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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-06-20 KS 2018/0198  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40 
  
Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar 

inte §§ 166-167 pga jäv 
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-
206, närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv 
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv 
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166 
Ulf Nymark (MP) 
Hanna Gunnarsson (V) 
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 
15:00-20:50  
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 
166 pga jäv 
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20 
Börje Hed (FNL) 
Hans-Olof Andersson (SD) 

  
Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15 
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40 
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206 
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206 
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166 

  
Ersättare Mattias Horrdin (C) 

Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55 
  
Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare 

Carin Hillåker, Tf kommundirektör 
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör 
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30 

 
Justerare Ulf Nymark (MP) med Elin Gustafsson (S) som ersättare §§ 158-

165, §§ 167-206 samt Lena Fällström (S) § 166 
  
Paragrafer § 158-206 
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Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Gunnar Jönsson 
  
  
Ordförande  
 Anders Almgren (S)        Björn Abelson (S)          Mats Helmfrid (M) 
 §§ 158-165, §§ 168-206  § 166                              § 167 
  
Justerare  
 Ulf Nymark (MP) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2018-06-20 
  
Paragrafer § 158-206 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset 
  
  
Underskrift  
 Gunnar Jönsson 
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§ 158 Justering av dagordning 
 
Kommunstyrelsen beslutar att som ytterligare ärende på dagordningen ta 
upp Yanira Difonis (MP) avsägelse av uppdraget som vice ordförande i 
arbetsgivarutskottet. 
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§ 159 Kommunkontorets information om 
ekonomi och budget 2018 

Dnr KS 2018/0002 
 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den 
31 maj 2018. 
  
Rapporten redovisas. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 160 Rapport från kommunstyrelsens 
utskott 

 
Muntlig rapportering från kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, 
arbetsgivarutskott och arbetsutskott. 
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§ 161 Rapport från de kommunala råden 
 
Muntlig rapportering från kommunala funktionshinderrådet och 
kommunala studentrådet. 
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§ 162 Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 
Dnr KS 2018/0026 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-05-07 
2018-05-14 
2018-05-18 
2018-05-21 
  
  
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 
2018-05-03 
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§ 163 Hantering av fastigheter med negativt 
driftnetto 

Dnr KS 2017/1166 

Sammanfattning 
Servicenämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att ge 
kommunkontoret i uppdrag att i samråd med serviceförvaltningen ta fram 
en ekonomistyrningsmodell motsvarande det statliga systemet för sk 
bidragsfastigheter. 
Frågan har väckts i en skrivelse från Alliansen med anledning av den 
ekonomiska hanteringen av negativt driftsnetto för tingshuset och 
polishuset i Dalby. 
Kommunkontoret förslår att kommunstyrelsen avvaktar med att ta 
ställning till servicenämndens framställan då en ny hyresmodell är under 
framtagande och hanteringen av dessa fastigheter ska ingå i detta arbete. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2018, denna 
tjänsteskrivelse 
Servicenämndens beslut den 6 december 2017, § 119 dnr SN 2017/0390 
Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 18 november 2017 dnr 
2017/0390 
Skrivelse från Alliansen den 25 augusti 2017 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), 
Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), 
Mats Helmfrid (M), Börje Hed (FNL), Björn Abelson (S) och Ulf 
Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 
att i enlighet med kommunkontorets förslag inarbeta frågan om sk 
bidragsfastigheter i den nya internhyresmodell som är under utarbetande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med kommunkontorets förslag inarbeta frågan om sk 

bidragsfastigheter i den nya internhyresmodell som är under 
utarbetande. 

Protokollsanteckningar 
M, KD, C, L, FNL: Vi anser att servicenämnden i huvudsak antingen ska 
hyra ut fastigheter eller avyttra de som inte har någon hyresgäst. 
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Beslut expedieras till: 
Servicenämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 164 Socialnämndens begäran om att få 
disponera reserverade medel för ökat 
flyktingmottagande 

Dnr KS 2018/0363 

Sammanfattning 
Från socialnämnden har det inkommit en begäran om att ta del av de av 
kommunstyrelsen reserverade medel för ökat flyktingmottagande 2018 
som i budget och EVP uppgår till 720 tkr per år. 
Ett fortsatt högt flyktingmottagande utifrån 2018-års anvisningstal ligger 
bakom nämndens begäran. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3:e maj 2018. 
Socialnämndens beslut 18:e april 2018, § 75 dnr SO 2018/0052. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 16:e mars 2018 dnr SO 2018/0052. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), Ulf Nymark (MP), 
Hanna Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar 
att för år 2018 överföra 720 tkr till socialnämnden från 
kommunstyrelsens reserverade medel för ”ökat flyktingmottagande 
socialnämnd”. 
  
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. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att för år 2018 överföra 720 tkr till socialnämnden från 

kommunstyrelsens reserverade medel för ”ökat flyktingmottagande 
socialnämnd”. 
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Reservationer 
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 164/01. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 165 Utbildningsnämndens rapport till 
kommunstyrelsen om arbetet med 
internbudget 2018 

Dnr KS 2017/0964 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har i ärende angående internbudget 2018 önskemål 
om tilläggsanslag för resebidrag för elever med växelvis boende inom 
Lunds kommun, om inte kommunfullmäktige upphäver beslutet om rätt 
till resebidrag vid växelvis boende inom kommunen. 
Kommunstyrelsen har beslutat 2017-12-06 att avslå utbildningsnämndens 
begäran om tilläggsanslag för medel till resebidrag för elever med 
växelvis boende inom Lunds kommun och föreslagit kommunfullmäktige 
att upphäva beslut från december 2014 om resebidrag för elever med 
växelvis boende inom Lunds kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-20 att återremittera ärendet för 
att genomföra en elev- och verksamhetskonsekvensanalys, vilket 
utbildningsnämnden har fattat beslut om. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18:e maj 2018 (denna skrivelse) 
Utbildningsnämndens beslut den 28:e mars 2018 dnr UN 2018/0189 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 8:e mars 2018 dnr UN 
2018/0189 
Kommunfullmäktiges beslut den 20:e december 2017 KS 2017/0964 
Kommunstyrelsens beslut den 6:e december 2017 KS 2017/0964 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26:e oktober 2018 KS 2017/0964 

Yrkanden 
Anders Almgren (S),Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Hans-Olof Andersson (SD) och Ulf Nymark (MP) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå utbildningsnämndens begäran 
om tilläggsanslag för medel till gymnasiala lärlingsanställningar, 
att föreslå kommunfullmäktige att inte upphäva beslut från juni 2015 om 
gymnasiala lärlingsanställningar, 
att för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande. 
att återremittera frågan om resebidrag för elever med växelvis boende 
inom Lunds kommun till kommunkontoret för att belysa ekonomiska 
konsekvenser. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att inte upphäva beslut från juni 2015 om gymnasiala 

lärlingsanställningar, 
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

gymnasiala lärlingsanställningar, 

Kommunstyrelsen beslutar 
att för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 

kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande. 
att återremittera frågan avseende resebidrag för elever med växelvis 

boende inom Lunds kommun 
 till kommunkontoret för att belysa ekonomiska konsekvenser. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden 
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 166 Kommunstyrelsens årliga beslut 
angående kommunala aktiebolag 

Dnr KS 2018/0326 
 
Kommunstyrelsen utser Björn Abelson (S) till ordförande för tillfället. 

Jäv 
Det antecknas att Torsten Czernyson (KD), Anders Almgren (S), Elin 
Gustafsson (S) och Christer Wallin (M) inte närvarar pga jäv. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den 
verksamhet som kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har 
bedrivit varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen vid sin 
årliga prövning finner att så inte är fallet, ska kommunstyrelsen lämna 
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018 dnr KS 2018/0326 
Bilaga 1 Kommunkontorets skrivelse samt frågeformulär utskickat till 
samtliga bolag den 24 april 2018 
Bilaga 2 Svar från bolagen 
Bilaga 3 Förvaltningsberättelser från bolagen 
Bilaga 4 Lekmannarevisorns granskningsrapport från bolagen 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Kenth Andersson (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att verksamheten som LKF, LKP, Fastighets AB Lund Arena, 
Kraftringen AB, SVS, Sydvatten AB, SYSAV AB, Kommunassurans 
Syd Försäkring AB samt Ideon Open AB har bedrivit under föregående 
kalenderår bedöms vara förenlig med de fastställda ändamålen och har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att verksamheten som LKF, LKP, Fastighets AB Lund Arena, 
Kraftringen AB, SVS, Sydvatten AB, SYSAV AB, Kommunassurans 
Syd Försäkring AB samt Ideon Open AB har bedrivit under föregående 
kalenderår bedöms vara förenlig med de fastställda ändamålen och har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, Administrativa avdelningen 
Berörda bolag 
Akten   
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§ 167 Tilläggsansökan om kommunalt bidrag 
till Lunds NyföretagarCentrum för 2018 

Dnr KS 2018/0298 
 
Kommunstyrelsen utser Mats Helmfrid (M) till ordförande för tillfället. 

Jäv 
Det antecknas att Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M) inte 
närvarar pga jäv. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Lund NyföretagarCentrum (LNC) har inkommit med en 
tilläggsansökan om 148 tkr för att genomföra Starta Eget-kurser under 
2018. LNC erhåller idag ett kommunalt bidrag om 1 mkr årligen. 
Kommunkontoret bedömer att starta eget-kurserna är viktiga för att 
stimulera nyföretagandet i Lunds kommun. Samtidigt anser 
kommunkontoret att externa organisationer inte kan undantas från 
kommunens generella effektiviseringskrav utan ny prövning. 
Kommunkontorets förslag till beslut är att ansökan avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 
Tilläggsansökan kommunalt bidrag för Lunds NyföretagarCentrum 2018 
Budget Starta Eget-kurser 2018 
  

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD), Elin 
Gustafsson (S) och Kenth Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar 
att bifalla tilläggsansökan om kommunalt bidrag till Lunds 
NyföretagarCentrum och finansiera tillägget inom ramen för 
näringslivsavdelningens budget, 
att uppdra åt Kommunkontoret att teckna avtal med Lunds 
NyföretagarCentrum för perioden 2019-2021 i vilket uppdragets innehåll 
regleras. 
  
Hanna Gunnarsson (V), Louise Rehn Winsborg (M), Börje Hed (FNL), 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Philip Sandberg 
(L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
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att avslå tilläggsansökan om kommunalt bidrag till Lunds 
NyföretagarCentrum för 2018 
att uppdra åt Kommunkontoret att teckna avtal med Lunds 
NyföretagarCentrum för perioden 2019-2021 i vilket uppdragets innehåll 
regleras. 
  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att avslå tilläggsansökan om kommunalt bidrag till Lunds 

NyföretagarCentrum för 2018 
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att uppdra åt Kommunkontoret att teckna avtal med Lunds 
NyföretagarCentrum för perioden 2019-2021 i vilket uppdragets 
innehåll regleras. 

Reservationer 
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 167/01-02. 

Protokollsanteckningar 
C, M, KD, L: Vi är positiva till starta eget-kurser och LNC:s verksamhet, 
men anser att beslutsunderlaget är otillräckligt. Därför kan vi inte bifalla 
ansökan. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Lunds NyföretagarCentrum 
Kommunkontoret/ Näringslivsavdelningen 
Akten   
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§ 168 Rekrytering kommundirektör 
Dnr KS 2017/1128 

Sammanfattning 
Tidigare kommundirektören avslutade sin anställning i Lunds kommun 
den 28 februari 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-
12-18 bl a att återbesättning av tjänsten ska ske och att 
rekryteringsprocessen ska genomföras med stöd av extern part. Avrop 
från ramavtal för ”Executive Search” har genomförts varvid K2search 
har lämnat det mest fördelaktiga anbudet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har härefter, i enlighet med fastställd 
rutin för rekrytering, utsett de fem ledamöterna i arbetsutskottet att utgöra 
rekryteringsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till kandidat inför 
beslut i kommunstyrelsen. Som ansvarig för beredning av ärendet utsågs 
HR-direktören. 
Föreligger förslag från rekryteringsgruppen att anställa Christoffer 
Nilsson som ny kommundirektör i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets missiv 2018-06-13 (denna skrivelse) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-18, § 258 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att     anställa Christoffer Nilsson som ny kommundirektör i Lunds 

kommun 
att     uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att komma överens om 

villkor för anställningen 
att     förlänga Carin Hillåkers förordnande som tillfällig kommundirektör 

till dess tillträde sker, dock längst tom 
         2018-10-15. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Christoffer Nilsson 
Kommunkontoret/HR-avdelningen 
Akten   
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§ 169 Ändring av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Dnr KS 2018/0427 

Sammanfattning 
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras så att beslut om eldningsförbud kan fattas av kommundirektören 
med rätt för kommundirektören att vidaredelegera. 
Vidare föreslås att stycket om kommunstyrelsens arbetsordning tas bort, 
då det i dagsläget inte finns någon sådan. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2018. 
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i Lunds kommun 
jämte försättsblad. 
Skrivelse från Räddningstjänsten Syd den 14 juni 1017, KS 2017/0610. 

