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§ 229 Justering av dagordning 

Yrkanden 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att ärende 10, 11 och 30 på 
dagordningen ska utgå. 

Anders Almgren (S), Christer Wallin (M) och Björn Abelson (S) 
yrkar avslag på Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.  

  

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

Kommunstyrelsen beslutar därefter att behandla ärende 10, 11 och 
30 efter varandra efter ärende 4 på dagordningen samt att ärende 5 
på dagordningen ska utgå. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att   avslå yrkandet om att ärende 10, 11 och 30 på dagordningen 

ska utgå, 
att   behandla ärende 10, 11 och 30 efter varandra efter ärende 4 på 

dagordningen, 
att   ärende 5 på dagordningen ska utgå.   
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§ 230 Information om ekonomi och budget 2018 
Dnr KS 2018/0002 

 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den 
31 juli 2018. 

  

Rapporten redovisas. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 231 Rapport från kommunstyrelsens utskott 
 

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

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-13 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 234 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Lunds kommun för 
mandatperioden 2019-2022 

Dnr KS 2018/0624 

Sammanfattning 
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya bestämmelser 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för 
mandatperioden 2019-2022. 

Förslaget innebär bl.a. att alla arvoden baseras på ett fastställt 
heltidsarvode, ökad ersättning för sammanträden och förrättningar, 
en ökning av antal kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, en 
ökning av antalet politiska sekreterare till motsvarande fem 
heltidstjänster samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. En nyhet 
är också att de helägda kommunala bolagens styrelsearvoden 
regleras i en bilaga till bestämmelserna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018 
Förslag till nya Arvodesregler Lunds kommun 2018-08-31 

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunkontorets förslag, med följande ändringar: 

att  i Lunds kommun ska finnas 5 kommunalråd, med uppdelningen 3 
styrande och 2 i opposition, 

att  det finns möjlighet att dela dessa tjänster mellan olika personer, 

att  “övriga kommunal/oppositionsråd” har inom sitt uppdrag att 
inneha presidiepost i en kommunal nämnd. 

  

Torsten Czernyson (KD) yrkar 

att  ej utöka antalet kommunalråd/oppositionsråd samt politiska 
sekreterare  

att  möjlighet till delning av dessa uppdrag 50% på 2 personer finns. 

att  i övrigt godkänna bestämmelserna. 

  

Hanna Gunnarsson (V) yrkar 
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att  kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per 
månad 

att  kommunalråden inte får någon extra ersättning för 
presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller nämnder 

att  antalet kommunalråd inte utökas 

att  antalet politiska sekreterare inte utökas 

att  en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från 
samma eller olika partier 

att  maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 3,5 timme 

att  det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag 
som i kommunens nämnder och styrelser. 

  

Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mia 
Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

  

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar  

att de tre första raderna under rubriken 5:2 
Kommunalråd/oppositionsråd utgår, och ersätts av följande text: 

I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av 
kommunfullmäktige.  

att  ordet ”oppositionsråd” tas bort ur texten på alla ställen det 
förekommer. 

  

Börje Hed (FNL) yrkar 

att  det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på 
halvtid,  

att  antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas,  

att  ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst 
en nämnd,  

att  den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett 
presidieuppdrag i en nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att 
alla tillägg i övrigt utgår. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. 
yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
att     anta Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 2019-
2022, enligt förslag. 

att     de ökade kostnaderna för arvoden, ersättningar och löner enligt 
bestämmelserna beaktas vid beslut om slutlig EVP 2019-2021. 

Reservationer 
Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Hanna 
Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 234/01-03 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 10, ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022” 

Dnr KS 2018/0624 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

våra egna yrkanden enligt nedan.  

Vi framförde, när mötets dagordning fastställdes, att ärendena 10, 11, och 

30 skulle utgå ur dagordningen. Vi anser att det faktiskt är det nya KF:s 

uppgift att ta beslut inom dessa ärenden. Vi fick inte igenom detta, utan 

ärendena behandlades. Vi yrkade i detta ärende: 

 

 

att de tre första raderna under rubriken 5:2 Kommunalråd/oppositionsråd 

utgår, och ersätts av följande text:  

 

I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av 

kommunfullmäktige.  

att ordet ”oppositionsråd” tas bort ur texten på alla ställen det 

förekommer. 

 

Vi anser alltså att antalet kommunalråd ska vara fem, inte sju som det nu 

ser ut att bli. Nu blir det så att man bygger ut med både fler kommunalråd 

och politiska sekreterare. Det är speciellt kommunalråden som är dyra, och 

vi fokuserar därför vår kritik på utökandet av dessas antal. Att man från 

denna valperiod kodifierar vilka kommunalråd som ska vara 

oppositionsråd, är också ett feltänk. Vilka kommunalråd som ska 

betecknas som styrande, och vilka ska betecknas som varande i opposition, 



får visa sig utifrån vilken makt deras partier eller koalitioner i verkligheten 

utövar.  

För Sverigedemokraterna 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

Reservation kommunstyrelsen 2018-09-05. Ärende 10, 11 och 30 

Deltidskommunalråd 

Det finns nu tio partier i fullmäktige och både den styrande koalitionen och oppositionen kan 
innehålla ett större antal partier än tidigare. Dessutom ökar sannolikheten att många av dessa partier 
är jämnstora. Att i detta läge bara kunna fördela kommunalrådsposter på heltid kan innebära att 
bara ett av två jämnstora partier erhåller den det kraftigt ökade politiska inflytande som 
kommunalrådsposten innebär. 

Vi yrkar att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på halvtid. 

Antal kommunalråd och politiska sekreterare 

Av ekonomiska skäl anser vi att det är billigare och bättre att dela kommunalrådsposterna istället för 
att öka antalet.  

Vi yrkar att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas. 

Presidieposter 

Ett kommunalråd/oppositionsråd har ersättning för att på heltid ägna sig åt det politiska arbetet. Vi 
anser att detta också rimligen innebär att dessa befattningshavare är presidialer i en eller flera 
nämnder. 

Vi yrkar att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst en nämnd. 

Arvode för kommunalråd/oppositionsråd 

Vi anser att dessa befattningshavare ska ha en hög månadslön men inte ha tillägg för diverse 
sidouppdrag såsom presidieposter.  

Vi yrkar att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett presidieuppdrag i en 
nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att alla tillägg i övrigt utgår.   

Delning av kultur- och fritidsnämnden 

Vi anser att kultur respektive idrottsfrågorna inte har mycket gemensamt och därför inte bör 
hanteras av samma nämnd. 

Vi yrkar att kultur- och fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en fritidsnämnd. 

Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse är väsentliga för Lunds utveckling och kräver ett samlat 
grepp. Idag är detta arbete uppdelat på två nämnder vars uppdrag överlappar varandra. Detta 
innebär att nämndernas arbete försvagas vilket innebär att viktiga beslut flyttats till 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vilket ur demokratisk synvinkel är beklagligt. 

Vi yrkar att Kf uppdrar åt Ks att utreda förutsättningarna för att bilda en samhällsbyggarnämnd för 
byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområden. 



Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden enligt ovan. 

Börje Hed 

FörNyaLund 



 
 
 
 
 
Partiöverläggningar om arvoden m.m.  
Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2018-09-05 

 
Sänkning av kommunalrådens löner  
Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i 
månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner. 
Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga.  
 
Vänsterpartiet vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är presidialer i 
kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en lön, inget mer. (Om kommunstyrelsens 
ordförande inte är kommunalråd får denne såklart arvode enligt procentsatserna).  
 
Inga fler kommunalråd 
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun från fem till sju. Vi 
vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar.  
 
En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer  
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är 
kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer 
från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Partiföreträdarposterna kan idag delas 
på två personer. 
 
Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på 
dessa uppdrag.  
 
Inga fler politiska sekreterare  
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar från två till fyra. Vi vill inte att den politiska 
organisationen runt kommunalråden växer.  
 
Maxtiden för arvode på långa möten  
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5 
timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.  
 
Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder  
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens 
nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna 
mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas 
presidialers.  
 
 



Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena  
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns 
lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har 
möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra. 
Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på 
dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en 
sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha 
inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.  
 
