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Kommunstyrelsen
Plats och tid
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga

Justerare
Paragrafer
Plats och tid för justering

Justerare

Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40
Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217,
kl. 15.00-18.30
Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Christer Wallin (M) med Philip Sandberg (L) som ersättare
§ 207-228

Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

Underskrifter

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Sekreterare

Pernilla Ardhe
Ordförande

Anders Almgren (S)
Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Kommunstyrelsen
2018-08-15
§ 207-228

2018-08-22

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare
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§ 207

Rapport från kommunstyrelsens utskott

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 208

Rapport från de kommunala råden

Med anledning av sommaruppehållet föreligger inte något att
rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 209

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll

Dnr KS 2018/0026

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-05-28
2018-06-11
2018-06-18
2018-06-25

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
2018-06-05
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
2018-05-30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 210

Lokaler för skolidrott och gymnastik

Dnr KS 2016/0265

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge servicenämnden i
uppdrag att projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne
Arena (nedan kallad Arenan) för att klara Hedda Andersson
gymnasieskolas behov av skolidrott. Den ena hallen skulle enligt
beslutet vara anpassad för gymnastikföreningars behov. Efter
projekteringen skulle servicenämnden återkomma till
kommunstyrelsen med underlag för en beställning av de två
hallarna.
Under planeringen har det inkommit synpunkter från olika
intressenter:

Gymnastikföreningarna anser att det inte är tillräckligt med en
idrottshall som är anpassad för gymnastik. Därför togs det i dialog
med gymnastiken fram ett förslag på en hall med tre positioner där
gymnastik och skolidrotten kunde dela ytor. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade 2018-05-17 att beställa en sådan hall.

Arenastiftelsen har önskemål om att utbyggnaden anpassas för
att ta hänsyn till deras verksamhet och en framtida utbyggnad.
Ett externt initiativ har kommit in med ett förslag på en
evenemangsarena.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-28 bland annat
att ett förslag på helhetslösning för Arenaområdet inklusive ytor för
skolidrott skulle tas fram och att ett alternativ skulle redovisas på
Arenaområdet för gymnastikens behov i en hall. Det innebär en
utökning till tre hallar varav en är en dedikerad gymnastikhall.

Serviceförvaltningen har efter dialog med Arenastiftelsen och andra
intressenter arbetat fram tre alternativ med volymstudier och grovt
bedömt investeringsutgiften för de tre hallarna. Detta underlag
behöver ytterligare utredas för att få fram ett beslutsunderlag till
fullmäktige för beställning av en utbyggnad av Arenan med tre hallar.

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka
tidigare beslut daterat 2017-12-06 med att servicenämnden får i
uppdrag att projektera fram en hall dedikerad för gymnastik.
Kommunkontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger kulturoch fritidsnämnden i samarbete med berörda nämnder i uppdrag att
ta fram komplett beställningsunderlag för två idrottshallar för
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
skolidrott samt en hall dedikerad för gymnastik enligt
investeringsprocessen efter projektering.

I det fall kommunstyrelsen väljer att som inriktningsbeslut gå vidare
med alternativ tre att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med Arenastiftelsen och kommunkontoret utreda och ta
fram ett underlag som ska ligga till grund för beställningen.
Utredningen ska belysa om det finns ytterligare behov i de två
idrottshallarna än skolbehov, som exempelvis konsertlokaler eller
matcharena med publikkapacitet. Om behov föreligger måste såväl
ekonomi och finansiering som driftkostnad och intäktsmöjligheter
belysas. Även eventuella behov av kringytor som kafé/restaurang
och försäljning behövs utredas. Till utredningen ska merkostnaderna
jämföras med en vanlig idrottshall. Denna utredning föreslås av
kommunkontoret att den finansieras med kommunstyrelsens
reserverade medel för lokaler med upp till 500 tkr.
Kommunkontoret får i uppdrag att i pågående utredning gällande
arrangemang och mötesstrategi bedöma behovet av ytterligare en
hall för arrangemang och möten, som konserter och mässor, vid
Sparbanken Skåne arena.

Kommunkontoret föreslår även att Servicenämnden får en
ramförstärkning med 1,2 mnkr för nedlagda tidiga
utredningskostnader som inte kan användas i kommande projekt.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för
lokaler.
Vidare bifogas i ärendet tre alternativ där kommunstyrelsen har
möjlighet att ge ett inriktningsbeslut för vidare utredning inför en
beställning.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018.
Volymstudie med investeringsbedömningar, presentation KSau,
daterat den 13 augusti 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 juni 2018, KS
2016/0265, §118.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018,
dnr KU 2018/0151.
Beställningsmall daterad den 17 maj 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beställning den 17 maj 2018, § 66, dnr
KU 2018/0151.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2017 dnr
2016/0265.
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2017, § 375 dnr
2016/0265.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Yrkanden

2018-08-15

Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i
enlighet med alternativ 2 med utbyggnadsmöjlighet för alternativ 3.
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen beslutar

att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel,

att i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler,

att servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler. samt
att uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med berörda
förvaltningar, ta fram en konkret driftbudget för det modifierade
alternativ 2.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i
enlighet med alternativ 2.
Vidare yrkar hon att kommunstyrelsen beslutar

att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel,

att i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler, samt

att servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler.
Justerare
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Kommunstyrelsen

Protokoll
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2018-08-15
Philip Sandberg (L) och Emma Berginger (M) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i
enlighet med alternativ 2.
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen beslutar

att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel,

att i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler,

att servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler. samt
att uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med berörda
förvaltningar, ta fram en konkret driftbudget för det modifierade
alternativ 2.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att inom Arenaområdet bygga två idrottshallar för skolidrottens
behov och en hall som är fullt ut anpassad och dedikerad för
gymnastik i huvudsak i enlighet med alternativ 2,

att ge servicenämnden i uppdrag att påbörja projektering med hög
prioritet för gymnastikhallen,
att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel, samt

att Servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler.

Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
Omröstning begärs.

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs
(L) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten
Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar ja.

Philip Sandberg (L), Emma Berginger (MP), Yanira Difonis (MP) och
Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Elin
Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i
huvudsak i enlighet med alternativ 2 med utbyggnadsmöjlighet
för alternativ 3.