Yrkanden 
Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), 
Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning för 
kommunstyrelsen i Lunds kommun jämte försättsblad. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning för 

kommunstyrelsen i Lunds kommun jämte försättsblad. 

Protokollsanteckningar 
M, KD, L, C: Skrivelsen från Räddningstjänst Syd inkom till kommunen 
den 14 juni 2017. Ärendets handläggning har tagit oacceptabelt lång tid. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, administrativa avdelningen 
Kommunkontoret, Hälsa, trygghet och säkerhet 
Räddningstjänsten Syd 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 23 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 170 Avgifter och tillämpningsregler inom 
äldre- och handikappomsorg samt 
kommunalt bostadsbidrag 

Dnr KS 2016/1012 

Sammanfattning 
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 
kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 
en översyn av förbehållsbeloppen. I Internbudget och verksamhetsplan 
2016 har vård- och omsorgsnämnden gett vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifter, 
förbehållsbelopp och subventioner för LSS-bostäder. 
Avgiftsuttaget av brukare för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård begränsas utifrån socialtjänstlagen genom 
förbehållsbelopp och maxtaxa. Lund har med nuvarande modell fastställt 
högre förbehållsbelopp än vad som krävs enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningen har tidigare redovisat en utredning avseende maxtaxan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 303 i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag om ändring av maxtaxan. 
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande modell gällande subvention av 
bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning har två olika 
ändamål.  
Dels begränsas hyresuttaget av brukare med funktionsnedsättning i LSS-
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad (LSS 9 § 9) genom en maxhyra. Maxhyran gäller oavsett inkomst. 
(Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 
särskilt boende för äldre.)  
Dels subventionerar vård- och omsorgsnämnden, genom nuvarande 
inriktning på kommunalt bostadsbidrag (KBH), även bostadskostnader 
för enskilda personer med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 
Möjlighet att beviljas kommunalt bostadsbidrag, KBH, gäller oavsett 
inkomst. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2018 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 april 2018, § 34 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts skrivelse den 5 april 2018, 
jämte Bilaga 1-3 
Förslag till Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och 
handikappomsorg 2018-04-05 
Förslag till ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente 
Yttranden från föreningar i Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet 
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Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Ulf Nymark (MP), Hans-
Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta 
att   upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt 
bostadsbidrag (KBH) till personer med funktionsnedsättning fr o m den 1 
februari 2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg. 
att   fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 
bostadsbidrag 
- till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna 
(LSS 9 § 9) med behov utifrån inkomst 
- till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) 
med behov utifrån inkomst 
 i enlighet med Bilaga 1 och 2 till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskotts skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 2019  
  
att   ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente i enlighet 
med föreliggande förslag, att gälla fr o m den 1 februari 2019  
 
att     fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag 
  - till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 
Göteborgsmodellen) 
  i enlighet med Bilaga 3 till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 2019 
   
att fastställa förslag till Avgifter och tillämpningsregler inom 
äldre- och handikappomsorg, att gälla fr o m den 1 februari 2019 
  
att anse vård- och omsorgsnämndens begäran om utökade kostnader 
enligt förslaget som inarbetad i EVP 2019-2021 utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 13-14/6 2018. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att   upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 

(KBH) till personer med funktionsnedsättning fr o m den 1 februari 
2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg. 

att   fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 
bostadsbidrag 

- till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna (LSS 9 
§ 9) med behov utifrån inkomst 

- till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) med 
behov utifrån inkomst 

i enlighet med Bilaga 1 och 2 till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskotts skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 2019  
  
att   ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente i enlighet med 

föreliggande förslag, att gälla fr o m den 1 februari 2019  
 
att     fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag 
  - till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 

Göteborgsmodellen) 
  i enlighet med Bilaga 3 till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 

skrivelse 2018-04-05, att gälla fr o m den 1 februari 2019 
   
att fastställa förslag till Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- 

och handikappomsorg, att gälla fr o m den 1 februari 2019 
  
att anse vård- och omsorgsnämndens begäran om utökade kostnader 

enligt förslaget som inarbetad i EVP 2019-2021 utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 13-14/6 2018. 

 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 171 Tolkning av bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda i Lunds 
kommun samt val av 
kommunalråd/oppositionsråd m.m. 

Dnr KS 2017/1034 

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

Beslutsunderlag 
Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Lunds kommun samt 
val av kommunalråd/oppositionsråd m.m. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018 
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 40 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 april 2018, § 69 
Kommunkontorets missiv den 24 april 2018 

Yrkanden 
Ulf Nymark (MP), Anders Almgren (S), Hanna Gunnarsson (V), Torsten 
Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att de arbetsuppgifter som i bestämmelserna uppräknas som att ingå i 
årsarvodet inte medger rätt till förrättningsarvode, 
att tolka arvodesbestämmelserna så att KSAU strategisk 
samhällsplanering inte är arvodesgrundande utan ingår i årsarvodet, 
att beredningar mellan presidier i nämnder samt mellan nämndspresidier 
och KSAU inte är arvodesgrundande utan ingår i årsarvodet. 
  
Mats Helmfrid (M) och Christer Wallin (M) yrkar avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att de arbetsuppgifter som i bestämmelserna uppräknas som att ingå i 

årsarvodet inte medger rätt till förrättningsarvode, 
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att tolka arvodesbestämmelserna så att KSAU strategisk 
samhällsplanering inte är arvodesgrundande utan ingår i årsarvodet, 

att beredningar mellan presidier i nämnder samt mellan nämndspresidier 
och KSAU inte är arvodesgrundande utan ingår i årsarvodet. 

Reservationer 
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 171/01. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Akten   
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§ 172 Revidering av riktlinjer för offentlig 
konst 

Dnr KS 2018/0102 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07 bl a att kultur- och 
fritidsnämnden och servicenämnden ska lämna ett gemensamt förslag på 
reviderade regler för byggnadsanknuten konst. 
Kultur- och fritidsnämnden har 2018-01-18 beslutat om att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade riktlinjer för offentlig konst. 
Kultur- och fritidsnämnden vill att den konstnärliga utsmyckningen via 
enprocentregeln även ska omfatta den estetiska utformningen av 
kommunens offentliga platser. Nämndens utgångspunkt är att konsten 
ska få en självklar funktion i byggandet av den samtida staden 
och få en större synlighet i den färdiga stadsbilden. En viktig konsekvens 
är att den offentliga konsten blir tillgänglig för fler lundabor samt 
tydligare bidrar till att bygga stadens identitet. 
Kommunkontoret har remitterat ärendet till servicenämnden som 2018-
03-14 beslutat att översända yttrande med tillhörande förslag till reviderat 
regelverk. 
Lunds kommun har sedan 1992 arbetat enligt den så kallade 
enprocentregeln gällande byggnadsanknuten offentlig konst. 
Dagens modell, som innebär att serviceförvaltningen avsätter en 
procentsats utöver uppskattad entreprenadkostnad för byggnadsanknuten 
konst, föreslås framöver bli ersatt av en modell enligt vilken en avsatt 
summa samlas i en pott. Ur denna pott kan sedan medel avropas till 
större konstverk, som kan placeras i hela kommunen. 
Kommunkontoret anser att de förändringar som kultur- och 
fritidsnämnden föreslår i grunden är bra. Men då fullmäktige fastslår 
riktlinjerna så anser kommunkontoret att nämnden ska ta fram ett förslag 
på nya riktlinjer i sin helhet som fullmäktige sedan kan ta ställning till. 
Det finns även delar i förslaget som inte är förenliga med lag eller 
förordning. Vissa processer kan dessutom med fördel förtydligas i 
samband med att riktlinjerna antas. 
Kommunkontoret har i denna tjänsteskrivelse även kommenterat delar av 
det förslag som nämnden förslår som behöver förtydligas eller arbetas 
om. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelseden 23 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 1992, § 22. 
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Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2000, § 180. 
Kommunfullmäktiges beslut 28 februari 2002, § 38. 
Kommunstyrelsens beslut den 7 december 2016, § 381. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 januari 2018, § 9. 
Förslag regelverk konstnärlig utsmyckning den 20 februari 2018. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2018, dnr SN 
2018/0052 
Servicenämndens beslut den 14 mars 2018, §24, dnr SN 2018/0052 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar 
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att göra 
förtydligande utifrån kommunkontorets kommentarer. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att göra 

förtydligande utifrån kommunkontorets kommentarer. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten   
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§ 173 Ansökan bidrag till 
tillgänglighetsanpassningar, 
samlingslokaler AF-borgen 

Dnr KS 2018/0319 

Jäv 
Det antecknas att Christer Wallin (M) inte närvarar pga jäv. 

Sammanfattning 
Akademiska Föreningen har inkommit med ansökan om bidrag från 
Lunds kommun med två miljoner kr årligen under tre år med början år 
2018 för tillgänglighetsanpassningar i AF-borgen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018. 
Yttrande från funktionshinderorganisationerna i Kommunala 
funktionshinderrådet. 
Ansökan från Akademiska Föreningen jämte kompletterande kommentar. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S),  Hanna Gunnarson (V) och Ulf 
Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla ansökan men utbetala 3 mnkr 2019 genom att detta inarbetas i 
internbudgetarbetet för kommunstyrelsen och 3 mnkr för 2020 som 
beaktas i EVP 2020-2022. 
  
Mats Helmfrid (M), Hans-Olof Andersson (SD), Torsten Czernyson 
(KD), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L) 
och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå Akademiska Föreningens ansökan om bidrag till 
tillgänglighetsanpassningar i AF-borgen. 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att avslå Akademiska Föreningens ansökan om bidrag till 

tillgänglighetsanpassningar i AF-borgen. 

Reservationer 
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 173/01. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Akademiska Föreningen 
Kommunkontoret, administrativa avdelningen 
Akten   
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§ 174 Beslut om organisation och 
finansiering av särskola 

Dnr KS 2017/1080 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag 
att utreda organisation och finansiering av särskola. Nämnden har 
återkommit med en rapport där det sammanfattningsvis föreslås: 
att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan, 
att skolgången tydligare kvalitetssäkras för de grundsärskoleelever som 
går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge ökad 
möjlighet till individintegrering, 
att ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med 
serviceförvaltningen, 
att det fr o m år 2019 införs en finansieringsmodell för särskolan som 
innebär att elever i grundsärskolan ska få samma skolpeng som elever i 
grundskolan + en särskild riktad peng, grundsärskolepeng, som fastställs 
utifrån olika behovskriterier samt att det ska vara möjligt att ansöka om 
tilläggsbelopp för grundsärskoleelever med omfattande behov av särskilt 
stöd. 
  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018 dnr KS 2017/1080. 
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 november 2017 dnr BSL 
2017/0233 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V), 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Ulf 
Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
att godkänna rapporten 
att ställa sig bakom de i rapporten föreslagna principerna avseende 
finansieringsmodell för grundsärskole- och fritidshemsverksamheten 
under förutsättning att det finansieras genom omfördelningar inom barn- 
och skolnämndens totala ekonomiska ram samt 
 att i övrigt ligger de föreslagna förändringarna i rapporten inom barn- 
och skolnämndens uppdrag att besluta om. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommunkontoret i uppdrag att inför den slutliga EVP:n för 2019-
2021 ta hänsyn till de omfördelningar i resursfördelningen till barn- och 
skolnämnden som finansieringsmodellen till grundsärskolan- och 
fritidshemmen medför. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att godkänna rapporten 
att ställa sig bakom de i rapporten föreslagna principerna avseende 

finansieringsmodell för grundsärskole- och 
fritidshemsverksamheten under förutsättning att det finansieras 
genom omfördelningar inom barn- och skolnämndens totala 
ekonomiska ram samt 

 att i övrigt ligger de föreslagna förändringarna i rapporten inom barn- 
och skolnämndens uppdrag att besluta om. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommunkontoret i uppdrag att inför den slutliga EVP:n för 

2019-2021 ta hänsyn till de omfördelningar i resursfördelningen till 
barn- och skolnämnden som finansieringsmodellen till 
grundsärskolan- och fritidshemmen medför. 

