarbete:
Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)
 
Fortsatt översyn av rutin för kränkande särbehandling och trakasserier 
med anledning av föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(2015:4)
 
Fortsatt arbete med den kommunövergripande arbetsmiljöpolicyn och 
kommunövergripande arbetsmiljömål.
 

Beslutsunderlag
Missiv till kommunstyrelsen 2018-04-17 (denna skrivelse)
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2018-04-11, §14
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-04-11
Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat 
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2017 års resultat

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
att lägga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2017 till 
handlingarna samt
att uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i handlingsplanen 
för 2018-års arbetsmiljöarbete
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2017 till 

handlingarna samt
att uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i handlingsplanen 

för 2018-års arbetsmiljöarbete

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 127 Utnämnande av dataskyddsombud
Dnr KS 2018/0203

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, 
utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av 
bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen är det 
obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud, vilket är fallet 
för Lunds kommuns samtliga nämnder. Bestämmelserna om 
dataskyddsombud återfinns i artiklarna 37-39 i GDPR.
Kommunkontoret har anställt en jurist vid namn Maria Skogh. Hon 
bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att utses till 
dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 dnr KS 2018/0203.
Dataskyddsförordningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     utse Maria Skogh till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från 

och med den 25 maj 2018.
att     delegera beslutanderätt till förvaltningschef/kommundirektör att 

utse vikarierande dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om 
högst 12 månader. Beslut om utnämnande av vikarierande 
dataskyddsombud ska anmälas till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Datainspektionen (anmälan på särskild blankett)
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten
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§ 128 Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun
Dnr KS 2018/0144

Sammanfattning
En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Lunds kommun och är 
en förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten 
samt för att Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 framkom 
att Lunds kommun saknar kommunövergripande arbetsmiljömål. En del i 
arbetet med att ta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för Lunds 
kommun har varit att ta fram en kommunövergripande arbetsmiljöpolicy 
då en sådan har saknats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2018-04-11
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-04-11
Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun 2018-03-01
Protokoll Centrala Samverkansgruppen 2018-02-28
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering 
2011-02-02

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Börje Hed (FNL), Christer Wallin (M) och Emma 
Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta
att anta Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy samt
att Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy ska ersätta motsvarande dokument 
som enskilda förvaltningar upprättat.
samt att kommunstyrelsen beslutar
att följande styrdokument upphör att gälla: Riktlinjer för hälsofrämjande 
arbete, arbetsmiljö och rehabilitering (kommunstyrelsen 2011-02-02)
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

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

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy samt
att Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy ska ersätta motsvarande 

dokument som enskilda förvaltningar upprättat.

Kommunstyrelsen beslutar
att följande styrdokument upphör att gälla: Riktlinjer för hälsofrämjande 

arbete, arbetsmiljö och rehabilitering (kommunstyrelsen 2011-02-
02)

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 128/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 129 Arbetsmiljömål för Lunds kommun
Dnr KS 2018/0143

Sammanfattning
En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Lunds kommun och är 
en förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten 
samt för att Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 framkom 
att Lunds kommun saknar kommunövergripande arbetsmiljömål. En av 
åtgärderna i den kommungemensamma handlingsplanen för 2017 blev 
därför att arbeta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och särskilt beakta den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 11 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2018-04-11
Arbetsmiljömål för Lunds kommun 2018-03-01

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Emma Berginger (MP), Torsten Czernyson (KD), Mattias 
Horrdin (C) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att anta Lunds kommuns arbetsmiljömål.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Lunds kommuns arbetsmiljömål.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 129/01.
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Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Akten
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§ 130 Ansökan om partner och sponsor till 
Ideon Science Parks jubileum

Dnr KS 2018/0227

Jäv
Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M) närvarar inte 
vid behandlingen av ärendet.