Kommunstyrelsen beslutar
att

att

att

Justerare

för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel,
i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler,
servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering
sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler. samt
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
att

uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med berörda
förvaltningar, ta fram en konkret driftbudget för det
modifierade alternativ 2.

Reservationer

Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), Emma Berginger
(MP), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 210/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Arenastiftelsens styrelse
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti
2018, ärende 4: Lokaler för skolidrott och gymnastik Dnr KS
2016/0265
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande: bifall till fyra av att-satserna från kommunkontoret,
1,2,3, 6; och avslag till att-satserna 4,5.
Vi anser alltså att de tre idrottshallarna ska byggas, men att man inte ska
spekulera vidare när det gäller alternativ 3: att bygga en av hallarna så att
det går att ha även sådant som konsertevenemang. Nu behövs det snabbt
tre idrottshallar, och det bästa är att arbetet koncentreras på att få dessa
färdiga.

För Sverigedemokraterna 2018-08-15

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 211

Begäran om förlängning av lån av Lunds
kommun från Fastighets AB Lund Arena

Dnr KS 2018/0401

Sammanfattning

Styrelsen i bolaget Fastighets AB Lund Arena har begärt en
förlängning av ett lån om 30 mnkr som förfaller den 3 september
2018.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2018
Protokoll styrelsemöte Fastighets AB Lund Arena den 22 mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2013 § 154

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

utlämnat lån på 30 mnkr till Fastighets AB Lund Arena förlängs
till att omfatta ytterligare fem år samt
lånevillkoren förblir oförändrade

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-08-15

§ 212

Utökning av kommunal borgen för Lunds
kommuns Parkerings AB

Dnr KS 2018/0241

Sammanfattning

Lunds kommuns parkering AB (LKP) har i en skrivelse daterad 201803-09 anhållit om en utökning av den kommunala borgensramen
med 200 mnkr till totalt 400 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018
Lunds kommuns parkerings AB skrivelse daterad 9 mars 2018
Styrelseprotokoll LKP
Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, § 193 dnr KS
2016/0640

Yrkanden

Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M),
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att begäran avslås då det inte bör
byggas fler parkeringshus.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 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) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD),
Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson
(SD) röstar ja.
Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att

utöka borgens- och låneramen till Lunds Kommuns Parkerings
AB med 200 mnkr vilket innebär en total ram på 400 mnkr
LKP ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds
kommun om upplåning inom fastställd borgensram

extern upplåning får göras utöver den låneram som beslutats
av kommunfullmäktige i budgeten i den mån det behövs för att
möjliggöra utlåning till LKP

Reservationer

Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 212/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Kommunstyrelsen 2018-08-15, ärende 6 och 8
“6. Utökning av kommunal borgen för Lunds kommuns Parkerings AB”
“8. Parkeringsplan för Lunds stadskärna”

Minska antalet bilparkeringar för att förbättra miljön
Kommunstyrelsen hade på sitt möte 15/8 två ärenden som rörde parkeringar. I det första
ärendet (nummer 6 på dagordningen) ansökte parkeringsbolaget, LKP, om en utökad
borgen för att kunna ha råd med att bygga fler parkeringshus. Det andra ärendet (ärende 8
på dagordningen) var en parkeringsplan för Lunds stadskärna.
Utsläppen från trafiken är en av de största källorna till miljöproblemen. Bilkörandet måste
minska. Vänsterpartiet menar därför att antalet parkeringar i Lund bör minska, inte öka. Vi
måste planera staden så att man inte behöver köra bil till och inom stan om man inte har
speciella skäl, och inte locka folk att köra bil mer än nödvändigt. Parkeringsplatserna är en
viktig metod för att styra bilkörandet, där det finns parkeringsplatser finns också en inbjudan
att köra bil. Vi måste sluta förvänta oss att det ska gå att parkera sin bil precis utanför den
butik vi vill handla i.
Vänsterpartiet föreslog därför att parkeringsbolaget inte ska få utökad borgen för att kunna
bygga fler parkeringshus, eftersom vi inte vill att dessa parkeringshus byggs. Vi föreslog
också förändringar i parkeringsplanen om att den bilfria zonen i Lunds stadskärna ska
utökas, att planen omarbetas så att antalet parkeringsplatser minskar i absoluta tal och att
åtgärder görs så att biltrafiken stannar utanför centrum. Med sådana förändringar blir
innerstaden trevligare, mindre bullrig och kan planeras på de gående och cyklisternas villkor,
samtidigt som Lund kan ta ytterligare steg för att ställa om kommunen i mer hållbar riktning.

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet

Mats Olsson
Vänsterpartiet
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2018-08-15

§ 213

Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Dnr KS 2018/0428

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta ett oberoende lokalt
klimatpolitiskt råd bestående av sex till åtta experter med
tvärvetenskaplig kompetens. Kommunkontoret har tagit fram ett
förslag till riktlinjer för rådets arbete. Kommunkontoret har tillfrågat
forskare vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet om
de vill ingå i Lunds kommuns klimatpolitiska råd. I arbetet har en
jämn könsfördelning och en bred, tvärvetenskaplig kompetens
eftersträvats.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018.
Förslag till riktlinjer för Lunds kommuns klimatpolitiska råd.
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018, § 83 dnr KS 2016/0910.

Yrkanden

Emma Berginger (M), Björn Abelson (S), Hanna Gunnarsson (V) och
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
avslå förslaget.

Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson
(KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag med
följande ändringar i riktlinjerna för klimatpolitiska rådet:
att klimatpolitiska rådets föreslagna uppdrag att det ska bidra till
ökad debatt bland allmänheten om klimatproblemen ska utgå ur
riktlinjerna

att det klimatpolitiska rådet ska lämna en skriftlig rapport som kan
ingå som underlag i kommunens årliga miljöredovisning
att det klimatpolitiska rådets verksamhet och nytta ska utvärderas
av kommunkontoret år 2020.
Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S) yrkar avslag på
Christer Wallins (M) m.fl. yrkanden om ändringar i riktlinjerna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2018-08-15

Ordföranden ställer först proposition på Emma Bergingers (MP) m.fl.
yrkande om att bifalla kommunkontorets förslag mot Hans-Olof
Anderssons (SD) yrkande om att avslå detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag.
Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till kommunkontorets förslag.
Nej för avslag på detsamma.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten
Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.

Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen således
att bifalla kommunkontorets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på första att-satsen i
Christer Wallins (M) m.fl. ändringsyrkande vad gäller riktlinjerna
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå yrkandet i denna del.
Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för avslag på Christer Wallins (M) m.fl. ändringsyrkande.

Nej för bifall till detsamma.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL)
röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således, med ordförandens

Justerare

Utdragsbestyrkande
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utslagsröst, att avslå Christer Wallins (M) m.fl. ändringsyrkande i
denna del.

Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen i
Christer Wallins (M) m.fl. ändringsyrkande vad gäller riktlinjerna
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå yrkandet i denna del.
Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för avslag på Christer Wallins (M) m.fl. ändringsyrkande.

Nej för bifall till detsamma.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL)
röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således, med ordförandens
utslagsröst, att avslå Christer Wallins (M) m.fl. ändringsyrkande i
denna del.

Ordföranden ställer slutligen proposition på tredje att-satsen i
Christer Wallins (M) m.fl. ändringsyrkande vad gäller riktlinjerna
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå yrkandet i denna del.
Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för avslag på Christer Wallins (M) m.fl. ändringsyrkande.

Nej för bifall till detsamma.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL)
röstar nej.
Justerare
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Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således, med ordförandens
utslagsröst, att avslå Christer Wallins (M) m.fl. ändringsyrkande i
denna del.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

att

att

anta Riktlinjer för Lunds kommuns klimatpolitiska råd,
ordförande får en årlig ersättning om 30 tkr och vice
ordförande får en årlig ersättning om 15 tkr,
utse Lena Neij till ordförande för Lunds kommuns
klimatpolitiska råd för en period av två år,
utse Roger Hildingsson till vice ordförande för Lunds kommuns
klimatpolitiska råd för en period av två år,
utse Lena Hiselius, Markku Rummukainen, Linda Tufvesson,
Johanna Alkan Olsson och Fredrik NG Andersson till ledamöter
i Lunds kommuns klimatpolitiska råd för en period av två år.

Reservationer

Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson
(KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 213/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, Strategisk utvecklingsavdelning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti
2018, ärende 7: Lunds kommuns klimatpolitiska råd Dnr KS
2018/0428
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Vi yrkade avslag i enlighet med vårt avslag när förslaget om ett
klimatpolitiskt råd var uppe på KS 4 april 2018. Kommunen, och hela
samhället som kommunen är en del av, har redan system och resurser för
hur vi tar in kunskap. Det klimatpolitiska arbetet kan analyseras inom
ramen för hela det ramverk som finns för uppföljning av beslut, till
exempel kommunrevisionen, och kommunen kan redan nu ta hjälp av
olika externa resurser om det behövs.

För Sverigedemokraterna 2018-08-15

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-15

Ang Lunds kommuns klimatpolitiska råd (Dnr: KS 2018/0428)
Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta ett så kallat klimatpolitiskt råd. Det aktuella ärendet
handlade således inte om huruvida rådet ska inrättas eller ej, utan vilka riktlinjer som ska gälla
för rådets kommande arbete. Förslaget till riktlinjer har inte varit föremål för diskussion före
kommunstyrelsens sammanträde. Alliansen och FörNyaLund anser att det finns skäl att göra
vissa smärre, men viktiga, förändringar i förslaget.
För det första är det vår mening att rådets riktlinjer inte ska innehålla en skrivning om att det
klimatpolitiska rådet ska bidra till ökad debatt bland allmänheten. Vi anser att denna debatt
bör drivas av och inom befintliga strukturer, inte minst av de politiska partierna. Redan idag
står det akademin fritt att bidra till den allmänna och relevanta klimatdiskursen. Det
klimatpolitiska rådet ska istället komma med underlag till beslutsfattare i kommunen.
För det andra presenterar Lunds kommun en miljöredovisning och har gjort detta sedan
många år tillbaka. Varför det ska produceras ytterligare en rapport med samma inriktning är
tveksamt. Vi föreslår istället att det klimatpolitiska rådets redogörelser får utgöra underlag till
den etablerade miljöredovisningen.
För det tredje är det vår bestämda uppfattning att ett nyinrättat organ som detta ska utvärderas.
Det är inte mer än rimligt att kommunstyrelsen efter en tid låter undersöka ifall det
klimatpolitiska rådet har uppfyllt sitt syfte och har förmått leva upp till förväntningarna. Vi
finner det högst anmärkningsvärt att det rödgröna styret inte ens vill gå med på denna skäliga
begäran.
Med anledning av att kommunstyrelsen valde att inte bifalla våra förslag reserverar vi oss till
förmån för våra yrkanden.

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Börje Hed (FNL)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 214

Parkeringsplan för Lunds stadskärna

Dnr KS 2018/0411

Sammanfattning

En plan för framtida parkering för besökare med bil till stadskärnan i
Lund har tagits fram i samarbete mellan tekniska förvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och Lunds Kommuns Parkering AB. Planens
målsättning är att säkra tillgängligheten för bilburna besökare till
Lunds stadskärna, både på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 juni 2018
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018 § 101
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2018 dnr
TN2018/0266
Parkeringsplan för Lunds stadskärna, upprättad den 10 april 2018

Yrkanden

Emma Berginger (MP) och Yanira Difonis (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med följande:

Vi ser ett behov av att tydliggöra kopplingen till de av
kommunfullmäktige beslutade LundaMats-målen för ett hållbart
transportsystem där det bland annat står att:
Motorfordonstrafiken per invånare, på det statliga och
kommunala vägnätet, skall årligen minska.

Motorfordonstrafiken per invånare på det -1,25 % kommunala
vägnätet, skall minska med 1 % per år.