 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Barn- och skolnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 175 Gemensamma riktlinjer för bedömning 
och dokumentation av omfattande 
behov av särskilt stöd 

Dnr KS 2017/0457 

Sammanfattning 
Bakgrund 
Likvärdighet i hanteringen av tilläggsbeloppet kan inte garanteras, och 
därav har tidigare barn- och skolnämnd Lunds stad fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att i en utredning belysa möjligheterna att 
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott. 
De tidigare två barn- och skolförvaltningarna har deltagit i arbetet med 
att ta fram de gemensamma riktlinjerna för bedömning och 
dokumentation av omfattande behov av särskilt stöd som 
utbildningsnämnden har godkänt. 
Förslaget 
Utredningen har gjorts av samma arbetsgrupp som tog fram de 
gemensamma riktlinjerna men i ett senare skede. Utredningen kommer 
sammanfattningsvis fram till: 
Några ytterligare konkretiseringar och förtydliganden har gjorts i det 
bedömningsunderlag som godkänts av utbildningsnämnden 
Skolor och förskolor behöver ha ett likvärdigt sätt att dokumentera 
särskilt stöd och handlingsplaner, som ger en tydlig bild av 
barnets/elevens totala situation. 
Det föreligger behov av kompetensutveckling för skolor och förskolor i 
arbetet med dokumentation i samband med särskilt stöd och 
handlingsplaner för att likvärdigheten i bedömningen ska stärkas. 
Med ökad likvärdighet som mål bör bedömningen göras nära eleven i de 
kommunala enheterna, med ett uppföljningsansvar för Lunds skolors 
resurscentrum, som har god vana av bedömningsarbetet med de 
fristående enheterna. Uppföljningen görs då med både fristående och 
kommunala enheter, men bedömningen behålls närmare barnet/eleven. 
Det finns ett uppföljningsbehov för att säkerställa att fördelningen av 
tilläggsbeloppen har en likvärdighet. Detta uppföljande uppdrag föreslås 
tillfalla Lunds skolors resurscentrum, som sammankallar och genomför 
utvärderingen tillsammans med dem som genomför bedömningarna. 
Barn- och skolnämnden har beslutat att dagens ansvarsfördelning inom 
barn- och skolförvaltningen för hur tilläggsbeloppet fördelas bibehålles i 
nuläget. De framtagna gemensamma riktlinjerna för bedömning ska 
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användas och ett likvärdigt sätt att dokumentera ska tas fram. Nämnden 
uppdrar även åt Lunds skolors resurscentrum att följa upp tilldelningen 
för att åstadkomma ökad likvärdighet mellan enheter, såväl fristående 
som kommunala, samt ett utbildande och konsulterande uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018 dnr KS 2017/0457. 
Barn- och skolnämndens beslut den 21 mars 2018 dnr BSN 2018/0078. 
Utbildningsnämndens beslut den 19 april 2017 dnr UN 2027/0224. 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Barn- och skolnämnden 
Kommunkontoret ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 176 Välfärdsrapport Lunds kommun 2017  
Dnr KS 2018/0350 

Sammanfattning 
I enlighet med Policy för folkhälsoarbete i Lunds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2002, presenteras här en redovisning över läget och 
utvecklingen inom folkhälsa och social hållbarhet. Kommunstyrelsens 
miljö- och hälsoutskott har berett ärendet och beslutat att godkänna 
valfärdsrapporten 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 dnr 2018/0350 
Välfärdsrapport Lunds kommun 2017 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Björn Abelson (S) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna välfärdsrapport för Lunds kommun år 2017 
  
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna rapporten samt 
att  ge kommunkontoret i uppdrag att i samarbete med berörda 
förvaltningar ta fram handlingsplaner för de prioriterade områdena 
ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress bland barn och unga 
samt levnadsvanorna . 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att godkänna välfärdsrapport för Lunds kommun år 2017 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna rapporten samt 
att  ge kommunkontoret i uppdrag att i samarbete med berörda 

förvaltningar ta fram handlingsplaner för de prioriterade områdena 
ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress bland barn och 
unga samt levnadsvanorna . 
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Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunkontoret, administrativa avdelningen 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 38 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 177 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. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att ytterligare utreda följande: 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018 dnr KS 2016/0675 
Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2018 dnr KS 2016/0675 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2018 dnr KS 2016/0675 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Ulf Nymark (MP), Anders Almgren (S), Mia Honeth (L) och Hanna 
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till struktur för Lunds 
arbete med mänskliga rättigheter i enlighet med kommunkontorets 
förslag, 
att  finansiering ska ske inom kommunstyrelsens ram samt 
att  föreslå kommunfullmäktige utnämna sig till MR stad 
  
Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) yrkar avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller 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 Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl yrkande. 
  
Omröstningen utfaller enligt följande. 
  
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn 
Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Mia Honeth (L), 
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja. 
  
Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej. 
  
Christer Wallin (M) och Mats Helmfrid (M) avstår från att rösta. 
  
Omröstningen utfaller med 9 Ja-röster mot 2 Nej-röster och 2 som avstår. 
  
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons (S) 
m.fl yrkande.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att anta förslaget till struktur för Lunds arbete med mänskliga 

rättigheter i enlighet med kommunkontorets förslag, 
att  utnämna sig till MR stad 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  finansiering ska ske inom kommunstyrelsens ram. 

Reservationer 
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil 177/01. 
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Protokollsanteckningar 
M: Vi kommer att ta ställning till förslaget till kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 178 Re:Imagine Lund 
Dnr KS 2018/0409 

Sammanfattning 
Lunds kommun antog en ny vision för ett drygt år sedan - Lund skapar 
framtiden genom kunskap, innovation och öppenhet. Ett starkt drivande 
syfte i framtagandet av denna vision var att skapa ett riktmärke, en 
ledstjärna och en språngbräda för utvecklingsfrågor i kommunen. Lund 
har alltid varit med och påverkat framtiden och bidragit till att förändra 
världen. Det finns en önskan och förväntan från många aktörer i Lund att 
kommunen ska återkomma med hur vi avser uppnå visionen och på vilket 
sätt andra kan bidra till det arbetet. 
Världen har förändrats radikalt de senaste årtionden och det är av yttersta 
vikt att förstå de drivkrafter som driver den nya utvecklingen och att 
kunna navigera under konstant förändring. Lunds kommun behöver hitta 
nya angreppssätt för att behålla och stärka sin position som internationellt 
ledande kunskapsstad. Lunds kommun behöver skapa framtiden på nya 
sätt för de kommande 1000 åren. 
Lund har kunskapen och engagemanget och vill nu med initiativet 
Re:Imagine bjuda in till en breddad framtidsdialog för att gemensamt 
lösa framtidens utmaningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2018 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommunkontoret i uppdrag att redovisa projektplan inklusive 
finansiering under hösten 2018 samt 
att i planeringen särskilt undersöka möjligheterna till extern finansiering. 
  
Hanna Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L) och Christer Wallin (M) yrkar 
avslag. 
  
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att arbetet med Re: Imagine Lund omedelbart avslutas och projektet 
läggs ned.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande. 
  
Omröstning begärs. 
  
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag 
vid huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner 
att kommunstyrelsen bifaller Hanna Gunnarssons (V) m.fl yrkande. 
  
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning. 
  
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande. 
Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl yrkande. 
  
Omröstningen utfaller enligt följande. 
  
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) röstar Ja. 
  
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hanna 
Gunnarsson (V) röstar Nej. 
  
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta. 
  
Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster mot 7 Nej-röster och 1 som avstår. 
  
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Hanna Gunnarssons 
(V) m.fl yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att avslå förslaget. 
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Reservationer 
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil. 178/01. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, administrativa avdelningen 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 44 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 179 Utveckling av Stadshallens innehåll 
och framtida roll 

Dnr KS 2016/0962 

Sammanfattning 
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att 
ta fram underlag för beställning enligt konceptet ”Från finrum till 
vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla hela Lund”. 
  
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att återremittera ärendet 
till kommunkontoret med uppdrag att presentera en förtydligad, hållbar 
och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en preciserad investering- och 
underhållsplan för att visa potentiella hyreskostnader för stadshallen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2018 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2018 § 76 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Mia Honeth (L), Börje Hed (FNL) och Ulf Nymark 
(MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den politiska 
styrgruppen fastställa 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  kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp med 
stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos 
servicenämnden, 
Kommunstyrelsen beslutar därutöver att styrgruppen ska adjungera en 
representant vardera från de partier i kommunfullmäktige som annars inte 
är representerade i arbetet. 
  
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson 
(C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja projektmedel med 70 
Mkr för renovering av Stadshallen 
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att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen på detta sätt genom 
sin politiska styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av 
projektet hos servicenämnden. 
att    styrgruppen ska adjungera en representant vardera från de partier i 
kommunfullmäktige som annars inte är representerade i arbetet. 
  
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att Stadshallen drivs av kommunen i förvaltningsform, genom Kultur-och 
fritidsförvaltningen 
att bifalla att-sats 2, om projektmedel och investeringskostnad 
att styrgruppen ska adjungera en representant vardera från de partier i 
kommunfullmäktige som annars inte är representerade i arbetet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl förslag. 
  
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 förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning. 
  
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl förslag. 
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl förslag. 
  
Omröstningen utfaller enligt följande. 
  
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Mia Honeth 
(L) och Börje Hed (FNL) röstar Ja. 
  
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej. 
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Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster. 
  
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Anders Almgrens (S) 
m.fl yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den politiska 

styrgruppen fastställa 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  kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp med 
stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos 
servicenämnden, 

  

Kommunstyrelsen beslutar 
att    styrgruppen ska adjungera en representant vardera från de partier i 

kommunfullmäktige som annars inte är representerade i arbetet. 

Reservationer 
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 179/01-02. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 180 Kulturpolitiskt program för Lunds 
kommun  

Dnr KS 2017/1140 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2018 att godkänna 
upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun samt 
översända detta till kommunfullmäktige för fastställande. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 35 
Kultur – och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018 
Förslag till ungdomspolitiskt program den 15 mars 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds 
kommun. 
  
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera med uppdrag att utreda vad det får för konsekvenser att 
avskaffa verksamhetsuppdragen samt vilka konsekvenser det får för det 
fria kulturlivet med osund konkurrens från kommunen 
I andra hand yrkas att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till 
kulturpolitiskt program att gälla för kultur- och fritidsnämnden, samt 
  
att uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag på principer för hur och 
på vilken nivå olika övergripande policydokument ska beslutas i Lunds 
kommun. 
  
Elin Gustafsson () och Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på 
återremissyrkandet. 
  
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
  
Omröstning begärs. 
  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
  
Ja för avslag på återremissyrkandet. 
Nej för bifall till återremissyrkandet. 
  
Omröstningen utfaller enligt följande. 
  
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (S) och Hans-Olof 
Andersson (SD) röstar Ja. 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej. 
  
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster. 
  
Kommunstyrelsen beslutar således att avslå återremissyrkandet. 
  
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande. 
  
Omröstning begärs. 
  
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag 
ställer ordföranden proposition på dessa opch finner att kommunstyrelsen 
bifaller Christer Wallins (M) m.fl yrkande som motförslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning. 
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Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande. 
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande. 
  
Omröstningen utfaller enligt följande. 
  
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja. 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej. 
  
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta. 
  
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 6 Nej-röster och 1 som avstår 
från att rösta. 
  
Med ordförandens utslagsröst beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att godkänna upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds 

kommun 

Reservationer 
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 180/01-02. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige, 
Akten   
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§ 181 Ungdomspolitiskt program för Lunds 
kommun  

Dnr KS 2017/1130 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2018 att godkänna 
upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds kommun samt 
översända detta till kommunfullmäktige för fastställande samt att det 
ungdomspolitiska programmet vid fastställande ska ersätta de befintliga 
verksamhetsuppdragen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 34 
Kultur – och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018 
Förslag till ungdomspolitiskt program den 15 mars 2018 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds 
kommun. 
  