Sammanfattning
Ideon Science Park ansöker om bidrag från Lunds kommun på 50.000 kr 
till en framtidsutställning som planeras i samband med deras 35-
årsjubileum.
Utställningen kommer visa på visioner och innovationer inom fyra 
fokusområden: Smart Cities, Future Transportation, Smart Materials och 
HealthTech. Olika aktörer inom Lunds kommun kommer ställa ut bland 
annat Minideon (förskola) och Polhemsskolan (Tekniska programmet).
Utställningen kommer vara kostnadsfri och öppen för alla 28 maj – 1 juni 
2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018 dnr 0227.
Ansökan om partner och sponsor till Ideon Science Parks jubileum.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Mattias Horrdin (C), Mats Helmfrid (M), Torsten 
Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Emma Berginger (MP) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Ideon Science Parks ansökan om bidrag à 50.000 kr som del i 
den planerade framtidsutställningen
att bidraget finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel.
 
Hanna Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed 
(FNL) yrkar avslag på förslaget.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Ideon Science Parks ansökan om bidrag à 50.000 kr som del 

i den planerade framtidsutställningen
att bidraget finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och FörNyaLund 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 130/01-03.

Beslut expedieras till:
Ideon Science Park
Näringslivsavdelningen
Akten
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§ 131 Medlemskap i Packbridge
Dnr KS 2018/0253

Sammanfattning
Packbridge är en internationell klusterorganisation för 
förpackningsindustrin och alla intressenter runt denna. Packbridge AB 
(svb) är ett helägt dotterbolag till Packbridge Ideell Förening.
Lunds kommun har varit medlem de senaste sju åren i syfte att stötta 
Lunds förpackningsindustri. Medlemskapet sades upp 2018 för att kunna 
göra en omprövning av nyttan.
Medlemskapet i Packbridge kostar Lunds kommun 51 300 kr per år.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2018, KS 2018/0253
Anmodan om fortsatt medlemskap i Packbridge
Årsredovisning Packbridge AB (svb) 2016

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Mattias Horrdin (C), Emma 
Berginger (MP), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och Philip 
Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att Lunds kommun ingår medlemskap i Packbridge under 2018-2020
att bevilja 51 300 kronor per år för perioden 2018-2020
att finansiering för 2018 sker genom kommunstyrelsens reserverade 
medel
att frågan tas upp i kommunkontorets budgetframställan för 2019 och 
2020.
 
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på 
förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att Lunds kommun ingår medlemskap i Packbridge under 2018-2020
att bevilja 51 300 kronor per år för perioden 2018-2020
att finansiering för 2018 sker genom kommunstyrelsens reserverade 

medel
att frågan tas upp i kommunkontorets budgetframställan för 2019 och 

2020

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 131/01-02.

Beslut expedieras till:
PackBridge AB
Näringslivs- och turismavdelningen
Akten
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§ 132 Möjligheten för Lund att bli en MR stad
Dnr KS 2016/0675

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att samverka med Raoul 
Wallenberg institutet för att utveckla ett systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter i Lunds kommun, samt att utarbeta kriterier för en 
MR-stad med målsättningen att Lund ska utnämna sig till en MR-stad.
Kommunkontoret har tillsammans med övriga förvaltningar genomfört 
en kartläggning av Lunds nuvarande arbete med mänskliga rättigheter. 
Detta för att lämna förslag till en struktur som bidrar till ett systematiskt 
arbete med mänskliga rättigheter för att Lund på sikt ska kunna utnämna 
sig till MR-stad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2018
SKL plattform för policy- och verksamhetsutveckling - Mänskliga 
rättigheter på lokal och regional nivå
Kommunkontorets beslut den 7 september 2016 dnr KS 2016/0675
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2016 dnr KS 2016/0675.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Anders Almgren 
(S) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till struktur för Lunds arbete med mänskliga rättigheter i 
enlighet med kommunkontorets förslag,
att i budget för 2019-2021 avsätta 200 tkr för år 2019 och därefter 50 tkr 
årligen för kunskapshöjande insatser samt för kommittén för mänskliga 
rättigheters arbete samt
att utnämna Lund till MR stad.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
 
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), 
Börje Hed (FNL) och Mattias Horrdin (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att förtydliga vad 
utnämningen av Lund som MR-stad kommer att innebära konkret för 
våra verksamheter, att utreda vilka kostnader förslaget kan innebära för 
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kommunens förvaltningar samt att precisera hur de 200 tkr som föreslås 
avsättas för kunskapshöjande insatser kommer att användas.
I andra hand yrkas avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår återremissen.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar 
Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Mattias 
Horrdin (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hanna 
Gunnarsson (V) röstar Nej.
 