Utifrån dessa målsättningar är det rimligt att anta att behovet av
bilparkering kommer att minska. Därför bör det inte vara ett krav att
bilparkeringar som tas bort ersätts i p-hus. Att utöka antalet
bilparkeringar i stadskärnan är direkt kontraproduktivt i förhållande
till LundaMats-målen. Tillgängligheten till stadskärnan kan
säkerställas med kollektivtrafik, gång och cykel och med platser i
befintliga p-hus.
KS vill att tekniska nämnden tillsammans med byggnadsnämnden
fördjupar och förtydligar parkeringsplanen för stadskärnan bland
annat då det finns en otydlighet i parkeringsplanens utformning, där
det inte på ett tillräckligt sätt framgår vad som är nuläge, nära
framtid och mer avlägsen framtid. I tjänsteskrivelsen finns utökad
information om planens syfte (t.ex. att 2018 samt 2035 är

Justerare
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Kommunstyrelsen
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2018-08-15
målpunkter) men detta framgår inte i själva planen. Planen som
helhet behöver därmed bli tydligare och mer beskrivande för att
kunna förstås fullt ut av de som inte är mycket väl insatta i
situationen.
Björn Abelson (S) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med
kommunkontorets förslag med följande tillägg:

Förslaget till parkeringsplan för besökande med bil till stadskärnan i
Lund verkar ofullständig, förslaget att flytta bilparkeringar till
parkeringshus följs inte. Ett större antal bilparkeringar verkar
försvinna utan att ersättas ifrån Lunds centrum, ett förtydligande
behövs över var ersättande bilparkeringar ska anordnas.
Kommunstyrelsen vill utöka parkeringarna vid Lund C. Det verkar
behövas upp mot 500 ytterligare parkeringar vid Spoletorp och
Västra stationstorget/Tingsrätten/Klosterhagen för att både
kompensera för borttagna parkeringar och följa ramprogrammet för
Lund C:s målsättningar om tillgänglighet till Lund C. En målsättning
bör även vara att när vi får höghastighetståg att det finns
bilparkeringar för att ta mot resenärer från grannkommuner så att
fler väljer tåget.
Kommunstyrelsen förespråkar att området kring Lund C utgår ur
parkeringsplanen för stadskärnan. Bilparkeringarna kring Lund C
bör istället samordnas inom Lund C projektet.
Det är även viktigt att inte prioritera ner boendeparkeringar eller
arbetsplatsparkeringar nära och i centrum då de behövs både för
dagens boende och arbetande och för att kunna möjliggöra
ytterligare bostads och arbetsplatsförtätningar i framtiden.

Sammanfattningsvis kräver förslaget till Parkeringsplan för
Stadskärnan omarbetning och kompletteringar för att fungera som
underlag för framtidens bilparkeringsplanering för stadskärnan.
Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Philip Sandberg (L), Torsten
Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med följande:

att med hänvisning till vad kommunkontoret anför uppmana
tekniska nämnden och byggnadsnämnden att avbryta framtagandet
av parkeringsplan för Lunds stadskärna i avvaktan på en
övergripande parkeringsstrategi i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut.
Justerare
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Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttra
sig i enlighet med följande:
att planen omarbetas så att antalet p-platser minskar i absoluta tal
att den bilfria zonen utökas

att åtgärder så att biltrafiken stannar utanför centrum inarbetas.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag med följande
tillägg:

Det är tveksamt om flyttande av boendeparkering till
parkeringsanläggningar utanför stadskärnan är ett bra förslag,
eftersom människor gärna vill parkera sin bil nära bostaden. Det går
även att ifrågasätta om den föreslagna utökningen av den bilfria
zonen kommer att fungera.

Beslutsgång

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

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Christer Wallins
(M) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S) och Björn Abelson (S) röstar
ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL)
röstar nej.

Emma Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V)
och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Justerare
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Med 3 ja-röster mot 6 nej-röster och 4 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Christer
Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att

med hänvisning till vad kommunkontoret anför uppmana
tekniska nämnden och byggnadsnämnden att avbryta
framtagandet av parkeringsplan för Lunds stadskärna i
avvaktan på en övergripande parkeringsstrategi i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.

Reservationer

Emma Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V)
och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 214/01-02.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti
2018, ärende 8. Parkeringsplan för Lunds stadskärna Dnr KS
2018/0411
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande:
Sverigedemokraterna yrkar bifall till yttrandet från kommunkontoret,
med följande tillägg:
”Det är tveksamt om flyttande av boendeparkering till
parkeringsanläggningar utanför stadskärnen är ett bra förslag, eftersom
människor gärna vill parkera sin bil nära bostaden. Det går även att
ifrågasätta om den föreslagna utökningen av den bilfria zonen kommer att
fungera”
Vårt yrkande gick tyvärr inte igenom.

För Sverigedemokraterna 2018-08-15

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-08-15, ärende 6 och 8
“6. Utökning av kommunal borgen för Lunds kommuns Parkerings AB”
“8. Parkeringsplan för Lunds stadskärna”

Minska antalet bilparkeringar för att förbättra miljön
Kommunstyrelsen hade på sitt möte 15/8 två ärenden som rörde parkeringar. I det första
ärendet (nummer 6 på dagordningen) ansökte parkeringsbolaget, LKP, om en utökad
borgen för att kunna ha råd med att bygga fler parkeringshus. Det andra ärendet (ärende 8
på dagordningen) var en parkeringsplan för Lunds stadskärna.
Utsläppen från trafiken är en av de största källorna till miljöproblemen. Bilkörandet måste
minska. Vänsterpartiet menar därför att antalet parkeringar i Lund bör minska, inte öka. Vi
måste planera staden så att man inte behöver köra bil till och inom stan om man inte har
speciella skäl, och inte locka folk att köra bil mer än nödvändigt. Parkeringsplatserna är en
viktig metod för att styra bilkörandet, där det finns parkeringsplatser finns också en inbjudan
att köra bil. Vi måste sluta förvänta oss att det ska gå att parkera sin bil precis utanför den
butik vi vill handla i.
Vänsterpartiet föreslog därför att parkeringsbolaget inte ska få utökad borgen för att kunna
bygga fler parkeringshus, eftersom vi inte vill att dessa parkeringshus byggs. Vi föreslog
också förändringar i parkeringsplanen om att den bilfria zonen i Lunds stadskärna ska
utökas, att planen omarbetas så att antalet parkeringsplatser minskar i absoluta tal och att
åtgärder görs så att biltrafiken stannar utanför centrum. Med sådana förändringar blir
innerstaden trevligare, mindre bullrig och kan planeras på de gående och cyklisternas villkor,
samtidigt som Lund kan ta ytterligare steg för att ställa om kommunen i mer hållbar riktning.