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna upprättat förslag till ungdomspolitiskt program med 
utgångspunkt att programmet ska utgöra underlag för kultur- och 
fritidsnämndens arbete med ungdomsfrågor i samverkan med övriga 
nämnder och styrelser. 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att godkänna upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds 

kommun 

Reservationer 
Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 182 Sommarlovsentreprenörer och 
utveckling mot helårsverksamhet av 
upplägget ”Idé och värdegrundsdrivet 
entreprenörskap” 

Dnr KS 2017/1195 

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

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2018 
Projektplan 

Yrkanden 
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att avstyrka utvecklingen av en ny helårsbaserad verksamhet med idé- 
och värdegrundsdrivet entreprenörskap för unga i Lunds kommun, 
att anslå 225 tkr extra för Lunds kommuns befintliga verksamhet med 
Sommarlovsentreprenörer, 
att kommunkontorets driftsbudgetram ökas med 225 tkr för 2019-2021, 
samt 
att denna kostnad beaktas i EVP 2019-2021 när denna beslutas i 
november 2018 
att uppdra åt kommunkontoret att dessutom återkomma med förslag vad 
gäller helårsbaserad entreprenörsverksamhet. 
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Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att avstyrka utvecklingen av en ny helårsbaserad verksamhet med idé- 
och värdegrundsdrivet entreprenörskap för unga i Lunds kommun, 
att anslå 225 tkr extra för Lunds kommuns befintliga verksamhet med 
Sommarlovsentreprenörer, 
att uppdra åt kommunkontoret att dessutom återkomma med förslag vad 
gäller helårsbaserad entreprenörsverksamhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på den första att-satsen i Christer 
Wallins (M) m.fl yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller att-satsen. 
  
Ordföranden ställer därefter proposition på den andra att-satsen i Christer 
Wallins (M) m.fl yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller att-satsen. 
  
Ordföranden ställer därefter proposition på den tredje att-satsen i Christer 
Wallins (M) m.fl yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller att-satsen. 
  
Ordföranden ställer därefter proposition på den fjärde att-satsen i Christer 
Wallins (M) m.fl yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller att-satsen. 
  
Ordföranden ställer slutligen proposition på den femte att-satsen i 
Christer Wallins (M) m.fl yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller att-satsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att avstyrka utvecklingen av en ny helårsbaserad verksamhet med idé- 

och värdegrundsdrivet entreprenörskap för unga i Lunds kommun, 
att anslå 225 tkr extra för Lunds kommuns befintliga verksamhet med 

Sommarlovsentreprenörer, 
att kommunkontorets driftsbudgetram ökas med 225 tkr för 2019-2021, 

samt 
att denna kostnad beaktas i EVP 2019-2021 när denna beslutas i 

november 2018 
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att uppdra åt kommunkontoret att dessutom återkomma med förslag vad 
gäller helårsbaserad entreprenörsverksamhet. 

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

Beslut expedieras till: 
Socialnämnden 
Kultur och Fritidsnämnden 
Kommunkontoret/ Näringslivsavdelningen 
Akten 
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§ 183 Lunds kommuns översiktsplan 
Dnr KS 2018/0376 

Sammanfattning 
Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram för beslut 
om utställning. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen talar 
kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det 
gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning. 
Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan den 24 
september 2015. Därefter togs ett samrådsförslag fram som beslutades av 
byggnadsnämnden den 21 september 2017. Ett samråd ägde rum mellan 
28 september och 30 november 2017. Därefter har ett förslag till 
översiktsplan arbetats fram som nu föreslås beslutas för utställning. 
Planen ska ställas ut under minst två månader. Översiktsplanen planeras 
sedan att godkännas i byggnadsnämnden i augusti för vidare beslut om 
antagande i kommunfullmäktige i september. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018 § 67 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018 dnr BN 
2018/0142 
Lunds kommuns översiktsplan, del 1 Planstrategi, utställningsförslag, 
upprättat den 9 april 2018 
Lunds kommuns översiktsplan, del 2 Markanvändning och hänsyn, 
utställningsförslag, upprättat den 9 april 2018 
Lunds kommuns översiktsplan, Miljökonsekvens- och 
hållbarhetsbeskrivning, beslutsunderlag, upprättat den 9 april 2018 
Lunds kommuns översiktsplan, Samrådsredogörelse, beslutsunderlag, 
upprättat den 9 april 2018 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) 
och Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag. 
  
Ulf Nymark (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
anta följande yttrande:  
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Kommunstyrelsen framför följande synpunkter på förslaget till 
översiktsplan 
att de omfattande ändringar och tillägg som skett i förhållande till det 
ursprungliga förslaget motiverar ett nytt samråd  
att Byggnadsnämnden rekommenderas att tydligt avgränsa planperioden 
till år 2040 och att samtliga utbyggnadsområden efter detta årtal sålunda 
utgår ut planen 
att ingen ny jordbruksmark av klass 8 – 10 ska planläggas för 
exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig 
jordbruksmark ska gälla 
att parker och andra kvalitativa grönområden ska skyddas från 
exploatering  
att samtliga vägreservat och trafikplatser som föreslås på sid 58 i del 2 
ska utgå ur planen  
att planen bör kompletteras med en redogörelse för vilka åtgärder som 
krävs för att Lund ska nå klimatmålet för transportsektorn 
att planen bör ge en utförlig redovisning av hur den ska bidra till  det 
nationella målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället för personer med funktionsnedsättning. 
  
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om 
återremiss av översiktsplanen och att den bearbetas med hänsyn till: 
- att ha som utgångspunkt i planeringen att den högklassiga 
jordbruksmarken ska bevaras, och att inte fler gamla hus ska rivas 
- att planperioden begränsas fram till år 2040. 
- att behålla planerade utbyggnadsområden i Genarp, Södra Sandby och 
Veberöd 
- att vara extra varsam vid förtätning i Lunds stadskärna så att kulturarvet 
i form av gatunät och gamla byggnader bevaras 
- att planera för framtida spårväg till Dalby och Bjärred 
- att skapa ett finmaskigt nät av gång-och cykelvägar med alléer kring 
Lund där bristen på allemansrättslig mark är stor. 
- att inte bygga nya avfarter på E22 
- att planen bör ge en utförlig redovisning av hur den ska bidra till  det 
nationella målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället för personer med funktionsnedsättning. 
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Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att kommunstyrelsen ska yttra sig i enlighet med kommunkontorets 
förslag, med följande tillägg: 
att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel 
och kollektivtrafik bör utgå ur förslaget till översiktsplan. 
 att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny 
jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor 
restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla. 
 att  i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten 
kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga 
i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, 
postmodernism,  och funktionalism. 
  
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag med följande tillägg 
att de omfattande ändringar och tillägg som skett i förhållande till det 
ursprungliga förslaget motiverar ett nytt samråd  
att Byggnadsnämnden rekommenderas att tydligt avgränsa planperioden 
till år 2040 och att samtliga utbyggnadsområden efter detta årtal sålunda 
utgår ut planen 
att ingen ny jordbruksmark av klass 8 – 10 ska planläggas för 
exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig 
jordbruksmark ska gälla. 
  
Börje Hed (FNL) instämmer i följande av Miljöpartiets synpunkter på 
förslaget till översiktsplan 
att de omfattande ändringar och tillägg som skett i förhållande till det 
ursprungliga förslaget motiverar ett nytt samråd  
att Byggnadsnämnden rekommenderas att tydligt avgränsa planperioden 
till år 2040 och att samtliga utbyggnadsområden efter detta årtal sålunda 
utgår ut planen 
att ingen ny jordbruksmark av klass 8 – 10 ska planläggas för 
exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig 
jordbruksmark ska gälla. 

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 yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag. 

Reservationer 
Ledamöterna från Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
FörNyaLund reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 183/01-02. 

Protokollsanteckningar 
C: Centerpartiet inkommer med remissvar. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten   
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§ 184 Översiktsplan 2018 för Svedala 
kommun, utställning 

Dnr KS 2017/1015 

Sammanfattning 
Svedala kommun har översänt utställningshandlingar till Översiktsplan 
2018 för Svedala kommun. Förslaget innebär en ambition från Svedala 
kommun att växa till 30 000 invånare år 2045, vilket innebär ca 9 000 
nya invånare och en utbyggnadstakt på 120 bostäder per år. 
Lunds kommun yttrade sig i samrådsfasen. Det yttrandet berörde dels 
lämpligheten av ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Malmö 
Airport, dels ett behov av en utvecklad regional beskrivning. 
Kommunkontoret föreslår att Lunds kommun håller fast vid samma linje 
i yttrandet till utställningshandlingen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018 
Förslag till yttrande den 20 juni 2018 
Utställningshandlingar för Översiktsplan 2018 för Svedala kommun, 
diarienummer KS 2018-060 (Svedala) KS 2017/1015 (Lund) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med framtaget förslag 

Beslut expedieras till: 
Svedala kommun 
Akten   
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§ 185 Köp av del av Vallkärratorn 7:2 
Dnr KS 2018/0405 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att köpa del av 
Vallkärratorn 7:2, ca 9 010 kvm, för åkermarkspris innan detaljplan för 
Vallkärratorn 8:8 m. fl. del av i Lund, Lunds kommun (Stångby Öster II) 
antas. När detaljplan vinner laga kraft kan marken bebyggas vilket 
innebär att markens värde ökar och kommunen ska betala 
tilläggsköpeskilling. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018, § 111, jämte bilaga 
Förslag till köpeavtal för del av Vallkärratorn 7:2 
Värdering av Croisette Real Estate Partner 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2018 

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen ska avslå förslaget. 
  
Torsten Czernyson (KD), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M) och 
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att förvärva del av Vallkärratorn 7:2 i huvudsak enligt förslag till 
köpeavtal och förutsättningar angivna i denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Torsten Czernysons (KD) m.fl yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att förvärva del av Vallkärratorn 7:2 i huvudsak enligt förslag till 

köpeavtal och förutsättningar angivna i denna tjänsteskrivelse. 

Reservationer 
Ledamöterna från Centerpartiet och FörNyaLund reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 185/01. 
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Beslut expedieras till: 
Lunds Domkyrka 
Tekniska nämnden 
Kommunkontoret/ Administrativa avdelningen 
Akten   
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§ 186 Köp av del av Sandby 18:22 
Dnr KS 2018/0439 

Sammanfattning 
Lunds kommun föreslås köpa del av Sandby 18:22, ca 114 000 kvm, 
(11,4 ha) för sju miljoner kronor. Stor del av marken är markerad som 
framtida verksamhetsmark i förslag till Lunds kommuns nya 
översiktsplan (utställningshandling daterad 2018-04-09). Villkor för 
fastighetsaffären är bl.a. att kommunen erhåller förvärvstillstånd enligt 
jordförvärvslagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 
Tekniska nämndens beslut den 23 maj 2018 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 april 2018 
Förslag till köpeavtal 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvärvet av del av fastigheten Sandby 18:22 i Lund för en 
köpeskilling om 7.000.000 kronor och i övrigt på de villkor som framgår 
av i ärendet föreliggande köpeavtal. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvärvet av del av fastigheten Sandby 18:22 i Lund för 

en köpeskilling om 7.000.000 kronor och i övrigt på de villkor som 
framgår av i ärendet föreliggande köpeavtal. 

 
 

Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Lars Andersson 
Akten   
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§ 187 Försäljning av fastigheterna Lund 
Skymningen 2 och 7 

Dnr KS 2018/0395 

Sammanfattning 
Kommunen har tidigare i samband med planeringen av södra Brunnshög 
markanvisat del av fastigheten Östra Torn 27:2 till Hauschild + Siegel 
Architecture AB. Nu har fastigheterna Skymningen 2 och 7 bildats för 
detta ändamål, och försäljningsavtal upprättats med deras projektföretag 
Startplattan 168850 AB - Org.nr. 559147-4183 som ska förvärva 
fastigheten. Hauschild + Siegel Architecture AB planerar att uppföra 
bostadsrätter på Skymningen 2 och radhus på Skymningen 7. 
Köpeskillingen är satt till totalt 11 550 840 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018, § 108, jämte bilaga 
Förslag till köpekontrakt för Skymningen 2 resp. 7 
Förslag till avtal om lägenhetsarrende för Skymningen 2 resp. 7 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 

Yrkanden 
Lena Fällström () yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att, under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalens § 2 uppfylls, 
försälja fastigheterna Skymningen 2 och 7 i Lund till Hauschild + Siegel 
Architecture AB genom deras projektföretag Startplattan 168850 AB - 
Org.nr. 559147-4183 eller annat av Hauschild + Siegel Architecture AB 
helägt bolag för en köpeskilling om totalt 11 550 840 kronor och i övrigt 
på de villkor som framgår av föreliggande förslag till köpekontrakt. 