 
Yrkanden i sin helhet på kommunstyrelsen 2018-09-05 
 
Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds 
kommun för mandatperioden 2019-2022 
 
Att: Kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per månad 
Att: Kommunalråden inte får någon extra ersättning för presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller 
nämnder 
Att: Antalet kommunalråd inte utökas 
Att: Antalet politiska sekreterare inte utökas 
Att: En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från samma eller olika partier  
Att: Maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 4,5 timme  
Att: Det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder och 
styrelser 
 
Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna 
 
Att: att-sats 3, om att utreda fler bolagiseringar, avslås  
Att: att-sats 8, om sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska hållas på 
kvällstid 
 
Ärende 30 Partistöd för mandatperioden 2019-2022 
 
Att: Inga förändringar görs i reglerna om partistöd  



    
Kommunstyrelsen Protokoll 13 (58) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-05  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 235 Uppdrag från partiöverläggningarna 
Dnr KS 2018/0623 

Sammanfattning 
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har 
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och 
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

  

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att tredje att-satsen i 
kommunkontorets förslag om att utreda fler bolagiseringar avslås, 
samt att åttonde att-satsen i kommunkontorets förslag om 
sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska 
hållas på kvällstid. 

  

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg: 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  dela kultur- och fritidsnämnden i en kultur- och en fritidsnämnd, 

att  det miljöstrategiska ansvaret flyttas till miljönämnden. 

  

Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg: 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att inrättandet av en samhällsbyggnämnd som omfattar 
verksamhetsområdena för byggnads- och tekniska nämnderna. 

  

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
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 2018-09-05  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

att  uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till 
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och ersättningar, 
samt 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering 
grupperas partivis,  

att  utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen, 

att  till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare. 

att  Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd 
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig 
förvaltning,  

att  fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska 
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av respektive 
nämnd. 

  

Börje Hed (FNL) instämmer i Mia Honeths (L) yrkande. Därutöver 
instämmer han i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande om att kultur- 
och fritidsnämnden delas i en kultur- och en fritidsnämnd,  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
att     revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering 

grupperas partivis. 
att     utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen. 
att     till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare. 
att     Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd 

kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig 
förvaltning. 

att     fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska 
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av 
respektive nämnd. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att     uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av 

kommunkontoret återkomma med förslag till regler för ett 
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen. 



    
Kommunstyrelsen Protokoll 15 (58) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-05  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

att     uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till 
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och 
ersättningar.  

att     uppdra åt kommunkontoret att utreda konsekvenser av 
bolagisering av verksamheter och reviderad ägarstruktur. 

Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V), Inga Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L), 
Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 235/01-04 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunkontoret 
Akten 
    



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 11 ”Uppdrag från partiöverläggningarna” Dnr KS 

2018/0623 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget yrkande:  

 

 

Sverigedemokraterna yrkar att 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till 

förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och 

ersättningar. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering 

grupperas partivis. 

 

att utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen. 

 

att till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

att Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd 

kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig 

förvaltning. 

 

att fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel 

ska ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av 

respektive nämnd. 



 

Vi yrkade alltså, som framgår av ovan, på sex av åtta-satser i det 

ursprungliga beslutsförslaget. De två vi inte yrkade på var den som 

handlade om tillsättande av ett upphandlingsutskott, och den som handlade 

att det ska utredas om mer verksamheter ska bolagiseras.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

Reservation kommunstyrelsen 2018-09-05. Ärende 10, 11 och 30 

Deltidskommunalråd 

Det finns nu tio partier i fullmäktige och både den styrande koalitionen och oppositionen kan 
innehålla ett större antal partier än tidigare. Dessutom ökar sannolikheten att många av dessa partier 
är jämnstora. Att i detta läge bara kunna fördela kommunalrådsposter på heltid kan innebära att 
bara ett av två jämnstora partier erhåller den det kraftigt ökade politiska inflytande som 
kommunalrådsposten innebär. 

Vi yrkar att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på halvtid. 

Antal kommunalråd och politiska sekreterare 

Av ekonomiska skäl anser vi att det är billigare och bättre att dela kommunalrådsposterna istället för 
att öka antalet.  

Vi yrkar att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas. 

Presidieposter 

Ett kommunalråd/oppositionsråd har ersättning för att på heltid ägna sig åt det politiska arbetet. Vi 
anser att detta också rimligen innebär att dessa befattningshavare är presidialer i en eller flera 
nämnder. 

Vi yrkar att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst en nämnd. 

Arvode för kommunalråd/oppositionsråd 

Vi anser att dessa befattningshavare ska ha en hög månadslön men inte ha tillägg för diverse 
sidouppdrag såsom presidieposter.  

Vi yrkar att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett presidieuppdrag i en 
nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att alla tillägg i övrigt utgår.   

Delning av kultur- och fritidsnämnden 

Vi anser att kultur respektive idrottsfrågorna inte har mycket gemensamt och därför inte bör 
hanteras av samma nämnd. 

Vi yrkar att kultur- och fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en fritidsnämnd. 

Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse är väsentliga för Lunds utveckling och kräver ett samlat 
grepp. Idag är detta arbete uppdelat på två nämnder vars uppdrag överlappar varandra. Detta 
innebär att nämndernas arbete försvagas vilket innebär att viktiga beslut flyttats till 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vilket ur demokratisk synvinkel är beklagligt. 

Vi yrkar att Kf uppdrar åt Ks att utreda förutsättningarna för att bilda en samhällsbyggarnämnd för 
byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområden. 



Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden enligt ovan. 

Börje Hed 

FörNyaLund 



     
 
 

     

           Lund 2018-09-05 

 

 
 
 
Reservation 
 

Uppdrag till kommunkontoret efter partiöverläggningar  
 

I partiöverläggningarna har Liberalerna föreslagit en utredning för att undersöka 
möjligheter och konsekvenser av att bilda en Samhällsbyggarnämnd med ansvar för 
nuvarande Byggnads- och Tekniska nämndernas verksamhetsområden. Redan idag 
bedrivs ett samarbete, framför allt på förvaltningsnivå och ett flertal ärenden bereds 
gemensamt av tjänstemän på de olika förvaltningarna. Vi är övertygade att om att 
effektiviteten i arbetet skulle vinna på en gemensam nämnd. I utredningsuppdraget 
måste förstås också ingå att se över vilka beslut som ska fattas av nämnden och 
vilka som kan delegeras till tjänstemän och hur man ska säkerställa respektive 
nämnds myndighetsutövning. I utredningen måste också ingå att studera de 
exempel på motsvarande samhällsbyggarnämn som finns i andra kommuner. 

 

Mot bakgrund av ovanstående reserverar jag mig till förmån för mina egna 
yrkanden.  

 

 

Mia Honeth (L) 

 



 
 
 
 
 
Partiöverläggningar om arvoden m.m.  
Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2018-09-05 

 
Sänkning av kommunalrådens löner  
Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i 
månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner. 
Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga.  
 
Vänsterpartiet vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är presidialer i 
kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en lön, inget mer. (Om kommunstyrelsens 
ordförande inte är kommunalråd får denne såklart arvode enligt procentsatserna).  
 
Inga fler kommunalråd 
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun från fem till sju. Vi 
vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar.  
 
En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer  
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är 
kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer 
från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Partiföreträdarposterna kan idag delas 
på två personer. 
 
Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på 
dessa uppdrag.  
 
Inga fler politiska sekreterare  
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar från två till fyra. Vi vill inte att den politiska 
organisationen runt kommunalråden växer.  
 
Maxtiden för arvode på långa möten  
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5 
timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.  
 
Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder  
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens 
nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna 
mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas 
presidialers.  
 
 



Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena  
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns 
lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har 
möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra. 
Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på 
dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en 
sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha 
inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.  
 