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet

Mats Olsson
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen
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§ 215

Beställning av ridanläggning på
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning

Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande
ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess placering
inne i Lunds tätort inte längre är optimal.

På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus,
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en
stalldel och ridbanor utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms
(2017) till 72 300 000 kronor. Planeringen är att Lunds civila
ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Andra
ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya
anläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om
ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2018
Avtal ridväg Ladugårdsmarken LK Kyrkan den 13 mars 2003
Ridvägar- klasser
Ridvägar- väghållare
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018 § 93
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018 § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018

Yrkanden

Elin Gustafsson (S), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD),
Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M)
och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan
med berörda förvaltningar undersöka möjligheten att förlägga
ridhuset på Östra Torns Nygård.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2018-08-15

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

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Inga-Kerstin
Erikssons (C) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Torsten
Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Börje Hed (FNL) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Elin
Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning
för 72,3 miljoner kronor,
finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

Reservationer

Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 215/01-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

2018-08-15

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti
2018, ärende 9. Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8
i Lund, (KF) nr KS 2018/0113
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Vi har ju hela tiden varit tydliga med att vi vill se en annan placering
för ridanläggningen. Ärendet har återremitterats och diskuterats
länge. Nu har ärendet kommit till vägs ände, och vi hoppas att
ridanläggningen på Ladugårdsmarken ändå faller väl ut. I konsekvens
med vår tidigare kritik vill vi dock vara tydliga och yrkar därför avslag.

För Sverigedemokraterna 2018-08-15

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-15

Ang Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
(Dnr: KS 2018/0113)
Vi är övertygade om att den föreslagna placeringen på Ladugårdsmarken inte är optimal.
Alliansen var förvisso med om att skapa en detaljplan för den nu föreslagna placeringen av
ridhuset, men det var utifrån de då gällande premisserna. När det nu visar sig att det finns en
möjlighet att lokalisera ett nytt ridhus till Östra Torns Nygård menar vi att det är ett överlägset
alternativ.
Om ett nytt ridhus lokaliseras till Östra Torns Nygård tror vi att anläggningen kan få en lägre
kostnad och ha bättre förutsättningar för en eventuell framtida utbyggnad. Dessutom finns där
befintliga byggnader som kan tas i bruk relativt omgående. En annan angelägen aspekt att ta
hänsyn till är tillgängligheten till en ridanläggning med kollektivtrafik. I synnerhet för att barn
och ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna åka till ridhuset. Östra Torns Nygård är i det
avseende också ett bra alternativ därför att det går både stads- och regionbussar i närheten.
Eftersom vårt förslag inte vann gehör i kommunstyrelsen reserverar vis oss till förmån för vårt
yrkande.

Christer Wallin (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Börje Hed (FNL)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 216

Fokus Södra Sandby

Dnr KS 2018/0492

Sammanfattning

Lunds kommun har genomfört Fokus-projekt i Dalby, Veberöd samt
Genarp. Fokus Genarp avslutas i augusti 2018.

Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden har beslutat
att följa upp Fokus Dalby, Fokus Veberöd och Fokus Genarp med att
under 2019 och 2020 genomföra Fokus Södra Sandby.

Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i
uppdrag att tillsammans med styrgruppen för utveckling av
tätorterna utanför staden ta fram förslag till upplägg för Fokus Södra
Sandby och att återkomma till kommunstyrelsen för beslut om
genomförande.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 juni 2018
Styrgruppen för tätorterna utanför stadens beslut den 19 juni 2018

Yrkanden

Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), IngaKerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V), Torsten Czernyson
(KD), Börje Hed (FNL) och Philip Sandberg (L) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att
att

ge kommunkontoret i uppdrag att tillsammans med
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden ta fram
förslag till upplägg för Fokus Södra Sandby och
återkomma till kommunstyrelsen för beslut om genomförande

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 217

Fokus Genarp

Dnr KS 2018/0466

Sammanfattning

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som har drivits av Lunds
kommun och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare
ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby. Fokus
Genarp pågår från hösten 2016 till hösten 2018.
Fokus Genarp har genomförts i två steg:

1. Den tidiga dialogen inleddes hösten 2016 tillsammans med
Genarpsborna och innehöll följande aktiviteter: webbenkät, Open
Space-möte och idéverkstäder med högstadieelever. Resultatet från
den tidiga dialogen har sammanställts i en rapport som heter
Rapport – dialog
Fokus Genarp.
2. Resultatet från tidiga dialogen har lett till att fem arbetsgrupper
har bildats inom Fokus Genarp. Grupperna har arbetet utifrån fem
olika teman, Bostäder och centrumutveckling, Företagande och
turism, Kommunikation och infrastruktur, Kultur, fritid och natur,
Välkomnande av nyinflyttade och nyanlända. Resultatet av
arbetsgruppernas arbete har sammanställts i en rapport som också
är slutrapport för Fokus Genarp.

Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden har godkänt
slutrapporten och beslutat att den ska distribueras till alla hushåll i
Genarp.

Beslutsunderlag

Slutrapport Fokus Genarp den 30 juli 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2018
Minnesanteckningar från sammanträde med styrgruppen för
utveckling av tätorterna den 19 juni 2018

Yrkanden

Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag:
att uppmana nämnder och styrelser att beakta Genarpsbornas
initiativ i sitt utvecklingsarbete,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
att uppmana Lunds nämnder och förvaltningar att fortsätta att
implementera de åtgärder och aktiviteter som beskrivs i Slutrapport
Fokus Genarp,

att föreslå byggnadsnämnden att arbeta fram ett planprogram för de
centrala delarna av Genarp och i arbetet använda underlaget från
Fokus Genarp och arbetsgruppernas arbete,
att godkänna slutrapporten för Fokus Genarp samt
att förklara projekt Fokus Genarp avslutat.

Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) instämmer i Björn
Abelsons (S) m.fl. yrkande med den justeringen att tredje att-satsen
ska ha följande lydelse:

att föreslå byggnadsnämnden att arbeta fram ett planprogram för de
centrala delarna av Genarp, en fördjupad översiktsplan för Genarp
med omnejd, och i arbetet använda underlaget från Fokus Genarp
och arbetsgruppernas arbete,

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med Björn Abelsons (S)
m.fl. och Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande vad gäller första, andra,
fjärde och femte att-satserna.

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena vad gäller
tredje att-satsen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med 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 Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL)
röstar nej.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande vad gäller tredje attsatsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att

att
att
att
att

uppmana nämnder och styrelser att beakta Genarpsbornas
initiativ i sitt utvecklingsarbete,
uppmana Lunds nämnder och förvaltningar att fortsätta att
implementera de åtgärder och aktiviteter som beskrivs i
Slutrapport Fokus Genarp,
föreslå byggnadsnämnden att arbeta fram ett planprogram för
de centrala delarna av Genarp och i arbetet använda underlaget
från Fokus Genarp och arbetsgruppernas arbete,
godkänna slutrapporten för Fokus Genarp samt
förklara projekt Fokus Genarp avslutat.

Reservationer

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten
Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 217/01.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-15

Ang Fokus Genarp (Dnr: KS 2018/0466)
Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden
att uppmana nämnder och styrelser att beakta Genarpsbornas initiativ i sitt utvecklingsarbete
att uppmana Lunds nämnder och förvaltningar att fortsätta att implementera de åtgärder och
aktiviteter som beskrivs i Slutrapport Fokus Genarp
att föreslå byggnadsnämnden att arbeta fram ett planprogram för de centrala delarna av
Genarp, en fördjupad översiktsplan för Genarp med omnejd samt att i arbetet använda
underlaget från Fokus Genarp och arbetsgruppernas arbete
att godkänna slutrapporten för Fokus Genarp samt att förklara projekt Fokus Genarp avslutat..

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 218

Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023

Dnr KS 2018/0254

Sammanfattning

Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade
strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som
exponeras för olika bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram
enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).

Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett åtgärdsprogram för
perioden 2019-2023. Som underlag ligger den bullerkartläggning av
omgivningsbuller som gjordes 2016.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att skapa en god
ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras.
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds
kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till
kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2018
Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018 § 160
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2018
Samrådsredogörelse

Yrkanden

Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag.

Börje Hed (FNL) yrkar att följande meningar på sid 34
i åtgärdsprogrammet utgår: Järnväg, tunnelbana och spårväg har en
sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik ger
trygghet för människor, handel och verksamheter och ger
förutsättningar för staden att växa intill.

Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2018-08-15

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023.

Reservationer

Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 218/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende # 12 KS 2018-08-15 Åtgärdsprogram mot buller.
Jag anser att utredningen på sidan på sidan 34 helt onödigt och osakligt propagerar för spårvägens
fördelar. Följande meningar bör utgå:
Järnväg, tunnelbana och spårväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik
ger trygghet för människor, handel och verksamheter och ger förutsättningar för staden att växa
intill.
Jag anser att utredningen på sidan 35 osakligt påstår att spårväg är fördelaktigt ur bullersynpunkt.
Sanningen är att spårväg alstrar ett annat buller som kan vara värre än det som alstras av hjulburen
trafik. Vidare nonchalerar bullerutredningen de mycket allvarliga bullerstörningar som uppkommer
på de gator till vilka övrig trafik hänvisas. Jag vill att denna del av utredningen nyanseras och
omarbetas.
Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för mitt eget yrkande.
För FörNyaLund
Börje Hed

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 219

Samråd för Bostadsförsörjningsprogram
Burlövs kommun 2018

Dnr KS 2018/0485

Sammanfattning

Burlövs kommun beslutade den 21 maj 2018 att skicka ut
Bostadsförsörjningsprogram Burlövs kommun 2018 på samråd.

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att alla i
kommunen ska ha möjlighet till ett gott boende. Burlövs kommun
har en planberedskap med cirka 950 bostäder i gällande planer och
cirka 1 000 bostäder i pågående detaljplaner. Befolkningsprognosen,
som bygger på den prognostiserade utbyggnadstakten, innebär en
ökning från dagens ca 18 000 till 24 000 invånare år 2027. Det
motsvarar cirka 2,9 % per år och skulle vara en mycket hög
utbyggnadstakt om den realiseras.
Lunds kommun har inget att erinra mot förslaget och ser det som
positivt att bostadsbyggandet planeras i stationsnära lägen, att
Burlövs C utvecklas till en regional nod, samt att programmet
förhåller sig väl både till Strukturbild MalmöLund samt Strukturplan
för MalmöLundregionen.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 juni 2018
Förslag till yttrande den 27 juni 2018
Bostadsförsörjningsprogram för Burlövs kommun 2018, dnr
KS2018:181-210

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med framtaget förslag.

Beslut expedieras till:
Burlövs kommun
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 220

Remiss - Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå

Dnr KS 2018/0270

Sammanfattning

Finansdepartementet har remitterat betänkandet
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU
2018:10) till bl.a. Lunds kommun.

Beslutsunderlag

Regeringskansliets, Finansdepartementet, remiss den 26 mars 2018
Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning
– samverkan på regional nivå (2018:10)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2018
Förslag till yttrande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med föreliggande förslag.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, Finansdepartementet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 221

Remiss - SOU 2018:16, Vägen till
självkörande fordon - introduktion

Dnr KS 2018/0301

Sammanfattning

Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och
automatiserad. Staten har lämnat författningsförslag, SOU 2018:16
Vägen till självkörande fordon, i syfte att skapa bättre rättsliga
förutsättningar för en introduktion av automatiserad körning av
fordon i allmän trafik.