Beslut 

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

försälja fastigheterna Skymningen 2 och 7 i Lund till Hauschild + 
Siegel Architecture AB genom deras projektföretag Startplattan 
168850 AB - Org.nr. 559147-4183 eller annat av Hauschild + 
Siegel Architecture AB helägt bolag för en köpeskilling om totalt 
11 550 840 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av 
föreliggande förslag till köpekontrakt. 
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Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Hauschild + Aiegel Architectureten 
Akten   
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§ 188 Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 
m.fl. i Lund, Lunds kommun - Samråd 

Dnr KS 2018/0386 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har översänt samrådsförslag för detaljplan för 
Grynmalaren 37 och 39 m.fl. i Lund, Lunds kommun, till 
kommunstyrelsen för yttrande. 
Planförslaget möjliggör: 
7000 kvm ny bebyggelse, cirka 80 stycken bostadslägenheter och krav 
om att 50 % av Lilla Tvärgatans fasadlängd ska utgöras av 
verksamhetslokaler. 
Förskola, antingen eventuell tillbyggnad till befintlig förskolebyggnad, 
Grynmalaregården, till totalt sex avdelningar eller en ny 
förskolebyggnad, med sex avdelningar. 
En ny transformatorstation. 
Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Wermlands nations byggnader 
och varsamhetsbestämmelser för Grynmalaregårdens förskolebyggnad. 
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
För del av norra delen av planområdet har markanvisning tilldelats 
Seniorgården. För del av södra delen av planområdet har markanvisning 
tilldelats Wermlands nation. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018 §76 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018 dnr 
BN2018/0130 
Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 m.fl. i Lund, Lunds kommun, 
upprättad den 6 april 2018 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mia Honeth 
(L) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret 
Akten   
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§ 189 Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och 
del av 17:1 m.fl. i Lund, Lunds 
kommun (Stångby Söder), samråd 

Dnr KS 2018/0390 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har översänt samrådsförslag för detaljplan för 
Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. i Lund, Lunds kommun (Stångby 
Söder), till kommunstyrelsen för yttrande. 
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat 
planförslag som möjliggör: 
Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder 
En förskola för 8 avdelningar 
Ett gruppboende med 6 lägenheter 
Park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten 
Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas 
med omgivande gatunät 
Vid bedömning av om planförslaget kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan konstaterar Stadsbyggnadskontoret att planförslaget 
innebär att högklassad jordbruksmark tas i anspråk, men också att ett 
redan etablerat samhälle kan byggas vidare. Stadsbyggnadskontoret gör 
därmed en sammantagen bedömning att den påverkan som planförslaget 
förutses få inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018 § 74 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018 dnr 
BN2018/0132 
Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. i Lund, Lunds 
kommun (Stångby Söder), upprättad den 6 april 2018 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Mia Honeth (L), Lena Fällström (S), Christer Wallin 
(M) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar 
Kommunstyrelsen överlåter till Byggnadsnämnden att pröva frågan om 
detaljplanen behöver delas med hänsyn till möjliga framtida 
höghastighetsdragningar. 
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Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar 
att rekommendera Byggnadsnämnden att avskriva planärendet. 
  
Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att uppmana byggnadsnämnden att omarbeta planen för att bara gälla det 
tidigare anstaltsområdet. 
  
  

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 Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande. 
  
Omröstning begärs. 
  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
  
Ja för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande. 
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande. 
  
Omröstningen utfaller enligt följande. 
  
Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja. 
  
Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar Nej. 
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Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Mia Honeth (L) 
och Torsten Czernyson (KD) avstår från att rösta. 
  
Omröstningen utfaller med 2 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 8 som avstår. 
  
Kommunstyrelsen bifaller således Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl 
yrkande som motförslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning vid 
huvudvoteringen. 
  
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande. 
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande. 
  
Omröstningen utfaller enligt följande. 
  
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Mia Honeth (L) 
och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja. 
  
Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar Nej. 
  
Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) avstår från att rösta. 
  
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 2 som avstår. 
  
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Björn Abelsons (S) 
m.fl yrkande. 
  
  
  



    
Kommunstyrelsen Protokoll 70 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar. 
 
Kommunstyrelsen överlåter till Byggnadsnämnden att pröva frågan om 

detaljplanen behöver delas med hänsyn till möjliga framtida 
höghastighetsdragningar. 

Reservationer 
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, 
Centerpartiet och FörNyaLund reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut. 
  
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 189/01-03. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret 
Akten   
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§ 190 Detaljplan för fyrspårsutbyggnad 
Flackarp - Högevalli Lund, Lunds 
kommun (station Klostergården), 
samråd 

Dnr KS 2018/0394 

Sammanfattning 
Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. 
Utbyggnaden är uppdelad mellan två delsträckor. Byggstart skedde 
hösten 2017 för delsträckan Flackarp-Arlöv. För den andra delsträckan, 
Flackarp-Högevall, pågår ett arbete med järnvägsplan parallellt med de 
berörda kommunernas framtagande av detaljplaner. 
  
Denna detaljplan gäller järnvägens sträckning från Lunds kommungräns 
in till Högevall och innefattar nytt stationsläge för Pågatåg vid 
Klostergården. 
  
Stationsläget förbättrar befintliga och framtida bostäders koppling till 
centrum och regionen genom en strategisk placering nära Klostergården, 
rekreationsstråket Höje å och Sparbanken Skåne arena. God tillgång till 
spårburen kollektivtrafik är även en viktig förutsättning för fortsatt 
exploatering av närområdet. 
  
Planförslaget innehåller ett utökat, flexibelt planområde med 
användningen ”T” och preciseringen ”Järnvägstrafik”. Användningen 
rymmer de kompletterande funktioner som stationsmiljön innefattar 
såsom hållplatser, parkering och bullerskydd. 
  
Positiva konsekvenser av utbyggnaden är bl.a. förbättrade förutsättningar 
för kommunikationer med tåg och ett hållbart resande, men samtidigt 
skapas en större barriäreffekt och bullerstörningar ökar. För att minska 
barriäreffekten av spårområdet anläggs en ny, breddad underjordisk 
passage för gående och cyklister i direkt anslutning till stationens 
plattformar. Ljudslussar, skärmar och bullerplank hanterar de 
bullerstörningar som ett plangenomförande innebär. I anslutning till 
stationen blir skärmarna till stora delar genomskinliga. Längre bort från 
stationen uppförs bullerplank. 
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Byggnationen av spår och station kommer att påverka boende och 
verksamma i området. Byggtiden planeras till ca fem år vid byggstart 
2020. 
  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen 
medför betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen 
och en miljökonsekvensbeskrivning ingår i planhandlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018 § 75 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018 
Detaljplanekarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer, 
upprättade den 6 april 2018 
Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad den 6 april 2018 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Hanna 
Gunnarsson (V) och Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar. 
Kommunstyrelsen vill i ett senare skede se en utvecklad stationsmiljö 
med stationshus och byggnation i anslutning till järnvägen när Lund får 
en ny järnvägsstation vid Klostergården. 
  
Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof 
Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar. 
  
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar, samt att yttra 
att spårvägens höjdläge anpassas till en framtida tunnellösning för 
järnvägen genom Lund. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på bifall till kommunkontorets 
förslag till yttrande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunkontorets förslag. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på Björn Abelsons (S) m.fl 
yrkande i den del det avser utvecklad stationsmiljö mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
  
Ordföranden ställer slutligen proposition på Börje Heds (FNL) yrkande i 
den del det avser järnvägens höjdläge mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar. 
 
Kommunstyrelsen vill i ett senare skede se en utvecklad stationsmiljö 

med stationshus och byggnation i anslutning till järnvägen när 
Lund får en ny järnvägsstation vid Klostergården. 

Reservationer 
Ledamöterna från FörNyaLund och Sverigedemokraterna reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 190/01-02. 

Protokollsanteckningar 
MP,V: Cykel- och gångbanans sträckning på västra sidan av spåret bör 
omstuderas. Det är nödvändigt att GC-banan ges en väl tilltagen bredd. 
Gångtrafik måste genom fysiska åtgärder separeras från cykeltrafik. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret 
Akten   
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§ 191 Detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl. 
Södra Råbylund etapp III söder, 
samråd 

Dnr KS 2018/0391 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har översänt samrådsförslag för detaljplan för Stora 
Råby 33:15 m.fl. i Lund, Lunds kommun, till kommunstyrelsen för 
yttrande. 
  
Planförslaget innefattar ca 645 bostäder med främst flerbostadshus men 
även inslag av radhusbebyggelse varav ca 248 bostäder med samlad 
parkering i området mellan Sydöstravägen och Prästavägen. 
Planförslaget innefattar även skola med idrottshall, kontor med 
centrumverksamhet, handel och parkeringshus. Vidare innefattar 
planförslaget ett parkstråk med kanal som transporterar dagvatten. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018 § 77 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018 dnr BN 
2018/0131 
Detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl. i Lund, Lunds kommun (Södra 
Råbylund etapp III söder, upprättad den 6 april 2018 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M) och Lena 
Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka planförslaget.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka planförslaget. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret 
Akten   
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§ 192 Markanvisningsavtal Näcken 1, K2A 
Dnr KS 2018/0404 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
upprättat förslag till markanvisningsavtal med K2A Hyresbostäder AB. 
Ett förslag till markanvisningsavtal hur upprättats för att reglera 
förutsättningar för en framtida försäljning av Näcken 1. I avtalet anvisas 
K2A Hyresbostäder AB fastigheten Näcken 1 i Södra Råbylund. I utbyte 
erbjuds kommunen hyreslägenheter inom Parasollet 1 i Brunnshög. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018 
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018 § 109 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2018 
Förslag till markanvisningsavtal 

Yrkanden 
Lena Fällström (S), Christer Wallin (M) och Ulf Nymark (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med K2A 
Hyresbostäder AB. 
  
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag. 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med K2A 

Hyresbostäder AB. 

Reservationer 
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 192/01. 
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Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
K2A Hyresbostäder AB 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 77 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 193 Remiss Betänkande bidragsbrott och 
underrättelseskyldighet vid felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen 

Dnr KS 2018/0246 

Sammanfattning 
 Regeringskansliet, Finansdepartementet, har remitterat betänkandet 
Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14) till ett antal 
remissinstanser. Lunds kommun har möjlighet att yttra sig över 
betänkandet. 

Beslutsunderlag 
  
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018. 
Socialnämndens beslut den 16 maj 2018, § 97. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2018. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 8 maj 2018, 46. 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2018. 
Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14). 
Regeringskansliets, Finansdepartementet, remiss den 14 mars 2018. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att     besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Regeringskansliet, Finansdepartementet 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 78 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 194 Remiss av delbetänkandet Ökad 
trygghet för studerande som blir sjuka 
(SOU 2018:9) 

Dnr KS 2018/0292 

Sammanfattning 
Regeringskansliet, utbildningsdepartementet, har skickat delbetänkandet 
Ökad trygghet för studerande som blir sjuka på remiss. Lunds kommun 
har som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter. Remissvaren ska 
ha kommit in till utbildningsdepartementet senast den 2 juli 2018. 
  
I delbetänkandet redovisas de delar som avser utredningens uppdrag att 
öka tryggheten för studerande vid sjukdom. 
  