 
Yrkanden i sin helhet på kommunstyrelsen 2018-09-05 
 
Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds 
kommun för mandatperioden 2019-2022 
 
Att: Kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per månad 
Att: Kommunalråden inte får någon extra ersättning för presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller 
nämnder 
Att: Antalet kommunalråd inte utökas 
Att: Antalet politiska sekreterare inte utökas 
Att: En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från samma eller olika partier  
Att: Maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 4,5 timme  
Att: Det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder och 
styrelser 
 
Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna 
 
Att: att-sats 3, om att utreda fler bolagiseringar, avslås  
Att: att-sats 8, om sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska hållas på 
kvällstid 
 
Ärende 30 Partistöd för mandatperioden 2019-2022 
 
Att: Inga förändringar görs i reglerna om partistöd  



    
Kommunstyrelsen Protokoll 16 (58) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-05  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 236 Partistöd för mandatperioden 2019-2022 
Dnr KS 2018/0631 

Sammanfattning 
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya regler för 
kommunalt partistöd. Reglerna ändras på så sätt att partistödet 
baseras på inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet. För 
2018 är förändringen beloppsneutral. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018 
Regler om kommunalt partistöd den 31 augusti 2018 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), 
Anders Almgren (S), Mia Honeth (L) och Torsten Czernyson (KD) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar avslag på förslaget då inga ändringar av 
reglerna bör göras. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers 
(MP) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
att     anta Regler om kommunalt partistöd, enligt förslag. 
att     den ökade kostnaden för partistöd beaktas vid beslut om slutlig 

EVP 2019-2021. 

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

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 236/01-02 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



 
 
 
 
 
Partiöverläggningar om arvoden m.m.  
Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2018-09-05 

 
Sänkning av kommunalrådens löner  
Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i 
månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner. 
Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga.  
 
Vänsterpartiet vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är presidialer i 
kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en lön, inget mer. (Om kommunstyrelsens 
ordförande inte är kommunalråd får denne såklart arvode enligt procentsatserna).  
 
Inga fler kommunalråd 
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun från fem till sju. Vi 
vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar.  
 
En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer  
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är 
kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer 
från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Partiföreträdarposterna kan idag delas 
på två personer. 
 
Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på 
dessa uppdrag.  
 
Inga fler politiska sekreterare  
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar från två till fyra. Vi vill inte att den politiska 
organisationen runt kommunalråden växer.  
 
Maxtiden för arvode på långa möten  
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5 
timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.  
 
Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder  
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens 
nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna 
mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas 
presidialers.  
 
 



Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena  
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns 
lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har 
möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra. 
Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på 
dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en 
sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha 
inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.  
 
 
Yrkanden i sin helhet på kommunstyrelsen 2018-09-05 
 
Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds 
kommun för mandatperioden 2019-2022 
 
Att: Kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per månad 
Att: Kommunalråden inte får någon extra ersättning för presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller 
nämnder 
Att: Antalet kommunalråd inte utökas 
Att: Antalet politiska sekreterare inte utökas 
Att: En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från samma eller olika partier  
Att: Maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 4,5 timme  
Att: Det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder och 
styrelser 
 
Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna 
 
Att: att-sats 3, om att utreda fler bolagiseringar, avslås  
Att: att-sats 8, om sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska hållas på 
kvällstid 
 
Ärende 30 Partistöd för mandatperioden 2019-2022 
 
Att: Inga förändringar görs i reglerna om partistöd  



 

 

Reservation kommunstyrelsen 2018-09-05. Ärende 10, 11 och 30 

Deltidskommunalråd 

Det finns nu tio partier i fullmäktige och både den styrande koalitionen och oppositionen kan 
innehålla ett större antal partier än tidigare. Dessutom ökar sannolikheten att många av dessa partier 
är jämnstora. Att i detta läge bara kunna fördela kommunalrådsposter på heltid kan innebära att 
bara ett av två jämnstora partier erhåller den det kraftigt ökade politiska inflytande som 
kommunalrådsposten innebär. 

Vi yrkar att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på halvtid. 

Antal kommunalråd och politiska sekreterare 

Av ekonomiska skäl anser vi att det är billigare och bättre att dela kommunalrådsposterna istället för 
att öka antalet.  

Vi yrkar att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas. 

Presidieposter 

Ett kommunalråd/oppositionsråd har ersättning för att på heltid ägna sig åt det politiska arbetet. Vi 
anser att detta också rimligen innebär att dessa befattningshavare är presidialer i en eller flera 
nämnder. 

Vi yrkar att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst en nämnd. 

Arvode för kommunalråd/oppositionsråd 

Vi anser att dessa befattningshavare ska ha en hög månadslön men inte ha tillägg för diverse 
sidouppdrag såsom presidieposter.  

Vi yrkar att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett presidieuppdrag i en 
nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att alla tillägg i övrigt utgår.   

Delning av kultur- och fritidsnämnden 

Vi anser att kultur respektive idrottsfrågorna inte har mycket gemensamt och därför inte bör 
hanteras av samma nämnd. 

Vi yrkar att kultur- och fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en fritidsnämnd. 

Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse är väsentliga för Lunds utveckling och kräver ett samlat 
grepp. Idag är detta arbete uppdelat på två nämnder vars uppdrag överlappar varandra. Detta 
innebär att nämndernas arbete försvagas vilket innebär att viktiga beslut flyttats till 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vilket ur demokratisk synvinkel är beklagligt. 

Vi yrkar att Kf uppdrar åt Ks att utreda förutsättningarna för att bilda en samhällsbyggarnämnd för 
byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområden. 



Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden enligt ovan. 

Börje Hed 

FörNyaLund 



    
Kommunstyrelsen Protokoll 17 (58) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-05  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 237 Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i 
Genarp 

Dnr KS 2018/0613 

Sammanfattning 
Lunds kommun är enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning skyldiga att tillhandahålla en 
bostad för nyanlända efter anvisning. För att lösa en del av 
bostadsbehoven har Tekniska förvaltningen genomfört en 
markanvisningstävling i Genarp där en förutsättning var att Lunds 
kommun ska teckna hyresavtal om samtliga 32 lägenheter under 5 
år. 

Årshyran bedöms till 4,5 mnkr och den finansieras genom att de 
boende betalar hyror för lägenheterna. 

Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att ge 
servicenämnden i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för att 
genomföra projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018 
Servicenämndens beslut den 29 augusti 2018, § 66 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018, Dnr SN 
2018/0199. 
Samarbetsavtal mellan Lunds kommun och Veidekke 
Förslag till blockhyresavtal med tillhörande bilagor. 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2017. 
Tekniska nämndens beslut 23 maj 2018, § 133. 
  

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Hanna 
Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag. 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår på 
förslaget. 



    
Kommunstyrelsen Protokoll 18 (58) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-05  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal enligt 

bifogat förslag för fastigheterna Vollmar 1-6, Wrangel 1-6 och 
Pottemakaren 1-4 i Genarp, Lunds kommun.  

att finansiering sker inom befintliga ramar. 

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 237/01 

Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 
Barn- och skolnämnden 
Socialnämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 6,  ”Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i 

Genarp” Dnr KS 2018/0613 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Vi anser att kommunen inte ska genomföra den typ av projekt där man 

bygger hela områden för endast nyanlända, eller med en mycket hög andel 

nyanlända. Vi i SD vill istället upphöra med hela mottagningen av 

asylinvandrare.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 238 Föreningen Gamla Lunds ansökan om bidrag 
till verksamheten 

Dnr KS 2018/0453 

Sammanfattning 
Föreningen Gamla Lund ansöker om fortsatta årliga bidrag och ett 
extra bidrag för 2018 till följd av extra kostnader i samband med 
deras 100-års jubileum samt att föreningen sedan 1:e augusti 2017 
mist ett statligt bidrag. 

Totalt ansöks om 150 000 kr för 2018 och 100 000 kr för 2019, där 
tidigare års bidrag till föreningen uppgått till 40 000 kr per år. 

40 000 kr finns avsatt i kommunkontorets budget medan resterande 
medel måste finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7:e juni 2018. 
Ansökan från föreningen Gamla Lund den 30:e maj 2018. 

Yrkanden 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla föreningen Gamla Lunds ansökan. 

  

Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S), Ulf 
Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar 

att  bevilja föreningen Gamla Lund 40 000 kr i bidrag för 2018 som 
finansieras inom kommunkontorets budgetram, 

att  därutöver bevilja föreningen Gamla Lund 70 000 kr i bidrag för 
2018 i anledning av deras 100-års jubileum, att finansieras via 
kommunstyrelsens reserverade medel. 