Beslutsunderlag

Regeringskansliets, Näringsdepartementets, remiss den 5 april 2018
SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon – introduktion
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig till näringsdepartementet i enlighet med föreliggande
förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, näringsdepartementet
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 222

Yanira Difonis (MP) avsägelse av uppdrag
som ordförande i kommunala
integrationsrådet

Dnr KS 2018/0509

Sammanfattning

Yanira Difonis (MP) har avsagt sig uppdraget som ordförande i
kommunala integrationsrådet.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2018.
Yanira Difonis (MP) skrivelse inkommen den 20 juni 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att
att

entlediga Yanira Difonis (MP) som ledamot, tillika ordförande, i
kommunala integrationsrådet,
utse Emma Berginger (MP) till ny ledamot, tillika ordförande, i
kommunala integrationsrådet.

Beslut expedieras till:
Yanira Difonis (MP)
Emma Berginger (MP)
Kommunala integrationsrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 223

Motion från Christer Wallin (M) samt Dan
Ishaq (M) ”Stärk förutsättningarna för
kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”

Dnr KS 2018/0188

Sammanfattning

Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”.

Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på
att svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka
kommunens organisation och söka nya vägar och verktyg för att
främja näringslivets villkor i Lunds kommun som geografiskt
område.
Moderaterna föreslår att kommunstyrelsen utreder
förutsättningarna för bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag
med syfte att främja näringslivsutveckling i hela kommunen.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018.
Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M) ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”

Yrkanden

Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Börje
Hed (FNL) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt

att inbjuda representanter från näringslivet i arbetet.

Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret anfört.
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
att avslå motionen.

Beslutsgång

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

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Emma Berginger
(MP) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Kent
Andersson (S), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar ja.
Emma Berginger (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Torsten
Czernyson (KD) röstar nej.

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Med 9 ja-röster mot 3 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Anders
Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

bifalla motionen, samt
inbjuda representanter från näringslivet i arbetet.

Reservationer

Hans-Olof Andersson (SD), Emma Berginger (MP), Hanna
Gunnarsson (V) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 223/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

2018-08-15

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti
2018, ärende 17. Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M)
”Stärk förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen”, (KF) Dnr KS 2018/0188
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Vi yrkade avslag, men det blev i KS majoritet för bifall. Moderaterna vill
utreda att eventuellt införa ännu ett organ, i detta fall ett bolag, för
näringslivsutveckling. Förslaget är oklart när det gäller det eventuella
bolagets funktion och arbetssätt. Kommunen föreslås bli minoritetsägare,
det är man tydliga med. Kostnad, finansiering, och risker verkar
motionärerna inte intresserade av.
Det finns redan ett stort antal organ med olika aktörer som arbetar med
näringslivsutveckling, inte minst kommunens näringslivsenhet. Tydliga
roller för att undvika intressekonflikter är viktigt i dessa sammanhang. Den
föreslagna bolagskonstruktionen kan riskera att ha motsatt effekt.
Detta förslag övertygar helt enkelt inte.

För Sverigedemokraterna 2018-08-15

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 224

Motion från Hanna Gunnarsson (V)
”Förstärk arbete med bevarande av äldre
hus i Lund”

Dnr KS 2018/0245

Sammanfattning

Hanna Gunnarsson (V) och Helena Falk (V) föreslår i en motion att
fullmäktige beslutar
-

att Bevaringsprogrammet uppdateras

att bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst sammanlagt
heltid

att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering
av byggd miljö
att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan
bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna
utställningar och möten

att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade
som värdefulla i Bevaringsprogrammet
att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning

att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge
rivningslov
att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte
får ges utan beslut i fullmäktige
att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet

att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag
till, alternativt pris för, god renovering

Beslutsunderlag

Hanna Gunnarssons (V) och Helena Falks (V) motion den 1 mars
2018
Byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2018, § 93, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2018

Yrkanden

Emma Berginger (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
att kommunstyrelsen i beredningen av EVP 2020-2022 ser över
möjligheten att inrätta ett pris alternativt en fond för renoveringar
av kulturmiljömässigt värdefulla byggnader, samt
att i övrigt avslå motionen.

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Därutöver instämmer hon i Emma Bergingers (MP)
yrkande gällande pris/fond för renovering av kulturmiljömässigt
värdefulla byggnader

Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen med hänvisning till vad som framgår av
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Därutöver instämmer de i Emma Bergingers (MP) yrkande
gällande pris/fond för renovering av kulturmiljömässigt värdefulla
byggnader.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena - utom vad avser
Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande gällande pris/fond för
renovering av kulturmiljömässigt värdefulla byggnader - och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP)
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs
(L) yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP) och Kent Andersson (S) röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Hanna Gunnarsson (V) avstår från att rösta.

Med 5 ja-röster mot 7 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Philip
Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Bergingers (MP)
m.fl. yrkande gällande pris/fond för renovering av
kulturmiljömässigt värdefulla byggnader mot avslag på detsamma
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

besvara motionen med hänvisning till vad som framgår av
kommunkontorets tjänsteskrivelse,
kommunstyrelsen i beredningen av EVP 2020-2022 ser över
möjligheten att inrätta ett pris alternativt en fond för
renoveringar av kulturmiljömässigt värdefulla byggnader,

Reservationer

Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar

Philip Sandberg (L): Vi liberaler vill värna vårt kulturarv och ser
positivt på motionens intentioner.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 225

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl
Utveckla rekreationsområden i Genarp och
Veberöd

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning

Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen
har lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på
en utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna
Genarp och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett
folkhälsoperspektiv. Tekniska nämnden har beslutat att på sikt
utveckla vandringsleder och information i området.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med uppdrag att
undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med vad
som anges i motionen. Kommunstyrelsen har därefter remitterat
ärendet för yttrande till styrgruppen för utveckling av tätorterna
utanför staden.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför stadens
minnesanteckningar 2018-05-16
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15
september 2017
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237

Yrkanden

Philip Sandberg (L), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Börje
Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunkontorets
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2018-08-15

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till
extern finansiering i enligt med förslaget samt
därmed anse motionen besvarad.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 226

Motion ”Förbättra och effektivisera
städningen på våra skolor”

Dnr KS 2017/0629

Sammanfattning

Liberalerna har motionen ”Förbättra och effektivisera städningen på
våra skolor” yrkat att kommunfullmäktige ska besluta om att all
lokalvård på Lunds förskolor och skolor ska läggas ut på privat
entreprenad genom upphandling, med syfte att utföra tjänsterna till
samma eller bättre kvalitet för läge pris.
Motionen har översänts till barn- och skolnämnderna,
utbildningsnämnden samt servicenämnden för yttrande.