Förslagen innebär en mer försäkringsmässig utformning av 
sjukförsäkringen inom studiemedelssystemet innebärande att systemets 
trygghetsförmåner enbart faller ut om den studerande lider skada av sin 
sjukdom. Om den studerande har klarat av sina kurser trots sjukdom sker 
ingen kompensation. Vidare ska det vara möjligt att, utöver som i dag 
vara helt sjukskriven, vara deltidssjukskriven med studiemedel under 
sjukdom till en fjärdedel, till hälften och till tre fjärdedelar. Karenstiden 
förslås kortas från 30 till 14 dagar. Det föreslås också en tidsgräns för rätt 
till studiemedel under sjukdom. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2018. 
Regeringskansliets, utbildningsdepartementet, remiss den 28 mars 2018 
jämte delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 
2018:9). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till utbildningsdepartementet som svar på remissen översända 

upprättat förslag till yttrande. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Regeringskansliet, finansdepartementet 
Akten   
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§ 195 Remiss av slutbetänkandet Med 
undervisningsskicklighet i centrum - 
ett ramverk för lärares och rektorers 
professionella utveckling (SOU 
2018:17) 

Dnr KS 2018/0293 

Sammanfattning 
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, har remitterat betänkandet 
Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och 
rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17) till ett antal 
remissinstanser. Lunds kommun har möjlighet att yttra sig över 
betänkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2018, jämte 
Förslag till yttrande från Lunds kommun. 
Barn- och skolnämndens beslut den 24 maj 2018, § 92. 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 april 2018. 
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 82. 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018. 
Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och 
rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17). 
Regeringskansliets, Utbildningsdepartementet, remiss den 27 mars 2018. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Regeringskansliet/ Utbildningsdepartementet 
Barn- och skolnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunkontoret/ Administrativa avdelningen 
Akten   
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§ 196 Remiss Regional handlingsplan för 
grön infrastruktur 2019-2030 

Dnr KS 2018/0300 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett förslag till en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur perioden 2019-2030. 
Handlingsplanen syftar till att gå från ord till handling när det gäller att 
säkerställa goda framtidsförutsättningar för ekosystemtjänster och 
biologisk mångfald i Skåne. Förslaget har skickats för synpunkter till 
Lunds kommun. 
Skåne är det artrikaste länet i Sverige men också det län i landet som har 
flest hotade arter. För att kunna bevara Skånes unika rikedom av arter, 
livsmiljöer och ekosystemtjänster för framtida generationer har 
länsstyrelsen tidigare tagit fram och beslutat en Naturvårdsstrategi för 
Skåne. 
Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur är det första steget 
att utifrån ett landskapsperspektiv gå från ord och visioner till konkreta 
förslag på åtgärder för att säkra Skånes biologiska mångfald och 
ekosystemtjänster för framtiden. Handlingsplanen innehåller ett antal 
konkreta åtgärdsförslag som länsstyrelsen önskar synpunkter på. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 24 maj 2018 
Förslag till yttrande den 20 juni 2018 
Remiss Handlingsplan insatsområden och åtgärder 
Introduktion till handlingsplan för grön infrastruktur 
Missivbrev remiss grön infrastruktur 
Svarsfil 

Yrkanden 
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L), Torsten 
Czernyson (KD), Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Hanna 
Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar 
att besvara remissen enligt upprättat förslag till yttrande 
att till remissvaret för Regional handlingsplan för grön infrastruktur 
2019-2030 anta följande tillägg: 
Lunds kommun vill understryka behovet av och förutsättningarna för 
godkänd ekologisk status och godkänd kemisk status för vattendrag och 
sjöar. 



    
Kommunstyrelsen Protokoll 81 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att besvara remissen enligt upprättat förslag till yttrande. 
 
att till remissvaret för Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

2019-2030 anta följande tillägg: 
Lunds kommun vill understryka behovet av och förutsättningarna för 

godkänd ekologisk status och godkänd kemisk status för vattendrag 
och sjöar. 

 
 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen Skåne 
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten   
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§ 197 Remiss - Torgstrategi 
Dnr KS 2018/0368 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har översänt samrådsförslag för torgstrategi till 
kommunstyrelsen för yttrande. 
Torgstrategin tar ett helhetsgrepp över det offentliga rummet och 
behandlar både torg, mindre platser och ”mellanrum” i staden. Genom de 
strategier som presenteras ska torgstrategins mål uppnås: att stadens torg 
och andra offentliga platser tillsammans ska erbjuda en variation där det 
finns något för alla samt utgöra en tillåtande och inkluderande arena för 
sociala möten och en levande stadskärna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018 
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018 § 100 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2018 dnr TN 
2016/204 
Torgstrategi, daterad den 23 mars 2018 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 21 maj 2015 § 111 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), 
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L), Björn Abelson (S), Hanna 
Gunnarsson (V) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar. 
att   yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag, 
att   göra följande tillägg: 
Kommunstyrelsen anser se att torgstrategin tydligare behöver lyfta 
torgens betydelse som handelsplatser såväl idag som i framtiden. 
Torghandel bidrar till en levande och attraktiv stadskärna, men är också 
relevant ur en näringspolitisk synvinkel. Vidare anser kommunstyrelsen 
att strategin bör belysa och analysera eventuella utmaningar för de i 
strategin utpekade torgen. Detta för att ny bebyggelse väster om Södra 
stambanan genom Lund, men även annan stadsutveckling, kan bidra till 
att förskjuta stadens funktionella centrum. 
att   uppmana tekniska nämnden att återkomma med torgstrategier för 
övriga delar av staden, de östra kommundelarna samt Stångby, 
  
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) m.fl yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag, 
att   göra följande tillägg: 
Kommunstyrelsen anser se att torgstrategin tydligare behöver lyfta 

torgens betydelse som handelsplatser såväl idag som i framtiden. 
Torghandel bidrar till en levande och attraktiv stadskärna, men är 
också relevant ur en näringspolitisk synvinkel. Vidare anser 
kommunstyrelsen att strategin bör belysa och analysera eventuella 
utmaningar för de i strategin utpekade torgen. Detta för att ny 
bebyggelse väster om Södra stambanan genom Lund, men även 
annan stadsutveckling, kan bidra till att förskjuta stadens 
funktionella centrum. 

att   uppmana tekniska nämnden att återkomma med torgstrategier för 
övriga delar av staden, de östra kommundelarna samt Stångby, 

Reservationer 
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 197/01. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten   
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§ 198 Skrivelse från Christer Wallin (M) m.fl. 
Granska kultur- och fritidsnämnden 
med tillhörande förvaltning” 

Dnr KS 2017/1118 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har upphandlat konsultstöd inför uppföljande 
granskning av Kultur- och fritidsnämnden med tillhörande förvaltning 
med anledning av Kommunstyrelsens beslut den 4:e april 2018, § 98 dnr 
KS 2017/1118. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 (denna skrivelse) 
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018, § 98 dnr KS 2017/1118 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018, dnr KS 
2017/1118 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 januari 2018, § 11 dnr KU 
2017/0810 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2018, 
dnr KU 2017/0810 
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande den 2 januari 2018, dnr KU 
2017/0810 
Inkommen skrivelse från Christer Wallin m fl den 28 november 2017 
EY`s granskningsrapport från november 2017 

Yrkanden 
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att     finansiera konsultinsatsen med 135 000 kronor genom 
ianspråktagande av kommunstyrelsens reserverade medel 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att     finansiera konsultinsatsen med 135 000 kronor genom 

ianspråktagande av kommunstyrelsens reserverade medel 

Reservationer 
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Pot.Bil § 198/01. 
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Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 199 Skrivelse från Christer Wallin (M), 
Philip Sandberg (L) 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 
Barn- och skolnämndens lokalplan uppdateras årligen. Nämnden 
beställer investeringar i byggnader av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Beställningar görs utifrån vad som anges i 
lokalplanen. 
I skrivelsen ”Ta ett samlat grepp om grundskolorna på Linero, Mårtens 
Fälad samt Östra Torn för bättre planering och resurseffektivitet” 
efterfrågas alternativ till barn- och skolnämndens lokalplan. I lokalplanen 
redovisas endast ett alternativ och redovisning av alternativa lösningar 
saknas. 
Kommunkontoret redovisar i denna tjänsteskrivelse ett antal olika 
alternativ (Scenarier) för planeringsområdet LTÖ (Linero, Tuna, Östra 
torn, Mårtens Fälad och Brunnshög). Konsekvenser av de olika 
alternativen jämförs med barn- och skolnämndens planering. 
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att antingen utreda 
vidare i enlighet med barn- och skolnämndens nuvarande planering, 
Alternativ 1, eller att utreda alternativ 6 vidare. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2018 (denna 
tjänsteskrivelse) 
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018, § 71 dnr 2017/1182. 
Barn- och skolnämndens beslut 28 februari 2018, § 39 dnr BSN 
2018/0021 
Lokalplan Barn- och skolnämnden 2018-2022 
  
  

Yrkanden 
Hanna Gunnarsson (V), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L), Ulf 
Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar 
att skrivelsen besvaras i och med kommunkontorets utredning 
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att ärendet om lokalplanering i Linero-Tuna-Östra Torn överlämnas till 
barn- och skolnämnden för vidare beredning och beslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att skrivelsen besvaras i och med kommunkontorets utredning 
 
att ärendet om lokalplanering i Linero-Tuna-Östra Torn överlämnas till 

barn- och skolnämnden för vidare beredning och beslut. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Barn- och skolnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 200 Motion ”lugn och trygg skolmiljö - 
nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp” 

Dnr KS 2017/1107 

Sammanfattning 
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska besluta att barn- och skolnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan 
med servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda 
otrygga miljöer inom respektive verksamhet. 
  
Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har avgett yttranden över motionen. Med hänvisning till 
vad nämnderna har redovisat i sina yttranden anser kommunkontoret att 
motionens intentioner tillgodoses, och föreslår att motionen ska anses 
besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018 (denna skrivelse). 
Barn- och skolnämndens beslut den 28 februari 2018 § 45, dnr BSN 
2018/0049. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 23, dnr KU 
2017/0833. 
Utbildningsnämndens beslut den 14 februari 2018 § 22, dnr UN 
2017/0519. 
Motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) – Lugn och 
trygg skolmiljö – nolltolerans mot kränkningar och övergrepp, daterad 
den 23 november 2017. 

Yrkanden 
Ulf Nymark (MP), Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Mia 
Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad. 
  
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige ebsluta 
att bifalla motionen. 
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Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 200/01-02. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 201 Motion ”Samlokalisera i Dalby för att 
skapa gemensamma vinster” 

Dnr KS 2017/0204 

Sammanfattning 
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta 
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda 
möjligheten att få till stånd en ny större lokal för sammankomster och 
föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig idrottsplats 
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter 
nära dialog med relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga 
former för finansiering och möjliga samordningsvinster till följd av att 
gamla lokaler fasas ut 
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden 
undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för 
småföretagare i händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny 
större lokal enligt intentionerna i motionen. 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga har inkommit 
med svar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018 
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 100 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 25 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 mars 2018 § 24 
Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) den 22 februari 
2016 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  anse motionen besvarad 
  
Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
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att ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och 
omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka möjligheter det 
finns för att utveckla och samutnyttja Allaktivitetshuset ytterligare samt 
att  anse motionen besvarad. 
  
  

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 Mia Honeths (L) m.fl yrkande. 
  
Omröstningen utfaller enligt följande. 
  
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja. 
  
Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof 
Anderssons (SD) röstar Nej. 
  
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster. 
  
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Mia Honeths (L) m.fl 
yrkande.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och 

omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka 
möjligheter det finns för att utveckla och samutnyttja 
Allaktivitetshuset ytterligare samt 

att  anse motionen besvarad 

Reservationer 
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.BIl § 201/01. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 202 Motion om att beivra bidragsbrott 
bland ensamkommande barn som har 
åldersuppskrivits 

Dnr KS 2017/1218 

Sammanfattning 
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker 
(SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att socialnämnden ska polisanmäla de personer som av migrationsverket 
fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort 
sig skyldiga till bidragsbrott, samt 
att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de 
varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de 
tillskansat sig på felaktiga grunder. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2018. 
Socialnämndens beslut den 14 mars 2018, § 54. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018. 
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om att beivra bidragsbrott 
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits. 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), 
Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Mia Honeth (L), Inga Kerstin 
Eriksson (C) och Hanna Gunnarssons (V) yrkar at kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. 
  
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
att bifalla motionen. 

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

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå motionen. 

Reservationer 
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 202/01. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 203 Lundaförslag ”Mer digitala möten i 
Lunds kommun” 

Dnr KS 2018/0377 

Sammanfattning 
Elever i klass 3 på Vallkärra skola föreslår i ett Lundaförslag att det ska 
vara fler digitala möten i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2018. 
Lundaförslag från eleverna i klass 3 på Vallkärra skola, inkommet den 26 
februari 2018. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
ska bifalla Lundaförslaget. 
  
Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Christer Wallin (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar 
att Lundaförslaget anses besvarat med hänvisning till vad 
kommunkontoret har anfört. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande. 
  
Omröstning begärs. 
  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
  
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande. 
Nej för bifall till Torsten Czernysons (KD) m.fl yrkande. 
  
Omröstningen utfaller enligt följande. 
  
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Anelson (S), Elin 
Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) röstar Ja. 



    
Kommunstyrelsen Protokoll 96 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att Lundaförslaget anses besvarat med hänvisning till vad 

kommunkontoret har anfört. 