  

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att  bevilja föreningen Gamla Lund 40 000 kr i bidrag för 2018 som 
finansieras inom kommunkontorets budgetram. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja föreningen Gamla Lund 40 000 kr i bidrag för 2018 som 

finansieras inom kommunkontorets budgetram, 
att därutöver bevilja föreningen Gamla Lund 70 000 kr i bidrag för 

2018 i anledning av deras 100-års jubileum, att finansieras via 
kommunstyrelsens reserverade medel. 

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 238/01 

Protokollsanteckningar 
(M), (S), (MP), (KD), (C), (L) (V) och (FNL): Frågor om stöd och 
bidrag av den här typen förutsättes hanteras inom den kommande 
Evenemangsstrategin. 

Beslut expedieras till: 
Föreningen Gamla Lund 
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen 
Akten   



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 7, ”Föreningen Gamla Lunds ansökan om bidrag till 

verksamheten” Dnr KS 2018/0453 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

det beslutsförslag som kommunkontoret tagit fram, alltså att Gamla Lund 

ska få 40 000 kr. Det beslut som nu togs, om ytterligare medel till 

föreningens kommande jubileum, kommer att behöva finansieras med 

ökad upplåning för kommunen, vilket vi anser fel.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 239 Årsredovisning för 2017 samt anhållan om 
ansvarsfrihet för Inez Möllers stiftelse 

Dnr KS 2018/0451 

Sammanfattning 
Styrelsen för Inez Möllers stiftelse har inlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017. Det åligger 
kommunstyrelsen att besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens 
styrelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2018 
Årsredovisning för 2017 samt revisionsberättelse för 2017, daterad 
2018-05-21 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att styrelsen för Inez Möllers stiftelse beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2017 

Beslut expedieras till: 
Inez Möllers stiftelse 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 240 Granskning av upphandlingsprocessen i fyra 
nämnder 

Dnr KS 2018/0476 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande i fråga om den 
granskning, som har genomförts av externa revisorer på uppdrag av 
kommunrevisionen i Lunds kommun. 

Revisorerna har identifierat ett antal brister avseende följsamhet till 
LOU/LUF och kommunens upphandlingspolicy. Det kan konstateras 
att kommunstyrelsen inte i alla delar gör samma bedömning som 
revisorerna har gjort, vilket redovisas i detta svar. 

Revisorerna har lämnat rekommendationer till förbättringar inom 
området. I detta svar redovisas de åtgärder som har eller kommer 
vidtas i syfte att stärka rutinerna i upphandlingsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-07-05 
Kommunrevisionens skrivelse 2018-06-13 
Revisionsrapport (EY) Granskning av upphandlingsprocessen, juni 
2018 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Börje Hed 
(FNL), Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag med följande tillägg: 

Förutsättningarna för politisk insyn och möjlighet för politiskt 
ansvarstagande i upphandlingsarbetet behöver stärkas väsentligt. I 
dagsläget sköts upphandlingarna långt ifrån politiken utan möjlighet 
till insyn och påverkan, men det är politiken som har det faktiska 
ansvaret. För att det ansvaret ska kunna tas även i praktiken behöver 
kommunen införa ett upphandlingsutskott. Därför har 
kommunstyrelsen 180905 beslutat att uppdra åt kommunstyrelsens 
arbetsutskott att med stöd av kommunkontoret återkomma med 
förslag till regler för ett upphandlingsutskott underställt 
kommunstyrelsen. 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunkontorets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att     besvara revisionsrapporten Granskning av 

upphandlingsprocess med vad kommunkontoret har anfört, 
med följande tillägg: 

 

Förutsättningarna för politisk insyn och möjlighet för politiskt 
ansvarstagande i upphandlingsarbetet behöver stärkas väsentligt. I 
dagsläget sköts upphandlingarna långt ifrån politiken utan möjlighet 
till insyn och påverkan, men det är politiken som har det faktiska 
ansvaret. För att det ansvaret ska kunna tas även i praktiken behöver 
kommunen införa ett upphandlingsutskott. Därför har 
kommunstyrelsen 180905 beslutat att uppdra åt kommunstyrelsens 
arbetsutskott att med stöd av kommunkontoret återkomma med 
förslag till regler för ett upphandlingsutskott underställt 
kommunstyrelsen. 

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 240/01 

Beslut expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 9, ”Granskning av upphandlingsprocessen i fyra 

nämnder” Dnr KS 2018/0476 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget yrkande som var att svara revisionen enligt kommunkontorets 

förslag till yttrande, och inte ha med det tillägg som beslutades på mötet.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 241 Lunds kommuns vägval angående lösning på 
arkivorganisation e-Arkiv 

Dnr KS 2016/0108 

Sammanfattning 
Frågan kring hur Lunds kommun ska lösa e-Arkivfrågan, antingen på 
egen hand eller i samverkan med andra kommuner, har tidigare 
utretts av kommunkontoret och varit uppe för beslut i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att 
återremittera ärendet med uppdrag till kommunkontoret att 
kontakta övriga kommuner inom Scan-arkiv med uppdraget att 
försöka nå en mer prisvärd lösning för gemensamt e-arkiv. 

Kommunkontoret har genom styrgruppen i Projekt ScanArkiv utrett 
samverkan genom ett så kallat samverkansavtal. Kommunkontoret 
föreslår därför att Lunds kommun genom samverkansavtal inleder 
ett tekniskt samarbete kring e-arkiv där Lund blir värdkommun. 
Denna form av samverkan ger också möjligheter att i framtiden 
fördjupa samarbetet i andra former. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juli 2018 dnr KS 
2016/0108 
Samverkansavtal kommungemensamt e-Arkiv, den 21 juni 2018 
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018, § 81 dnr KS 2016/0108. 

Yrkanden 
Björn Abelson (S) och Christer Wallin (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna att samverkansavtal om ett kommungemensamt e-

arkiv tecknas mellan Lunds kommun och vardera av de 14 
deltagande kommunerna enligt kommunkontorets förslag, 

att delegera till kommundirektören att underteckna 
samverkansavtal mellan Lunds kommun och de deltagande 
kommunerna, 

att Lunds kommuns kostnader i samverkan inte får överstiga 
2 500 tkr, 

att den årliga kostnaden för e-arkivet, 2 500 tkr, beaktas när beslut 
tas om slutligt EVP 2019-2021 . 
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Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Stadsarkivet 
Kommundirektören 
Akten   
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§ 242 Förslag till beslut om att anta 
kommungemensam gallringsplan för 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

Dnr KS 2016/0242 

Sammanfattning 
För att säkerställa och effektivisera dokumenthanteringen vid 
kommunens olika nämnder med förvaltningar pågår praktiskt 
införande av en ny informationsredovisning. Projektet med att 
implementera den nya informationsredovisningen har delats in i tre 
olika aktiviteter och avser framtagande av dokumenthanteringsplan, 
arkivbeskrivning och kommungemensam gallringsplan för 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunkontoret föreslår att den kommungemensamma 
gallringsplanen, vilken tidigare varit ute på remiss i kommunens 
samtliga förvaltningar under slutet av 2016 och början av 2017, går 
upp till beslut och antas i kommunstyrelsen i egenskap av 
arkivmyndighet. Därefter behöver övriga nämnder/styrelser ta ett 
eget beslut om gallringsplanen, vilken i vissa delar kan behöva 
anpassas till den egna verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018 
Förslag till Kommungemensam gallringsplan för handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse, version 1.0 
Kommunstyrelsens beslut om Framtagande av ny 
informationsredovisning för Lunds kommun den 3 maj 2016, § 178, 
dnr KS 2016/0184. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta kommungemensam gallringsplan gällande handlingar av 

tillfällig och ringa betydelse, enligt kommunkontorets förslag. 

Beslut expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Stadsarkivet 
Akten   
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§ 243 Ansökan om bidrag till utveckling av smart 
vit käpp inom projektet ökad självständighet 
för synskadade med hjälp av elektroniskt 
ledstråk 

Dnr KS 2017/0272 

Sammanfattning 
Projektet Ökad självständighet för synskadade med hjälp av 
elektroniskt ledstråk har ansökt om bidrag från medel som 
kommunstyrelsen har avsatt för genomförande av planen för 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
Bidraget ska användas till att utveckla en slutlig version av smart vit 
käpp. 