Omröstningen utfaller 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att förtydliga vad 

utnämningen av Lund som MR-stad kommer att innebära konkret 
för våra verksamheter, att utreda vilka kostnader förslaget kan 
innebära för kommunens förvaltningar samt att precisera hur de 
200 tkr som föreslås avsättas för kunskapshöjande insatser kommer 
att användas.
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Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, FörNyaLund, Sverigedemokraterna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 132/01-03.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 133 Förslag ny bostadsorganisation
Dnr KS 2017/1162

Sammanfattning
Servicenämnden och socialnämnden har föreslagit att en 
bostadsorganisation för att hantera kommunens behov av bostäder för 
sociala ändamål tillskapas på serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen 
beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till kommunkontoret 
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.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2018
Kommunstyrelsens beslut 4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018
Servicenämndens beslut den 14 februari 2018 § 9
Socialnämndens beslut den 14 februari 2018 § 29
Utredning förslag Bostadsorganisation den 29 januari 2018
LKFs yttrande den 14 december 2017

Yrkanden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L) och 
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta
att godkänna att en gemensam bostadsorganisation för kommunens 
samtliga sociala behov med såväl förstahandskontrakt som 
andrahandskontrakt inrättas inom servicenämnden,
att kommunbidrag avseende bostäder för sociala behov överförs från 
socialnämnden till servicenämnden,
att ge servicenämnden i uppdrag att teckna samarbetsavtal med LKF och 
övriga fastighetsägare som lämnar bostäder för kommunal förtur som 
säkrar en fortsatt hög kvalitet i matchningen mellan den enskilde behov 
och bostadsbeståndet hos respektive fastighetsägare,
Kommunstyrelsen beslutar därutöver
att servicenämndens driftbudgetram 2018 utökas med 2 050 tkr avseende 
gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala behov,
att för 2018 finansieras genom disposition av den statliga byggbonusen 
för 2018 samt
att servicenämnden ges i uppdrag att avropa medel för hyresnetto för 
bostäder för nyanlända ur finansförvaltningens reserverade medel,
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att kostnaderna ska beaktas i EVP för 2019-2022.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på bordläggningsyrkandet mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår bordläggningsyrkandet.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl 
yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Mattias 
Horrdin (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), Anders 
Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Emma Berginger 
(MP) och Ulf Nymark (MP) röstar Ja.
 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
 
Hanna Gunnarsson (V) avstår från att rösta.
 
Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 1 som avstår.
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Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M) 
m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna att en gemensam bostadsorganisation för kommunens 

samtliga sociala behov med såväl förstahandskontrakt som 
andrahandskontrakt inrättas inom servicenämnden,

att kommunbidrag avseende bostäder för sociala behov överförs från 
socialnämnden till servicenämnden,

att ge servicenämnden i uppdrag att teckna samarbetsavtal med LKF 
och övriga fastighetsägare som lämnar bostäder för kommunal 
förtur som säkrar en fortsatt hög kvalitet i matchningen mellan den 
enskilde behov och bostadsbeståndet hos respektive 
fastighetsägare,

Kommunstyrelsen beslutar
att servicenämndens driftbudgetram 2018 utökas med 2 050 tkr 

avseende gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala 
behov,

att för 2018 finansieras genom disposition av den statliga 
byggbonusen för 2018 samt

att servicenämnden ges i uppdrag att avropa medel för hyresnetto för 
bostäder för nyanlända ur finansförvaltningens reserverade medel,

att kostnaderna ska beaktas i EVP för 2019-2022.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 133/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Socialnämnden
LKF
Akten
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§ 134 Försäljning av fastigheten Lund 
Hängmattan 1 till DGV Kraft AB

Dnr KS 2018/0285

Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens beslut 2017-04-19 har markanvisning 
genomförts för fastigheten Hängmattan 1 i södra Brunnshög. DGV Kraft 
AB inkom med högsta pris. Försäljningsavtal har nu upprättats med DGV 
Kraft AB som anger villkoren för att förvärva fastigheten. 
Köpeskillingen är 10 960 000 kronor. DGV Kraft AB planerar att 
uppföra ca 35 lägenheter på fastigheten.
 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 14 mars 2018, § 62, jämte bilaga
Förslag till köpekontrakt
Förslag till avtal om lägenhetsarrende
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Torsten 
Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Mattias Horrdin (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls, 
försälja fastigheten Lund Hängmattan 1 till DGV Kraft AB för en 
köpeskilling om 10 960 000 kronor och i övrigt på de villkor som 
framgår av föreliggande köpekontrakt.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar avslag på förslaget och att fastigheten 
istället upplåts med tomträtt. 