Reservationer 
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
  
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 203/01. 
 
 

Beslut expedieras till: 
Klass 3, Vallkärra skola 
Kommunkontoret, medborgarcenter 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 97 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 204 Anmälan om delegationsbeslut 
Dnr KS 2018/0001 
 
 
Tf Kommundirektörens och kommunstyrelsens ordförandes beslut i 
delegerade ärenden avseende perioden 2018-05-09 - 2018-06-07 
  



    
Kommunstyrelsen Protokoll 98 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 205 Meddelanden 
Dnr KS 2018/0027 
 
Månadsrapport för april 2018, Lunds kommun 
Dnr KS 2018/0250 
  
Protokoll från Revingerådet 2018-05-28 
Dnr KS 2018/0312 
  
Utbildningsnämndens beslut 2018-05-16 § 78 Fastställande av regler för 
mottagande av behöriga asylsökande över 18 år till nationella program i 
gymnasieskola 
Dnr 2018/0430 
  
Kallelse från Räddningstjänsten Syd direktionsmöte 2018-06-12 
Dnr KS 2018/0090 
  
Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2018-05-15 
Dnr KS 2018/0340 
  
Kallelse från Lunds Brottsförebyggande råd kallelse 2018-06-15 
KS 2018/0349 
  
Förvaltningsrättens dom 2018-06-07 Överklagat beslut 
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 110 
Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) samt Inga-
Kerstin Eriksson (C) ”Stärkt fotbollsprofil ska ge bättre skolresultat” 
Dnr KS 2017/1224 
  



    
Kommunstyrelsen Protokoll 99 (99) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-06-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 206 Yanira Difonis (MP) avsägelse av 
uppdrag som vice ordförande i 
arbetsgivarutskottet 

Dnr KS 2018/0510 

Sammanfattning 
Yanira Difonis (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i 
arbetsgivarutskottet. 

Beslutsunderlag 
Yanira Difonis avsägelse den 20 juni 2018. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att entlediga Yanira Difonis (MP) från uppdraget som vice ordförande i 

arbetsgivarutskottet, 
  
att utse Ulf Nymark (MP) till ny vice ordförande i arbetsgivarutskottet. 

Beslut expedieras till: 
Yanira Difonis (MP) 
Ulf Nymark (MP) 
Akten  
 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 6. Socialnämndens begäran om att få disponera reserverade 

medel för ökat flyktingmottagande Dnr KS 2018/0363 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Kostnaderna för denna verksamhet är mycket 

större än den statliga ersättningen. Så kan det inte fortsätta.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 9. Tilläggsansökan om kommunalt bidrag till Lunds 

NyföretagarCentrum för 2018 Dnr KS 2018/0298 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget bifallsyrkande.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



RESERVATION   

KS 2018-06-20 
 

 

 

 
 

Reservation ärende § 10 

Tilläggsansökan om kommunalt bidrag till Lunds 
NyföretagarCentrum för 2018 

Vi vill att alla som kan arbeta ska arbeta. Ett sätt kan vara att starta eget företag. Lunds 

NyföretagarCentrum arrangerar en av Sveriges bästa starta eget-utbildningar och har stor 

potential att bidra till att hjälpa folk ta sig från arbetslöshet till arbete som egenföretagare. 

Kommunstyrelsens nu inslagna linje anfört av Allianspartierna, Vänsterpartiet, FNL och SD 

tar nu bort denna hjälp som inte bara får fler individer att komma i arbete utan som dessutom 

har fått möjlighet att förverkliga en dröm och bidra till Lunds utveckling och tillväxt. Detta 

beslut är ett slag mot de arbetslösa som blir förvägrade chansen till denna utbildning men 

också gentemot Lunds NyföretagarCentrum och deras verksamhet. Vi kommer aldrig ställa 

upp på denna tillväxt och företagarfientliga politik. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för vårt eget 

yrkande. 

 

Elin Gustafsson (S) Ulf Nymark (MP) 

Ledamot kommunstyrelsen Ledamot kommunstyrelsen 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20 
 
Ang Tolkning av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i 
Lunds kommun samt val av kommunalråd/oppositionsråd m.m.  
(Dnr: KS 2017/1034) 
 

I Lund tillämpas ett system med partiförhandlingar före valen, där partierna försöker hitta 

gemensamma ståndpunkter för politikens villkor. Utifrån det tas sedan ett beslut i 

kommunfullmäktige. Fördelen är att villkoren ligger fast och inte påverkas av vilken 

gruppering som styr efter valet och vilka som är i opposition. Det måste också finnas en 

överenskommelse att besluten ligger fast under mandatperioden och att en ny majoritet inte 

försämrar villkoren. Saknas dessa förutsättningar saknas egentligen förutsättningen för 

hållbara överenskommelser. 

 

Genom sitt beslut när det gäller förrättningsarvode tolkar en majoritet i kommunstyrelsen 

bestämmelserna på ett annat sätt än avsikten var när överenskommelsen gjordes i 

partiförhandlingarna. 

 

Bestämmelserna om förrättnings arvoden är relativt tydliga. Bestämmelserna i bilaga två 

avser reglera när presidiearvodet täcker ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Den nuvarande 

lydelsen kom in i bestämmelserna inför valet 2010, men bestämmelserna fanns redan sedan 

flera mandatperioder. Texten är inte helt tydlig. Läses bilaga 2 separat kan den tolkas som att 

bilaga två också reglerar rätten till förrättningsarvode. Den senare tolkningen började 

tillämpas trots att partiförhandlingarna inte avsåg att ändra bestämmelserna och 

tillämpningen. Kommunstyrelsen ställer sig nu bakom att varje stycke i bestämmelserna ska 

tolkas separat. 

 

Vi reserverar oss mot att kommunstyrelsen beslutar om en annan tolkning än det som 

överenskommit i partiförhandlingarna. Det skapar osäkerhet om det man kommer överens om 

verkligen gäller. Det bådar inte gott för möjligheten att i framtiden skapa hållbara 

överenskommelser. 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Mats Helmfrid (M) 



RESERVATION   

KS 2018-06-20 
 

 

 

 
 

Reservation ärende § 16 

Ansökan bidrag till tillgänglighetsanpassningar, samlingslokaler 
AF-borgen 

Det stöd som Akademiska Förening ansökte om från Lunds kommun för att kunna rusta upp 

och utveckla AF Borgen borde vara självklart att säga ja till. Lunds universitet har sedan 

tidigare beslutat att på motsvarande sätt stötta renoveringen. AF Borgen är en byggnad som är 

en central del av infrastrukturen i Lunds unika studentliv. Ett studentliv som inte bara är 

viktigt för studenterna själva, utan som är en viktig del i Lunds attraktivitet och identitet. AF 

Borgen är dessutom en viktig mötesplats långt bortom studentlivet. På AF Borgen arrangeras 

konferenser, mässor och otaliga möten av såväl kommunen, andra offentliga aktörer och 

näringslivet. AF Borgen är därför inte viktig bara för studenterna, utan också för kommunen 

och näringslivet. 

Därför föreslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet att kommunen skulle bevilja 

Akademiska Föreningens ansökan. Detta stoppades av Alliansen, SD och FNL.  

Lund får som kommun ut mycket nytta av universitetet och av studentlivet. Att kommunen då 

i särskilda fall går in och stöttar förutsättningarna för studenterna borde närmast vara en 

självklarhet. Ett stöd från kommunen skulle inte bara ha inneburit en ekonomisk investering. 

Det skulle också ha varit en tydlig signal att vi värdesätter och vill stötta vårt studentliv och 

Lund som universitetsstad. Nu skickar Alliansen, SD och FNL tydliga signaler om det 

motsatta. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under mandatperioden arbetat hårt för att för att 

reparera den dåliga relation som det tidigare Alliansstyret lämnade till studentlivet. Detta har 

varit prioriterat då Lund är och ska vara Sveriges bästa studentstad. När de borgerliga 

politikerna ges möjlighet att bidra till att stärka Lund som studentstad arbetar de istället aktivt 

emot och väljer istället att sätta krokben för AF Borgens och studentlivets utveckling. 

Vi kommer fortsätta stå upp för att kommunen har en viktig i roll i att stötta utvecklingen av 

Lunds unika och attraktiva studentliv. Det är sorgligt att Alliansen, SD och FNL inte är 

beredda att göra detsamma. 

Därför reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget yrkande. 

 

Anders Almgren (S) Ulf Nymark (MP) 

Kommunstyrelsens ordförande Ledamot kommunstyrelsen 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 19. Möjligheten för Lund att bli en MR stad. Dnr KS 2016/0675 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Det var dock 9 av 13 ledamöter i 

kommunstyrelsen som röstade bifall, så beslutet gick igenom.  

Om det behövs konkreta åtgärder från kommunens sida för att se till att de 

mänskliga rättigheterna efterlevs så är vi med på det, men det här projektet 

syftar knappast till det, utan är bara ännu ett brandingprojekt som kostar 

stora skattemedel. Det kanske inte ens är kommunens 

varumärkesbyggande detta handlar om, utan enskilda politikers?  Ingen har 

kunnat visa vilken konkret nytta detta projekt gör.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 20. Re:Imagine Lund Dnr KS 2018/0409 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget yrkande: 

 

att arbetet med Re: Imagine Lund omedelbart avslutas och projektet läggs 

ned.  

 

Vårt avslagsyrkande var ännu tydligare än det avslagsyrkande som gick 

igenom. Detta projekt är bara ännu ett skattemedelsbetalt brandingprojekt, 

ett marknadsföringsjippo. Det är inte vad Lund behöver.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 21. Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (KF) 

Dnr KS 2016/0962 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

det yrkande som lades av Christer Wallin, (M). Det yrkandet satte en lägre 

kostnad för projektet än det yrkande som gick igenom. Stadshallen 

behöver inte byggas om helt, den behöver renoveras.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20 
 
Ang Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (Dnr: KS 
2016/0962) 
 

Stadshallen är en centralt belägen och välkänd byggnad i Lunds stadskärna. Redan idag håller 

olika verksamheter till i byggnaden, till exempel Kulturskolan. Vi har tidigare tagit ställning 

för en renovering av Stadshallen och går därför inte med på att bevilja medel till några andra, 

större projekt. Skälen till vårt ställningstagande finns redovisade i tidigare reservationer 

rörande ärendet. 

 

Vi vill uppmärksamma att befintliga verksamheter i Stadshallen, till följd av de nya planerna 

för Stadshallen, kommer att tvingas bort utan möjlighet att återvända. Dessa ska flyttas till 

Folkparken, med konsekvensen att även den byggnaden måste rustas upp för ansenliga 

belopp. 

 

Vi reserverar oss med anledning av ovanstående till förmån för våra yrkanden. 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Inga-Kerstin Eriksson (C) 

 

 

 

 

Torsten Czernyson (KD) 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 22. Kulturpolitiskt program för Lunds kommun (KF) Dnr KS 

2017/1140 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Vi har varit kritiska mot förslaget till 

kulturpolitiskt program sedan det först kom till KS. Det innehåller mest 

meningslösa fraser. När organisationer producerar stora mängder policy- 

och programdokument som detta, så är det oftast bara ett symptom på brist 

på verklig vision och ledarskap inom organisationen.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20 
 
Ang Kulturpolitiskt program för Lunds kommun (Dnr: KS 2017/1140) 
 

Alliansen anser att det hade varit önskvärt att få utrett konsekvenserna av avskaffade 

verksamhetsuppdrag, samt vilka konsekvenser det skulle få för det fria kulturlivet att utsättas 

för osund konkurrens från kommunen. Eftersom vårt återremissyrkande inte bifölls, yrkade vi 

i andra hand att det kulturpolitiska programmet enbart ska gälla för kultur- och 

fritidsnämnden. Vi menar att det vore mer lämpligt att programmet reglerar nämndens arbete 

med kulturfrågor, snarare än att det utgör ett övergripande policydokument för samtliga 

kommunens verksamheter. 

 

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 

 

 

 

Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 



 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 25. Lunds kommuns översiktsplan Dnr KS 2018/0376 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

våra egna yrkanden:  

 

att  

kommunstyrelsen ska yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag, 

med följande tillägg: 

 

att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, cykel och 

kollektivtrafik bör utgå ur förslaget till översiktsplan. 

 

att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen ny 

jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att stor 

restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla.  

 

att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs texten 

kompletteras med ett stycke som tydligare visar på möjligheten att bygga i 

andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i modernism, postmodernism,  

och funktionalism.  
 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

Reservation KS 2018-06-20. Ärende # 26 Översiktsplan.  