Beslut om utdelning av medel fattas av kommunstyrelsen vid två 
tillfällen per år, i mars och september. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 april 2018, § 35. 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 mars 2018 
dnr 2017/230. 
Kommunala funktionshinderrådets beslut den 4 april 2017, § 13. 
Ansökan om bidrag inkommen den 9 mars 2017. 

Yrkanden 
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Mia Honeth (L) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att  uppmana de sökande att vända sig till Future by Lund för dialog 
rörande projektets utveckling, 

att  överlämna ansökan till näringslivsavdelningen och Future by 
Lund för kännedom, 

att  anse ansökan om bidrag besvarad. 

  

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att  uppmana de sökande att vända sig till Future by Lund för dialog 
rörande projektets utveckling, 
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att  överlämna ansökan till näringslivsavdelningen och Future by 
Lund för kännedom, 

att  avslå ansökan om bidrag. 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppmana de sökande att vända sig till Future by Lund för 

dialog rörande projektets utveckling, 
att överlämna ansökan till näringslivsavdelningen och Future by 

Lund för kännedom, 
att anse ansökan om bidrag besvarad. 

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

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 243/01 

Beslut expedieras till: 
Projektgruppen, Ökad självständighet för synskadade med hjälp av 
elektroniskt ledstråk 
Kommunala funktionshinderrådet 
Kommunkontoret, administrativa avdelningen 
Kommunkontoret, näringslivsavdelningen 
Future by Lund 
Akten   



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 14 ”Ansökan om bidrag till utveckling av smart vit käpp 

inom projektet ökad självständighet för synskadade med hjälp av 

elektroniskt ledstråk Dnr KS 2017/0272” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

de yrkande som lades under mötet, att avslå ansökan och uppmana de 

sökande att söka medel hos Future by Lund. Det beslut som nu fattades var 

samma förutom att det formulerades som att ansökan besvarades, inte 

avslogs. Det är ärligare att säga att ansökan avslås anser vi, eftersom 

kommunen inte beviljar några medel.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 244 Förslag till förändring av taxor för tillsyn 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Dnr KS 2018/0498 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Syd har utarbetat förslag till nya taxor för tillsyn 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och översänt 
dem till medlemskommunerna så att beslut i respektive 
kommunfullmäktige kan fattas under hösten 2018. Taxorna föreslås 
börja gälla den 1 januari 2019. Räddningstjänsten Syd föreslås få 
bemyndigande att årligen besluta om justering av timtaxan enligt 
särskilt angiven beräkningsgrund. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018. 
Framställan från Räddningstjänsten Syd om förändring av taxor för 
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och 
tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
daterad den 1 juni 2018, jämte bilagor. 
Förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). 

Yrkanden 
Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och Anders Almgren (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag. 

Börje Hed (FNL) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar 
att tillsynsavgifterna inte höjs även om taxekonstruktionen ändras. 

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

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden 

enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE), att gälla från och med 
den 1 januari 2019, samt 

att bemyndiga Räddningstjänsten Syd att på sätt som framgår av 3 
§ i föreliggande taxeförslag årligen besluta om justering av 
beloppen i taxetabellerna 1-3 och det belopp som ska utgå per 
timme handläggningstid i taxan. 

  

Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 244/01 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



 
 
 
 

 
 

  
       Reservation  

Kommunstyrelsen 2018-09-05, ärende 15  
“Förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 

tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)” 
 
 
 
 

Höjda avgifter fördyrar för företagen  
  
Taxornas storlek har stor betydelse för kommunens näringslivsklimat. Att kraftigt höja 
tillsynsavgifterna, som föreslogs i detta ärende, fördyrar i onödan för de företagare som är 
verksamma i kommunen. 
  
Vi yrkade att tillsynsavgifterna inte höjs även om taxekonstruktionen ändras 
  
 
  
 
 
 
 
 
Börje Hed Hanna Gunnarsson  
FörNyaLund Vänsterpartiet  
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§ 245 Överenskommelse till samverkan i Lund 
mellan det civila samhället och kommunen 

Dnr KS 2016/0688 

Sammanfattning 
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett 
förslag till Lunds Överenskommelse mellan kommunen och idéburen 
sektor i Lund. I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds 
Överenskommelse, samt vilka principer och åtaganden som ska ligga 
till grund för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor 
i Lund. Förslaget till Lunds Överenskommelse har skickats ut för 
remissyttrande till nämnder, råd och alla föreningar/organisationer i 
Lund. Remisstiden sträckte sig från början av april till den 31 maj 
2018. Kommunkontoret har sammanfattat remissvaren. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om 
styrdokumentet Lunds Överenskommelse i september 2018. 
Därefter går arbetet med Överenskommelsen in i en 
genomförandefas och kräver därför en ny organisation. 
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till fortsatt organisation 
för det fortsatta arbetet med Lunds Överenskommelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2018 
Sammanställning av remissvar den 28 juni 2018 
Reviderad version Lunds Överenskommelse den 26 juni 2018 
Minnesanteckningar styrgrupp för Lunds Överenskommelse den 26 
juni 2018 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) 
och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslaget till Lunds Överenskommelse samt, 

att  ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för 
samordningen av genomförandet av Lunds Överenskommelse. 

  

Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD och 
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslaget till Lunds Överenskommelse samt, 
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att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för samordningen av 
genomförandet av Lunds Överenskommelse. 

  

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

att  avslå förslaget till Lunds Överenskommelse. 

  

Beslutsgång 
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 Mia Honeths (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 Mia Honeths (L) m.fl. yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) röstar ja. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Torsten 
Czenyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar nej. 

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta. 
  
Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att 
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Elin 
Gustafssons (S) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslaget till Lunds Överenskommelse samt, 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för 

samordningen av genomförandet av Lunds Överenskommelse. 
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Reservationer 
Hans-Olof Andersson (SD), Börje Hed (FNL), Christer Wallin (M), 
Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och Mia Honeth 
(L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 245/01 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 16 ”Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det 

civila samhället och kommunen, (KF)” Dnr KS 2016/0688 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Det finns inget i handlingarna som tyder på att den så kallade 

överenskommelsen fyller någon funktion.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 246 Anhållan om medel till arbete med 
reparation och underhåll av dammar och 
våtmarker anlagda inom Kävlingeåprojektet 
och Vattenvårdsprogram Kävlingeån 

Dnr KS 2018/0457 

Sammanfattning 
Kävlingeåns vattenråds medlemskommuner har (förutom Tomelilla) 
tecknat ett samarbetsavtal fram till 2021 om genomförande av 
Vattenvårdsprogram Kävlingeån. Vattenrådet kan åta sig att för 
perioden 2018-2021 att samordna arbetet med reparation och 
underhåll, under förutsättning att kommunerna avsätter medel för 
arbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2014, § 226 
Kävlingeåns vattenråds skrivelse den 31 maj 2018 
Yttrande från tekniska förvaltningen den 27 juni 2018 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M) och Emma Berginger (MP) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna att Kävlingeåns vattenråd fortsätter att hantera 

reparation och underhåll för perioden 2018-2021 
att,  under förutsättning av att övriga kommuner beviljar sin del av 

anslaget, bevilja Kävlingeåns vattenråd 155 600 kronor per år 
under åren 2019-2021, 

att  finansiering sker i slutligt beslut om EVP för 2019. 