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls, 

försälja fastigheten Lund Hängmattan 1 till DGV Kraft AB för en 
köpeskilling om 10 960 000 kronor och i övrigt på de villkor som 
framgår av föreliggande köpekontrakt.
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Beslut expedieras till:
DGV Kraft AB
Tekniska nämnden
Akten
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§ 135 Markreservation Brunnshögstorget
Dnr KS 2018/0022

Sammanfattning
 
 
Serneke har inkommit med ett nytänkande utvecklingsprojekt för 
bostäder och service kring Brunnshögstorget. Förslaget omfattar två 
kvarter med flera huskroppar av varierad storlek. Kvarteren består i 
huvudsak av bostäder, som tillsammans med ett varierat utbud av service, 
kreativa mötesplatser och handel skapar synergieffekter för området och 
stadsdelen som helhet. För att skapa underlag för verksamheter och ett 
levande torg kommer cirka 50 000 kvadratmeter bostäder att skapas i tre 
högre hus, varav det högsta planeras nå 35 våningar.
Markreservation är det första steget mot en markanvisning och innebär 
att marken är reserverad åt Serneke för att möjliggöra en fortsatt 
utveckling av förslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 14 mars 2018, § 60, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Philip 
Sandberg (L), Mattias Horrdin (C), Hanna Gunnarsson (V), Anders 
Almgren (S) och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markreservationen till Serneke gällande två kvarter vid 
Brunnshögstorget i Lund i enlighet med föreliggande förslag.
 
Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på 
förslaget.

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markreservationen till Serneke gällande två kvarter vid 

Brunnshögstorget i Lund i enlighet med föreliggande förslag.
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Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och FörNyaLund reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 135/01-02.

Protokollsanteckningar
Hanna Gunnarsson (V): Det högsta huset på Brunnshög bör inte vara mer 
än runt 20 våningar högt

Beslut expedieras till:
Serneke
Tekniska nämnden
Akten
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§ 136 Planprogram för Söderport i Lund, 
Lunds kommun - samråd

Dnr KS 2018/0279

Jäv
Hans-Olof Andersson (SD) närvarar inte vid behandlingen av ärendet.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka planprogram för Söderport på 
samråd.
Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningarna för förtätning 
och förädling av området Söderport. Området föreslås i huvudsak 
bebyggas med bostäder men även verksamhetslokaler och 
parkeringsanläggning. När planprogrammet är antaget finns ambitioner 
att omedelbart påbörja detaljplaner för kvarteret Margretedal och 
Sandryggen 1.
Planprogrammet är indelat i delområden. I det norra delområdet (norr om 
Södra vägen) planeras för bostäder, verksamheter och parkeringshus. Det 
mellersta delområdet utgörs av byggnaderna omkring Karhögstorg, 
inklusive en del av Järnåkraskolans område. Här föreslås förtätning med 
företrädelsevis bostäder och omvandling av Karhögstorg till en tydligare 
torgbildning. Det södra delområdet utgörs i princip av dagens Lilla 
Järnåkraskolan i planprogrammets södra ände. Här förläggs ett 
sammanhållet cykelstråk från Nilstorp och ny bebyggelse i 3-6 våningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Byggnadsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 48
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 dnr BN 
2018/0080
Planprogram för Söderport, upprättad den 2 mars 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar.
 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), Mattias 
Horrdin (C) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig 
i enlighet med kommunkontorets kommentar samt antar följande tillägg:
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Kommunstyrelsen är negativ till åtgärder som försämrar 
framkomligheten på Södra vägen och därmed inverkar på trafikflöden i 
området. Trafikaspekten måste utredas noggrant. Vidare anser 
kommunstyrelsen att parkeringsplatser som försvinner till följd av 
förtätning måste ersättas inom planprogrammets område. Slutligen vill 
kommunstyrelsen understryka vikten av att bevara grönytor och inte 
bebygga dessa.
 