För att kunna mäta kvalitén, ställa krav på entreprenörer och
jämföra kostnader föreslår kommunkontoret att en
kommunövergripande städpolicy gällande kvalitet, utförande och
utvärdering tas fram.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2018, dnr KS
2017/0629
Barn – och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 §
117
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 11 oktober 2017 § 94
Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2017 § 118
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 102
Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved (L) Förbättra och
effektivisera städningen på våra skolor 2017-06-20

Yrkanden

Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Mats
Helmfrid (M) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på entreprenad
genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till samma eller
bättre kvalitet för lägre pris,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag
så att det är möjligt att upphandla lokalvården i mindre delar,
att en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering inledningsvis tas
fram i enlighet med kommunkontorets yttrande,
att därmed anse motionen bifallen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
Hanna Gunnarsson (V), Elin Gustafsson (S) Emma Berginger (MP)
och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag
så att det är möjligt att upphandla lokalvården i mindre delar,
att en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering inledningsvis tas
fram i enlighet med kommunkontorets yttrande,
att därmed anse motionen besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanna Gunnarsson (V)
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs
(L) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Kent Andersson (S), Hanna Gunnarsson (V) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD),
Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar nej.

Inga-Kerstin Eriksson (C) avstår från att rösta.

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Hanna
Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2018-08-15

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer

Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje
Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 226/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-15

Ang Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist
(L) "Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor" (Dnr: KS
2017/0629)
Lunds kommun behöver bli bättre på att använda skattebetalarnas pengar så effektivt så
möjligt. De som gör anspråk på att leda kommunen måste vara beredda att vända på varje sten
och leta i varje skrymsle efter effektiviseringsmöjligheter. En effektivisering handlar inte om
att försämra service och välfärd, utan om att leverera minst samma nivå men till lägre
kostnad. Här har Lunds kommun ett utvecklingsarbete framför sig.
Miljöförvaltningen gjorde år 2017 en granskning av städningen på skolor i kommunen och
upptäckte då betydande brister. Till exempel konstaterade miljöförvaltningen att skolorna
brast i rengöring av dörrhandtag och ljusknappar, vilket innebär en ökad risk för
smittspridning. Konkurrensutsättning av städning skulle kunna vara en drivkraft för att
förbättra städningen.
Liberalernas förslag, som (M), (KD) och (FNL) helhjärtat ställer sig bakom är ett steg i helt
rätt riktning. Varför inte förenkla för kommunens skolor att bidra till bättre användning av
våra gemensamma resurser?
Eftersom vårt förslag inte vann gehör i kommunstyrelsen reserverar vi oss till förmån för våra
yrkanden:
att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på entreprenad genom upphandling med
syfte att utföra tjänsterna till samma eller bättre kvalitet för lägre pris
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag så att det är möjligt att
upphandla lokalvården i mindre delar
att en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering inledningsvis tas fram i enlighet med
kommunkontorets yttrande
att därmed anse motionen bifallen

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Torsten Czernyson (KD)

Börje Hed (FNL)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 227

Anmälan om delegationsbeslut

Dnr KS 2018/0001

Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden
2018-06-08 – 2018-08-06

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 228

Meddelanden

Dnr KS 2018/0027

1. Dom Nacka Tingsrätt rörande Förlängd nätkoncession för linje
för luftledning KS 2009/0723

2. Protokoll Svea Hovrätt rörande Ansökan om lagligförklaring av
befintlig vattenkraftsanläggning samt tillstånd till vattenverksamhet
vid anläggning på fastigheten Lilla Harrie 4:2 m fl i Kävlinge
kommun Nu fråga om prövningstillstånd
KS 2015/0802
3. Näringsdepartementets godkännande av avtal
Sverigeförhandlingen KS 2017/0492

4. Svenska Kraftnäts information om val av korridor för fortsatt
utredning av den planerade elförbindelsen Hansa PowerBridge KS
2017/1208
5. Barn- och skolnämndens Ordförande beslut MFF-akademin KS
2017/1224

6. Månadsstatistik över flyktingmottagningen 2018 KS 2018/0082
7. Räddningstjänsten Syd- Direktionsprotokoll 2018-06-12 KS
2018/0090
8. Sydvatten - Minnesanteckningar ägarträff 2018-03-23 KS
2018/0167

9. Beslut - Kammarrätten i Göteborg rörande Avvisad talan - fråga
om prövningstillstånd KS 2018/0275
10. Segeåns Vattenvårdsförbund och Vattenråd - Protokoll från
årsstämma 2018-05-18 KS 2018/0334

11. Höje å vattemråd - Protokoll från årsstämma 2018-05-29 KS
2018/0344

12. Lunds Brottsförebyggande Råd - Minnesanteckningar 2018-0615 KS 2018/0349

13. Romeleåsen & Sjölanskapskommittén – Protokoll 2018-05-04 KS
2018/0359
14. Kävlingeåns Vattenråd - Protokoll 2018-05-24 KS 2018/0378
15. Tekniska nämndens beslut 2018-06-05 § 161 Europeiska
trafikantveckan i Lund KS 2018/0488

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-15
16. Dom Växjö Tingsrätt rörande ansökan om tillstånd enl 9 kap och
11 kap miljöbalken till forskningsanläggningen European Spallation
Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5 KS 2018/0497
17. SYSAVs Behandlingsavgifter för hushållsavfall 2019 KS
2018/0521

18. Ändring i delegation och attesträtt för Habostyrelsen KS
2018/0527

19. Föreläggande om försiktighetsmått avseende anmälan om
vattenverksamhet, Revingeheds övningsområde, Lunds kommun KS
2018/0364
20. Beslut om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för
avverkning och andra åtgärder inom tre alléer på fastigheten
Häckeberga 2:1 i Lunds kommun KS 2018/0546
21. Beslut om totalt eldningsförbud Skåne län KS 2018/0562

Justerare

Utdragsbestyrkande
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