Beslut expedieras till: 
Kävlingeåns vattenråd 
Tekniska nämnden 
Berörda kommuner 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 35 (58) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-05  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 247 Förslag till justering av verksamhetsområde 
för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Lund 

Dnr KS 2017/0992 

Sammanfattning 
VA Syd har ingett förslag om justering av verksamhetsområde för 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund. 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018 att återremittera 
tidigare förslag till VA SYD för ställningstagande till de synpunkter 
som miljönämnden och tekniska förvaltningen framfört. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018 
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 43 
Ägarnämndens beslut den 8 mars 2018, jämte bilagor 
Tekniska förvaltningens skrivelse den 26 juni 2018 
Miljöförvaltningens skrivelse den 3 juli 2018 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L), Hans-
Olof Andersson (SD), Börje Hed (FNL) och Hanna Gunnarsson (V) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
att     godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 

SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Råbylund, 
Lund, 

att     godkänna   förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 
SYDs allmänna vatten- och   avloppsanläggning i södra Dalby, 

att     godkänna   förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 
SYDs allmänna vatten- och   avloppsanläggning i 
Hällestadsvägen, Dalby, 

att     godkänna   förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 
SYDs allmänna vatten- och   avloppsanläggning i Veberöd, 
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att     godkänna   förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 
SYDs allmänna vatten- och   avloppsanläggning i Ormvägen, 
Genarp, 

att     godkänna   förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 
SYDs allmänna vatten- och   avloppsanläggning i Södra Sandby, 

att     godkänna   förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 
SYDs allmänna vatten- och   avloppsanläggning i Torna 
Hällestad, 

att     godkänna   förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 
SYDs allmänna vatten- och   avloppsanläggning i Björnstorp, 

att     godkänna   förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 
SYDs allmänna vatten- och   avloppsanläggning i Åge Tuas vägh, 
Genarp, 

att     godkänna   förslag till förändring av verksamhetsområde för VA 
SYDs allmänna vatten- och   avloppsanläggning i Skarnberga, 
Södra Sandby. 

  

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 37 (58) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-05  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 248 Kemikalieplan för Lunds kommun - 
LundaKem 

Dnr KS 2017/1176 

Sammanfattning 
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta 
fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I förslaget till 
kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras planering, 
arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds kommun. 
Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en 
utredning av gummiunderlag och konstgräs med följande 
frågeställningar: 

- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen 
tillgänglighet, 

- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl 
anläggning som driftskostnad, 

- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och 
Hälsopåverkan. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018 
Miljöförvaltningens PM den17 augusti 2018, med matrisbilaga. 
Förslag till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018 
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018. 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Björn Abelson (S), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Mia Honeth (L) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslaget till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun. 
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Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 249 Hemställan från VA SYD om godkännande av 
ändringar av styrdokument och organisation 
för VA SYD med anledning av Lomma 
kommuns inträde som medlemskommun 

Dnr KS 2018/0508 

Sammanfattning 
Förbundsstyrelsen i VA SYD har vid sammanträde den 15 juni 2018 
beslutat ställa sig bakom förslag till Lomma kommuns inträde i VA 
SYD samt godkänna förslag till nya styrdokument och 
samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 
Förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 
Eslöv och Lomma 
Reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan mellan Lund, 
Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
Reglemente för ägarnämnderna för VA-samverkan mellan Lund, 
Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet för VA-samverkan 
mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
Förslag till samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv 
avseende Lomma kommuns inträde i VA SYD 
VA SYDs hemställan den 15 juni 2018 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2018 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP), Mats Helmfrid (M) och Björn Abelson (S) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna Lomma kommuns inträde i kommunalförbundet VA 

SYD, 
att godkänna föreslagna förändringar i förbundsordning, 

reglemente för förbundsstyrelsen och reglemente för 
revisorerna 

att godkänna samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv och 
Eslöv avseende Lomma kommuns inträde i VA SYD, 
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att godkänna förslaget till reglemente för Ägarnämnd Lomma, 
samt 

att villkora beslutet av att Malmö kommun, Burlövs kommun och 
Eslövs kommun fattar motsvarande beslut om ombildning av 
kommunalförbundet VA SYD. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 250 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2019 

Dnr KS 2018/0595 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt 
förslag i kommunkontorets tjänsteskrivelse samt föreslå 
kommunfullmäktige fastställa sammanträdestider enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018. 

Yrkanden 
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag. 

Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag med den 
justeringen att kommunstyrelsens sammanträden ska börja kl 14.00 
istället för kl 15.00. 

Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag med den justeringen att kommunstyrelsens sammanträden 
ska börja kl 13.00 istället för kl 15.00. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena 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 Christer Wallins 
(M) m.fl. yrkande ska vara motförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning: 

Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande. 

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 
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Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) röstar ja. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Mia Honeth (L), Torsten Czenyson (KD) och Börje Hed (FNL) 
röstar nej. 

Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) avstår från att 
rösta.   

Med 5 ja-röster mot 6 nej-röster och 2 som avstår från att 
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Christer 
Wallins (M) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
att     godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 i 

enlighet med kommunkontorets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 i 

enlighet med kommunkontorets förslag, med den justeringen 
att kommunstyrelsens sammanträden ska börja kl 14.00 istället 
för kl 15.00, 

att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för 
nämndernas beslut om sammanträdestider. 

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

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 250/01 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Akten   



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 21, ”Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2019, (KF)” Dnr KS 2018/0595 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

kommunkontorets förslag. Det beslut som nu gick igenom ändrade 

starttiden för kommunstyrelsen från 15.00 till 14.00, en ändring vi inte ser 

något behov av.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 251 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. Kommunstyrelsen beslutade den 15 
augusti 2018 att utse ordförande, vice ordförande samt ledamöter 
till det klimatpolitiska rådet. 

Genom en felskrivning i kommunkontorets förslag till beslut utsågs 
endast fem av de sex personer som presenterats i tjänsteskrivelsen, i 
förslag till beslut saknades Catharina Sternudd. 

Kommunstyrelsen föreslås komplettera sitt tidigare beslut med att 
utse Catharina Sternudd till ledamot i Lunds kommuns 
klimatpolitiska råd. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018 
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018 § 213 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utse Catharina Sternudd till ledamot i Lunds kommuns 

klimatpolitiska råd för en period av två år. 
 
Det antecknas att Hans-Olof Andersson (SD) inte deltar i beslutet. 

Beslut expedieras till: 
Catharina Sternudd 
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten   
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§ 252 Försäljning av Hardebergabanan 4 
Dnr KS 2018/0579 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att sälja fastigheten 
Hardebergabanan 4 till Fastighets AB Hardebergabanan. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2018 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2018 
Förslag till köpekontrakt 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2018 

Yrkanden 
Björn Abelson (S) och Christer Wallin (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna försäljningen av fastigheten Hardebergabanan 4 till 

Fastighets AB Hardebergabanan (556752-0605) för en 
köpeskilling om 6 200 000 kronor och i övrigt på de villkor som 
framgår av i ärendet föreliggande köpekontrakt. 

Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Fastighets AB Hardebergabanan 
Akten   
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§ 253 Detaljplan för del av Idalaskolan 1 och del av 
Veberöd17:2 i Veberöd, Lunds kommun 
(Idalafältet etapp II) -Samrådshandling 

Dnr KS 2018/0464 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har begärt planläggning av fastigheterna 
Idalaskolan 1 och del av Veberöd 17:2 (Idalafältet etapp 2) i Veberöd 
enligt beslut i tekniska nämnden den 17 augusti 2016. 

På fastigheten Idalaskolan 1 är avsikten att planlägga för bostäder i 
flerbostadshus. På Idalafältet föreslås uppförande av blandade 
byggnadsformer med radhus, friliggande hus och flerbostadshus. 
Flera varianter möjliggörs i planen som totalt kan innehålla cirka 
300-400 bostäder. Detaljplanen innefattar även en del av 
naturområdet mellan Idalafältet och Idala. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen. 

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2018 §98 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018 dnr BN 
2018/0194 
Detaljplan för del av Idalaskolan 1 och del av Veberöd 17:2 i 
Veberöd, Lunds kommun (Idalafältet etapp II), upprättad den 9 maj 
2018 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Hanna Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD) och Anders 
Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Torsten Czernyson (KD) 
och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttra 
sig över detaljplanen enligt följande: 

Veberöd karaktäriseras av låg bebyggelse längs med byns 
huvudgator. Karaktäristiskt för Veberöd är också närheten till 
naturen och odlingslandskapet. I dagsläget finns ingen byggnad över 
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2,5 våningar, de högsta byggnaderna är belägna på Fredriksgatan. 
Byggnationen två våningar med inredd vind och förhöjd källargrund. 

Vad gäller den föreslagna byggnationen på gamla Idalaskolans 
fastighet anser kommunstyrelsen att den föreslagna byggnadshöjden 
i upp till 4 våningar avviker alltför mycket från den omgivande 
bebyggelsen som består huvudsakligen av låg marknära bebyggelse i 
upp till 2 våningar. Kommunstyrelsen anser att bebyggelsen borde 
ansluta till den omkringliggande så att det inte skapas en ö av höga 
hus i det området.  