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på Christer Wallins (M) m.fl tillägg.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet 
med kommunkontorets kommentar samt uttalar att parkeringshuset, 
centralt beläget på Margretedal med 400 platser, bör utgå och ersättas 
med ytterligare ett bostadshus.
 
Christoffer Brinkåker (SD) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig i 
enlighet med kommunkontorets kommentar samt
att följande text tillförs förslaget till remissvar:
 
Det står på sidan två i förslaget till planprogram, ”att genom förtätning 
med modig, blandad, varierad och tät bebyggelse föreslås mellan 585 
och 635 bostäder” (sida 2). 
”Modig” bör rimligtvis tolkas som originell och med karaktär. I det 
sammanhanget är det viktigt att beakta att de två sydligaste fastigheterna 
längs stora Södergatan, Stora Södergatan 67 på den östra sidan, och 
Stora Södergatan 58 på en västra, har gavlar som tillsammans utgör en 
markering av att man där kommer in i Lunds historiska stadskärna. 
Nummer 67 har en söderfasad krönt av är en trappgavel, och nummer 58 
har ett medvetet anakronistiskt konstverk infälld i gaveln.
Det är viktigt att den nya bebyggelsen inte ignorerar det historiska 
samband som finns i området. ”Modet” i det här sammanhanget bör 
vara att bejaka historien, inte att förneka den, vilket är alltför vanligt vid 
stadsbyggnad nuförtiden. 
 Den nya bebyggelsen, framför allt ut mot Stora Södergatan, bör 
gestaltningsmässigt inspireras av de stilar som tillsammans utgör Stora 
Södergatans och de omkringliggande kvarterens karaktär. Den kan som 
man säger på arkitektspråk, ”citera den nuvarande bebyggelsens 
karaktär”
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Björn Abelsson (S) yrkar avslag på Christer Wallins (M) m.fl, Hanna 
Gunnarssons (V) och Christoffer Brinkåkers (SD) respektive tillägg.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl yrkande som 
motförslag.
 
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mattias Horrdin (C), Philip 
Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
 
Christoffer Brinkåker (SD) avstår från att rösta.
 
Omröstningen utfaller 6 Ja-röster mot 6 Nej-röster och 1 som avstår.
 
Med ordförandens utslagsröst beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar.
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Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, FörNyaLund, 
Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 136/01-02.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 137 Remiss samråd om Lund kommuns 
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023

Dnr KS 2018/0254

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret 
har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram mot buller för perioden 
2019-2023. En bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016 
utgör underlag för åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet är upprättat 
med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en 
god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som 
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Under 
kommande programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta 
utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en 
hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2018
Tekniska nämndens beslut den 14 mars 2018 § 80
Förslag till åtgärdsprogram 2018-02-19

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar utom meningen 
”Kommunkontoret anser inte krävs ytterligare mål för arbetet och avvisar 
förslaget.”
Kommunstyrelsen är positiva till att vi får ett tydligt åtgärdsprogram mot 
buller för perioden 2019-2023 och att åtgärderna ger möjlighet till att 
leva upp till målsättningarna som finns i LundaEko II.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen uttalar att eftersom 
mycket av bullret enligt kartläggningen kommer från hårt trafikerade 
bilvägar bör åtgärder som minskar biltrafiken och minskar dess bullrande 
effekt prioriteras. Till exempel bör Lunds kommun kräva av Trafikverket 
att hastigheten på E22 genom Lund sänks till 80 kilometer i timmen.
 
Mattias Horrdin (C), Hans-Olof Andersson (SD) och Christer Wallin (M) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar utom meningen 

”Kommunkontoret anser inte krävs ytterligare mål för arbetet och 
avvisar förslaget.”

Kommunstyrelsen är positiva till att vi får ett tydligt åtgärdsprogram mot 
buller för perioden 2019-2023 och att åtgärderna ger möjlighet till 
att leva upp till målsättningarna som finns i LundaEko II.