FörNyaLund menar att det pågående arbetet med ny Översiktsplan för Lunds kommun inte 

uppfyller kraven på ett planeringsarbete som innebär ett verkligt medborgarinflytande. Att 

planera en stad och en kommun av Lunds storlek är att påverka de grundläggande villkoren 

för hur vi ska bo, var vi kan arbeta, hur vi förflyttar oss under många år fram i tiden. 

Medborgarinflytandet över hur Lund ska planeras inför de närmaste 20-30 har inte fungerat 

väl. Det pågående arbetet med Översiktsplan måste göras om i väsentliga delar och göras 

bättre. 

Ett exempel:  

FörNyaLund har vid flera tillfällen under mandatperioden tillsammans med Centerpartiet i 

Lund lyft fram frågor om strategisk markanvändning, speciellt exploatering av den 

högproduktiva åkerjorden i Lunds kommun (Klass 8-10), som anses vara av riksintresse och 

som ger betydande bidrag till Sveriges livsmedelsförsörjning. Lund har här ett särskilt ansvar 

inför dagens och framtidens försörjning av livsmedel i en tid där den svenska 

försörjningsgraden idag understiger 50%. Båda partierna vill ha en översiktsplanering som 

bidrar till att bevara ett hållbart samhälle. Vi vill utveckla lantbruket och säkra framtiden för 

närproducerade livsmedel med Sveriges bästa mat- och måltidsupplevelser. Här har Lund 

kanske landets bästa förutsättningar för produktion av livsmedel av högsta kvalitet. Ändå är 

Lund en av de kommuner som förlorat mest åkermark under det senaste 25 åren: 2270 

hektar av god åkermark i Lunds kommun tagits ur bruk, enligt SCB, och takten har inte 

minskat under den nuvarande mandatperioden. 

De pågående arbetet med den nya ÖPn har inte tagit dessa för landet avgörande 

markanvändningsfrågor på det allvar som krävs. Det gäller också text- och kartmaterialet i 

den pågående ÖP-utställningen. 

I en skrivelse till stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden redan i november 2017 

ställde de två partierna gemensamt krav om ett s k särskilt tematiskt tillägg till den nya 

Översiktsplanen med fokus på just jordbruksmarken. Vi hänvisade till Plan- och Bygglagen 

när vi gav uttryck för ett stort antal krav även bland Lunds medborgare om hållbar utveckling 

av jordbruksmarken som förutsättning för livsmedelsproduktion och fungerande ekosystem. Vi 

vill i den kommande ÖPn ha ett skydd för den allra mest produktiva åkerjorden. Det två 

partierna har fortfarande inte fått svar på vår skrivelse om ett tematiskt tillägg om just 

exploateringen av åkermarken. 



FörNyaLund menar att nya initiativ i Översiktsplanen måste uppfylla kraven som ställs i 

miljöbalken och i plan- och bygglagen för att skydda ömtåliga ekosystem och säkra vår 

livsmedelsproduktion inför nya väderlägen. Det gör de inte i det nuvarande ÖP-materialet. 

Fler exempel: 

FörNyaLund anser att en Översiktsplan för Lunds kommun måste främja ett hållbart samhälle 

med energi- och resurssnål samhällsutveckling. God hushållning med mark och i synnerhet 

den högvärdiga jordbruksmarken måste därför tas på största allvar. Det skall genomsyra 

relevanta delar av innehållet i Översiktsplanen 

I flera skrivelser till Stadsbyggnadskontoret under 2017 och 2018 har vi understrukit att även 

andra brister i utkastet till ÖP måste åtgärdas. Vi har framfört en lång rad mycket detaljerade 

synpunkter på de flesta avsnitt i ÖP-utkasten, också inför produktionen av 

utställningsmaterialet. Det gäller t ex riktlinjer för förtätning i staden och övriga tätorter som bl 

a möjligheter till integrering av bostäder och arbetsplatser, nödvändiga satsningar på elbussar 

och annan flexibel kollektivtrafik som alternativ till dyr och dåligt klimatanpassad spårväg i 

stadsmiljö, de mindre tätorternas möjligheter till utbyggnad, natur- och kulturmiljöernas framtid 

i Lunds kommun, etc. Vi menar att många av dessa frågor inte är tillräckligt väl utvecklade i 

ÖP-materialet. Underlaget för politiska beslut i Lunds framtidsfrågor är därmed bristfälligt.  

Lika viktigt för vårt aktuella krav på omtag i ÖP-arbetet är svagheterna i ÖP-utkastet vad 

gäller äldreperspektiven på stads- och samhällsutveckling, liksom motsvarande 

barnperspektiv. Här har vi utförligt redogjort för vad som behövs av fördjupningar och 

breddningar i ÖP-materialet. Se de skrivelser som vi överlämnat till Stadsbyggnadskontoret 

med detaljerade synpunkter. 

Kort sammanfattat:  

Översiktsplanen i dess nuvarande form är inte klar för nya kommunala beslut innan dessa 

svagheter har åtgärdats och innan en bättre medborgardialog kring dessa punkter har 

genomförts. 

Lund den 19 juni 2018 

 

Börje Hed 



       
 
Reservation 
 
Kommunstyrelsen 2018-06-20 
 
Ärende 27. Köp av del av Vallkärratorn 7:2 
 
Centerpartiet och Förnya Lund är emot fastighetsköpet eftersom det möjliggör att högproduktiv 
åkermark bebyggs. Den bästa åkermarken måste skyddas för att användas till 
livsmedelsproduktion och inte till byggnation.  
 
Centerpartiet och Förnya Lund yrkade därför att kommunstyrelsen skulle avslå förvärvet av 
fastigheten. 
 
Centerpartiet och Förnya Lund reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt ovan. 
 
 
Lund den 25/6-2018. 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)                              Börje Hed (FNL) 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 31. Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. i 

Lund, Lunds kommun (Stångby Söder), samråd Dnr KS 2018/0390 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

det yrkande som lades av centerpartiet. Det är dags att ifrågasätta hur 

mycket man ska bygga på den bästa åkermarken. Stångbystaden kanske 

inte ska bli en stad, utan utbyggnaden kanske ska stanna vid ett lagom stort 

samhälle på några tusen invånare.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



       
 
Reservation 
 
Kommunstyrelsen 2018-06-20 
 
Ärende 31 Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. i Lund, Lunds kommun (Stångby 
Söder) ,samråd. 
 
Centerpartiet och Förnya Lund är emot planen, eftersom den förbrukar 10 ha högproduktiv 
åkermark. Den bästa åkermarken måste skyddas för att användas till livsmedelsproduktion och 
inte till byggnation. Vi accepterar dock att det byggs på anstaltsområdet, då detta område redan är 
taget ur bruk och är svårt att återställa. 
 
Centerpartiet och Förnya Lund yrkade därför att kommunstyrelsen skulle besluta : - att uppmana 
byggnadsnämnden att omarbeta planen för att bara  gälla det tidigare anstaltsområdet. 
 
Centerpartiet och Förnya Lund reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt ovan. 
 
 
Lund den 25/6-2018. 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)                              Börje Hed (FNL) 



Reservation från Miljöpartiet de Gröna 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 31 
Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m fl i Stångby – samråd 

En plan för exploatering av jordbruksmark  
– i strid mot översiktsplanen 

Planförslaget står i strid mot kommunens mål att så långt som 
möjligt undanta den goda åkerjorden från exploatering. Detta 
mål finns fastslaget i både översiktsplan och LundEko.  
Miljöpartiet tar målen i de nämnda dokumenten på allvar. Det 
är fullt möjligt att undvika exploatering av det aktuella 
området. Därför yrkade vi att Kommunstyrelsen i sitt yttrande 
över planförslaget ska rekommendera Byggnadsnämnden att 
avbryta planprocessen och avskriva ärendet.  

Det aktuella planområdet står i översiktsplanen angivet som möjligt 
utbyggnadsområde först efter år 2030. Utbyggnads- och boendestrategin, fastställd 
av kommunfullmäktige år 2016, slår fast att ingen utbyggnad i Stångby, utöver de 
pågående detaljplanerna Stångby väster II och Stångby öster, är aktuell förrän någon 
gång efter år 2025.  
 
Detaljplanen står även i strid mot en annan av Utbyggnads- och boendestrategins 
grundläggande principer: att bygga färdigt de områden som redan påbörjats och att 
begränsa antalet projekt som samtidigt är igång. 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag till yttrande, dvs att kommunstyrelsen 
ska rekommendera Byggnadsnämnden att avbryta planeringen för exploatering av 
det aktuella området. 

 
Lund 2018-06-27 
 
 
 
Ulf Nymark 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 32. Detaljplan för fyrspårsutbyggnad Flackarp – Högevall i 

Lund, Lunds kommun (station Klostergården), samråd Dnr KS 

2018/0394 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt bifall till kommunkontorets yttrande.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

KS 2018-06-20 Reservation Ärende # 32 Fyrspårsutbyggnad Flackarp-Högevall 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att avslå mitt tilläggsyrkande som lyder; 

att spårens höjdläge anpassas till en framtida tunnellösning för järnvägen genom Lund 

Börje Hed 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 34. Markanvisningsavtal Näcken 1, K2A Dnr KS 2018/0404 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Avtalet föreskriver att kommunens ska ha rätt att 

använda 30 procent av bostäderna för sociala ändamål. Detta område 

riskerar att bli ett utanförskapsområde redan från början, en sådan form av 

stadsbyggande kan vi inte acceptera.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 39. Remiss – Torgstrategi Dnr KS 2018/0368 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget bifallsyrkande till kommunkontorets förslag.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



RESERVATION   

KS 2018-06-20 
 

 

 

 
 

Reservation ärende § 41 

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

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot detta beslut då det fortfarande är vår 

uppfattning att denna granskning är överflödig och inte borde genomföras. Detta har vi 

utvecklat i reservationen till kommunstyrelsens tidigare beslut i frågan. 

Dagens beslut om finansiering ser vi som en konsekvens av det tidigare fattade beslutet i 

ärendet. 

 

Anders Almgren (S) Ulf Nymark (MP) 

Kommunstyrelsens ordförande Ledamot kommunstyrelsen 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 42. Motion ”lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans mot 

kränkningar och övergrepp”, (KF) Dnr KS 2017/1107 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Det går inte att försöka ”bygga bort” 

kränkningar och övergrepp, det som behövs på skolor som har dessa 

problem är mer närvaro av personal och vuxna.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20 
 
Ang Motion "lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans mot 
kränkningar och övergrepp" (Dnr: KS 2017/1107) 
 

Vi beklagar att kommunstyrelsen inte delar Alliansens uppfattning att Lunds kommun 

behöver ta ytterligare steg för att skapa trygga skolmiljöer.  

 

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att bifalla motionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 

 

 

 

Torsten Czernyson (KD) 



RESERVATION   

KS 2018-06-20 
 

 

 

 
 

Reservation ärende § 44 

Motion "Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster" 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet delar helt förslaget om att kultur- och fritidsnämnden i 

samarbete med vård- och omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby ska se över 

möjligheterna att utveckla och samutnyttja Allaktivitetshuset ytterligare. Det är därför ett 

sådant samarbete redan pågår. Vi har under mandatperioden bland annat säkrat 

Allaktivitetshuset existens och sätt till att det idag fylls med mer verksamhet än tidigare och 

att den kommunala samutnyttjningen är större.  

Motionen är närmast skriven som en beskrivning av det arbete vi redan gör och ett bifall gör 

ingen skillnad och innebär inte ett nytt uppdrag. Därför reserverar vi oss till förmån för vårt 

eget yrkande. 

 

Anders Almgren (S) Ulf Nymark (MP) 

Kommunstyrelsens ordförande Ledamot kommunstyrelsen 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 44. Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande 

barn som har åldersuppskrivits, (KF) Dnr KS 2017/1218 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget bifallsyrkande till motionen.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20 
 
Ang Lundaförslag "Mer digitala möten i Lunds kommun" (Dnr: KS 
2018/0377) 
 
Miljöengagemanget som det aktuella Lundaförslaget vittnar om är föredömligt. Vi instämmer 

emellertid i kommunkontorets tjänsteskrivelse, som beskriver att Lunds kommun redan 

strävar efter att minska onödigt resande i tjänsten. Vi förvånas därför av att (S) och (MP) 

anser att Lundaförslaget ska bifallas rakt av. 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 

 

 

 

 

Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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