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 Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Torsten 
Czenyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar nej. 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka planförslaget 

Reservationer 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Torsten 
Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 
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Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten   
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§ 254 Detaljplan för del av Galgevången 1:20 m.fl. 
i Lund, Lunds kommun (Fader Berg), samråd 

Dnr KS 2018/0483 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade den 19 november 2015 att ge 
stadsbyggnadskontoret uppdrag att genom detaljplan pröva 
lämpligheten av en förtätning med bostäder i flerfamiljshus inom 
Galgevången l:20 i Lund, Lunds kommun. Därefter har 
stadsbyggnadskontoret den 11 maj 2018 upprättat planförslag med 
syfte att pröva förutsättningarna att uppföra bostadsbebyggelse 
genom förtätning inom allmän platsmark, park. Förslaget innebär att 
ca 24 nya bostäder kan uppföras, fördelade på tre bostadshus. 

Vad gäller exploatering av parkmark framgår det inte tillräckligt väl 
att förlusten av parkytan och trädallén balanseras med 
exploateringen. Både i gällande översiktsplan, förslaget till ny 
översiktsplan och det grönprogram som är under framtagande finns 
motsättningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2018 § 92 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2018 
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 
den 11 maj 2018 
Planbeskrivning, upprättad den 11 maj 2018 

Yrkanden 
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller 
kommunkontorets förslag med tillägg av följande: 

Parkmarken på andra sidan Tornavägen bör i detaljplan fredas från 
bebyggelse. 

  

Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten 
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen bifaller 
kommunkontorets förslag. 

  

Christer Wallin (M), Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att anta följande som sitt yttrande över 
planen: 
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Kommunstyrelsen anser att exploateringsgraden i den aktuella 
detaljplanen bör minskas. Byggnationen bör begränsas till maximalt 
två våningshöjder. Vidare bör ytor för parkmark fredas från 
bebyggelse och snarare utökas utanför det aktuella planområdet. 

  

Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen med hänvisning till 
kommunkontorets kommentar, styckena 2, 3 och 5 i 
tjänsteskrivelse 2018-08-21, rekommenderar byggnadsnämnden att 
avskriva ärendet.  

  

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att efter meningen ”Områdets 
slutliga gestaltning avgörs i samband med bygglovsprövningen.” på 
sidan två i förslaget till yttrande, ska följande text tillföras:  

Det är viktigt att de nya byggnaderna får en utformning och en 
estetik som avviker från den rådande normen att bygga 
modernistiska byggnader. I villaområdena runtomkring finns en 
stilblandning, med till exempel många byggnader med tegelfasader. 
De nya byggnaderna bör kunna fortsätta den rika variation i 
uttrycken som redan finns i området.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, förutom vad gäller 
Björn Abelsons (S) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande om att 
bifalla kommunkontorets förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Björn Abelsons (S) 
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: 

Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Nej för avslag på detsamma. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L) och Börje Hed 
(FNL)  röstar ja. 

Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej. 
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Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) avstår från att 
rösta.  

Med 10 ja-röster mot 1 nej-röst och 2 som avstår från att rösta 
beslutar kommunstyrelsen således att bifalla Björn Abelsons (S) m.fl. 
tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat helt i enlighet med Björn 
Abelsons (S) m.fl. yrkande. 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar med 

tillägg av följande: 
 
Parkmarken på andra sidan Tornavägen bör i detaljplan fredas från 
bebyggelse. 

Reservationer 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honteh (L), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 254/01-02 

Protokollsanteckningar 
Hanna Gunnarsson (V): Balanseringsprincipen för träd och grönska 
måste följas. 

Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD): Vi hade hellre 
sett att man gått vidare med inriktningsbeslutets indragna fjärde 
våning i stället för en full våning, men avvaktar lundabornas 
ståndpunkt. Det är viktigt att det grönområde som upplevs som park 
bibehålles för rekreation. 

Mia Honeth (L), Christer Wallin (M) och Torsten Czernyson (KD): Det 
är av yttersta vikt att området som uppfattas som park bibehålls för 
rekreation. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten   



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 25, ”Detaljplan för del av Galgevången 1:20 m.fl. i Lund, 

Lunds kommun (Fader Berg), samråd” Dnr KS 2018/0483 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget yrkande:  

 

att efter meningen ”Områdets slutliga gestaltning avgörs i samband med 

bygglovsprövningen.” på sidan två i förslaget till yttrande, ska följande 

text tillföras: 

 

Det är viktigt att de nya byggnaderna får en utformning och en estetik som 

avviker från den rådande normen att bygga modernistiska byggnader. I 

villaområdena runtomkring finns en stilblandning, med till exempel många 

byggnader med tegelfasader. De nya byggnaderna bör kunna fortsätta den 

rika variation i uttrycken som redan finns i området.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation från Miljöpartiet de Gröna 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-05 
 
 
 
 
Ärende 25. 
Yttrande över detaljplan för Galgevången 1:20 m fl 
S:t Jörgens park – 
Vi stödjer inte exploatering av värdefull grönska  
Ett bygg- och fastighetsbolag får en idé om att bygga i S:t Jörgens park. 
Tre stycken 15 meter höga punkthus vill bolaget bygga. Efter bolagets 
framställning om detta begärde den vid den tidpunkten 
Alliansdominerade Tekniska nämnden planuppdrag. När beslut om 
sådant skulle tas i Byggnadsnämnden lämnade samtliga partier - utom 
Miljöpartiet - skrivningar i såväl bevaringsprogram, Grönprogram och 
översiktsplan åt sidan för att gå byggbolaget till mötes. Miljöpartiet säjer 
nej till byggande i parken och vi säjer därmed ja till grönska och park för 
allmänheten. 
 
Vårt nej till exploatering i parken grundar sig framför allt i följande omständigheter:  

1. Lunds kommuns Välfärdsrapport 2017 slår fast att tätorten Lund har en av 
svenska städers lägsta tillgänglighet till grönytor. 

2. I gällande översiktsplan för kommunen ligger parken inom ett område som är 
markerat som värdefull natur. 

3. Förslaget till ny översiktsplan pekar ut planområdet som en del av ett blå-
grönt huvudstråk och att förtätning/exploatering bör ske på andra ytor. 

4. Lunds kommuns Grönprogram som nu håller på att processas fram framhåller 
området som en korsning mellan två grönstråk som ska förstärkas, inte 
försvagas, vilket skulle bli följden av exploateringen. 

5. I Lunds kommuns bevaringsprogram pekas parken ut som kulturhistoriskt 
intressant. 

6. Planområdet som nu är allmän plats privatiseras. 
7. Enligt Stadsbyggnadskontorets bedömning kan exploateringen upplevas som 

en privatisering av S:t Jörgens park. 
8. Grönska försvinner, djurlivet påverkas negativt, markytan för infiltration av 

regnvatten blir mindre. 
 
Tilläggas bör att Miljöpartiet givetvis är positivt till byggande av bostäder och 
förtätning. Men så länge möjligheterna till byggande på redan hårdgjorda platser och 
överdimensionerade trafikytor inte är uttömda finns ingen som helst anledning att 
acceptera byggande i parker. 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag till yttrande, dvs att kommunstyrelsen 
ska rekommendera Byggnadsnämnden att avbryta vidare planering för exploatering i 
S:t Jörgens park.  
 

Lund 2018-09-13 
 
Ulf Nymark     Emma Berginger 
ledamot     vice ordförande 
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§ 255 Lunds kommuns översiktsplan 
Dnr KS 2018/0376 

Sammanfattning 
Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram. 

Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan den 24 
september 2015. Samråd genomfördes 28 september – 30 november 
2017, följt av utställning 3 maj – 4 juli 2018. Inför ett antagande har 
planen därefter justerats utifrån inkomna synpunkter. 

Kommunstyrelsens yttrande till utställningshandlingen fokuserade 
framför allt på att mål, strategier och ställningstaganden på ett 
tydligare sätt borde hänga ihop och mer stringent kopplas samman, 
och att kopplingen mellan strategidelen och markanvändningsdelen 
behövde utvecklas. Kommunkontoret bedömning är att yttrandets 
åsikter har tillgodosetts i tillfredsställande utsträckning. Resultatet 
är en översiktsplan som är mer sammanhängande och på ett bättre 
sätt möjliggör målstyrning. 