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

Protokollsanteckningar
Miljöpartiet: Miljöpartiet anser att åtgärdsprogrammet ska prioritera 
åtgärder för att minska bullret vid källan, dvs åtgärder för att förebygga 
att buller.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 138 Skrivelse från Elin Gustafsson (S), 
Yanira Difonis (MP) samt Inga-Kerstin 
Eriksson (C) ”Stärkt fotbollsprofil ska 
ge bättre skolresultat”

Dnr KS 2017/1224

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018, § 110,
att kommunkontoret får i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med MFF
för att starta en utökad fotbollsprofil genom ”MFFs
fotbollsakademi” på Killebäcksskolan i Södra Sandby från
höstterminen 2018,
att kostnaden på 250 tkr tas från kommunstyrelsens medel till förfogande
för 2018 samt att uppmana kommunkontoret att beakta kostnaden
för nästkommande år i budgetarbetet.
Beslutet har överklagats med laglighetsprövning.

Beslutsunderlag
Elin Gustafssons (S) m.fl skrivelse den 21 december 2017
Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 110, jämte bilaga
Nils-Åke Stålrings överklagande den 28 mars 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Mattias Horrdin (C) och Ulf Nymark (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att avge föjande yttrande till 
förvaltningsrätten, se Prot.Bil § 138/01.
 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson 
(SD), Hanna Gunnarsson (V), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) 
yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt 
följande:

Lunds kommunstyrelse skulle välkomna ifall Förvaltningsrätten i Malmö 
bifaller överklagandet i mål nummer 2464-18 angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen instämmer 
i de klagandes uppfattning att kommunstyrelsen har överskridit sin 
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befogenhet genom att i strid mot gällande reglementen i Lunds kommun 
besluta om skolverksamhet.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att avge följande yttrande till Förvaltningsrätten:

Lunds kommunstyrelse skulle välkomna ifall Förvaltningsrätten i Malmö 
bifaller överklagandet i mål nummer 2464-18 angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen 
instämmer i de klagandes uppfattning att kommunstyrelsen har 
överskridit sin befogenhet genom att i strid mot gällande 
reglementen i Lunds kommun besluta om skolverksamhet.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 138/02.

Beslut expedieras till:
Förvaltningsrätten
Akten
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§ 139 Motion från Hans-Olof Andersson 
(SD), Dragan Brankovic (SD) och 
Christoffer Brinkåker (SD) om 
införande av förbud mot tiggeri på 
vissa platser i kommunen

Dnr KS 2017/0829

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer 
Brinkåker (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att 
följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna: ”Passiv insamling 
av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden: Clemenstorget, 
Stortorget, och all kommunal mark i direkt anslutning till 
Järnvägsstationen.”.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018.                                 
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om införande av förbud mot 
tiggeri på vissa platser i kommunen inkommen den 15 september 2018.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
 
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mattias Horrdin (C), Torsten Czernyson 
(KD), Philip Sandberg (L), Emma Berginger (MP) och Börje Hed (FNL) 
yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.
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Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 139/01-03.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 140 Anmälan om delegationsbeslut
Dnr KS 2018/0001

Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden 
2018-03-23 - 2018-04-14
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§ 141 Meddelanden
Dnr KS 2018/0027

Förteckning över meddelanden
 
 
Begäran om överföring av medel gällande eftersatt underhåll, KS 
2017/0551
 
Dom – Kammarrätten i Göteborg, målnr 6581-17, KS 2017/1193
 
Samverkansdokument för höghastighetsjärnväg Hässleholm - Lund, KS 
2018/0255
 
Begäran om ändring av detaljplan för fastigheterna Gryningen 4 och 5, 
KS 2018/0284
 
Projektlista 2019 – 2021med utblick mot 2023, bostadsprojekt i Lunds 
kommun, KS 2018/0305
 
Kallelse Revingerådet år 2018, KS 2018/0312
 
Geneva Declaration – Human rights and cultural heritage: committed 
cities working, KS 2018/0320
 
Vinterlund 2018, KS 2018/0327
 
Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet, KS 2018/0340
 
Minnesanteckningar från Lunds Brottsförebyggande Råd (LBRÅ) möte 
2018-04-13, KS 2018/0349

Beslut expedieras till:
Akten
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