Kommunkontoret anser vidare att behandlingen av inkomna 
synpunkter, från ett stort antal aktörer, i sin helhet har hanterats på 
ett balanserat sätt. 

Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka översiktsplanen samt att 
översända den till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018 dnr 
BN 2018/0334 
Lunds kommuns översiktsplan, del 1 Planstrategi (augusti 2018) 
Lunds kommuns översiktsplan, del 2 Markanvändning och hänsyn 
(augusti 2018) 
Lunds kommuns översiktsplan, Miljökonsekvens- och 
hållbarhetsbeskrivning, beslutsunderlag (augusti 2018) 
Lunds kommuns översiktsplan, Utställningsutlåtande, 
beslutsunderlag (augusti 2018) 
Plansch, Mark- och vattenanvändningskarta samt planstrategi, bilaga 
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Yrkanden 
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L) och Torsten 
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

  

Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP) 
yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
byggnadsnämnden med rekommendation att omarbeta förslaget till 
översiktsplan med följande inriktning 

att  tydligt avgränsa planperioden till år 2040 och att samtliga 
utbyggnadsområden efter detta årtal sålunda utgår ur planen. 

att  ingen ny jordbruksmark av klass 8 – 10 ska planläggas för 
exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig 
jordbruksmark ska iakttas  

att  parker och andra kvalitativa grönområden ska skyddas från 
exploatering 

att  Höjeådalen ges ett tydligt skydd som rekreations- och 
grönområde. 

att  planen ger 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.  

att  planen kompletteras med en redogörelse för vilka åtgärder som 
krävs för att Lund ska nå klimatmålet för transportsektorn 

att  nästa etapp i utbyggnaden av spårväg planläggs 

att  samtliga vägreservat som föreslås på sid 58 i del 2 ska utgå ur 
planen, dvs följande objekt 

- Ny väg över Höjeådalen som förlängning av Åkerlund & Rausings 
väg 

- Avfart Ideon vid E22 

- Trafikplats ESS vid E22 

- Ombyggnad av väg 102 mellan Dalby och Lund 

- Ombyggnad av Räftvägen mellan Södra Sandby och Brunnshög.  
 
Om förslaget till återremiss inte vinner kommunstyrelsens bifall 
yrkar de att kommunstyrelsen avstyrker förslaget till översiktsplan 
och rekommenderar kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
till byggnadsnämnden för omarbetning i enlighet med 
återremissyrkande i kommunstyrelsen 
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Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar 

att områden markerade ” Utredningsområde/Framtida möjliga 
Utbyggnadsområden efter 2040 på kartor över Lund och Stångby tas 
bort. All den mark är klassad som Nordeuropas bästa jordar 8-10 
plus jord, 

att det yttre godsspåret tas bort ur Översiktsplanen. 

  

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar 

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

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 Ulf Nymarks (MP) 
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 Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 
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Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer 
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L) och Torsten Czenyson 
(KD) röstar ja. 

Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) 
röstar nej. 

Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed 
(FNL) avstår från att rösta. 

Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster och 3 som avstår från att 
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Björn 
Abelsons (S) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka översiktsplanen samt att översända den till 

kommunfullmäktige för antagande 

Reservationer 
Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), 
Hans-Olof Andersson (SD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar 
sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 255/01-03 

Protokollsanteckningar 
Börje Hed (FNL): FNL återkommer med yrkanden i 
kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september   

2018, ärende 26, ”Lunds kommuns översiktsplan, (KF) Dnr KS 

2018/0376” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

våra egna yrkanden: 

 

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

kollektivtrafik utgår 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 2018-09-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 
 
Kommunstyrelsen 2018-09-05. 
 
Ärende 26 . Lunds kommun. Översiktsplan. 
 
Reservation. 
 
Centerpartiet reserverar sig till förmån för nedanstående yrkanden: 
 
Centerpartiet yrkade att områden markerade " Utredningsområde/ Framtida möjliga utbyggnads-
områden" efter 2040 på kartor över Lund och Stångby tas bort. All den mark är klassad som 
 Nordeuropas bästa jordar 8-10 + jord. Vi har ett ansvar att spara den bästa jorden för livsmedels-
försörjning och använda lägre klassad mark för bebyggelse samt förtätning . Vi har i nuläget en  
självförsörjningsgrad på ca 50 %, vilket i en krissituation kan medföra stora svårigheter. Det är 
oetiskt att vår generation utövar en sådan rovdrift på den bästa åkerjorden. 
 
Centerpartiet yrkade också på att det yttre godsspåret tas bort ur Översiktsplanen. Spåret kommer 
att stycka sönder Lundaslättens bördiga jord och landskap. Det finns inga alternativa lösningar pre-
senterade. För övrigt samma argumentation som ovan  
 
 
För Centerpartiet 
Inga-Kerstin Eriksson 
 
 
 
 
 
 
                                             



Reservation från Miljöpartiet de Gröna 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-05 
 
 
 
 
 
 
 
Ärende 26. Lunds kommuns översiktsplan 
Miljöpartiet om översiktsplanen: 
Jordbruksmarken måste värnas  
och utsläppen av växthusgaser reduceras – NU! 
Processen att ta fram en ny översiktsplan har pågått under lång tid. Hösten 2017 togs 
ett förslag för samråd fram och i våras beslutades om utställning. Genom hela 
processen har två övergripande ställningstaganden varit vägledande för Miljöpartiet: 
 

1. Jordbruksmarken ska värnas och exploatering av högklassig 
jordbruksmark måste stoppas. 

2. Lunds kommun måste på allvar ta itu med att minska utsläppen av 
klimatgaser från vägtrafiken 

 
Förutom de ovannämnda två ställningstagandena, tar vi i vårt återremissyrkande upp 
ett antal andra punkter, där vi vill se förändring av planen i hållbar riktning. 
Därutöver har vi givetvis synpunkter på enskilda formuleringar i såväl strategier, som 
ställningstaganden och löpande text. (För dessa synpunkter hänvisar vi till 
Byggnadsnämndens protokoll). Vi har dock valt att i yrkandet lyfta fram de punkter 
som är mest avgörande för planens inriktning.  
 
När Kommunstyrelsen valde att inte återremittera översiktsplanen för omarbetning 
valde vi att yrka avslag på att tillstyrka planen inför fullmäktigebehandlingen.  
 
Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden i detta ärende. 
 

Lund 2018-09 13 
 
Ulf Nymark     Emma Berginger 
ledamot     vice ordförande 
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§ 256 Skrivelse från Ings-Kerstin Eriksson (C) och 
Mattias Horrdin (C) ”Flytta det planerade 
ridhuset” 

Dnr KS 2018/0555 

Sammanfattning 
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) yrkar i skrivelse 
till kommunstyrelsen att beslutet om ridhuset skjuts upp samt att 
kommunkontoret tillsammans med berörda förvaltningar tar 
kontakt med fastighetsägare för att förhandla fram ett köp av Östra 
Torns Nygård med den kringliggande marken som behövs för att 
bygga en funktionell anläggning där. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2018 
Skrivelse ”Flytta det planerade ridhuset” den 12 juli 2018 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag. 

Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M) och Börje Hed (FNL) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att  bifalla skrivelsen på så sätt att kommunkontoret, tillsammans 
med berörda förvaltningar, får i uppdrag att förhandla fram ett köp 
av Östra Torns Nygård med den omkringliggande mark som behövs 
för att kunna lokalisera kommunens nya ridanläggning på platsen. 

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: 

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

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

Omröstningen utfaller enligt följande. 
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
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Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Mia 
Honeth (L) och Torsten Czernyson (KD) 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 beslutar 
att avslå skrivelsen. 

Reservationer 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Beslut expedieras till: 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Mattias Horrdin (C) 
Akten   
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§ 257 Anmälan om delegationsbeslut 
Dnr KS 2018/0001 

 

Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden 
2018-08-07 -- 2018-08-23. 
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§ 258 Meddelande 
Dnr KS 2018/0027 

 

Förslag på antal nyanlända som ska om ska omfattas av anvisningar 
till kommuner och fördelning på länsnivå för 2019 Dnr KS 
2018/0605 
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