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§ 259

Justering av dagordning

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet Lunds kommuns
översiktsplan, dnr KS 2018/0376, ska behandlas sist på
dagordningen och att därmed fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 260

Information om ekonomi och budget 2018

Dnr KS 2018/0002
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den
31 augusti 2018.
Rapporten redovisas.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 261

Rapport från kommunstyrelsens utskott

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från pensionärsrådet, integrationsrådet,
studentrådet och funktionshinderrådet.

Justerare
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§ 263

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år
2018

Dnr KS 2018/0026
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-20
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2018-09-11
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-09-12
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 264

Delårsrapport för politisk ledning och
kommunstyrelsen per den 31 augusti 2018

Dnr KS 2018/0586

Sammanfattning
Delårsrapporten innehåller uppföljning per den 31 augusti samt
prognos för helåret 2018.
Kommunstyrelsens verksamhet prognostiserar ett överskott med 6
mnkr.
Verksamheten för politisk ledning prognostiserar överskott med 2
mnkr. Avvikelsen uppkommer på överförmyndarnämnden 2 mnkr i
överskott, kommunfullmäktige 0,3 mnkr i överskott samt
Habostyrelsen 0,3 mnkr i underskott.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18
Delårsrapport per 31 aug för kommunstyrelsen (kommunkontoret)
Delårsrapport per 31 aug för politisk ledning
- Delårsrapport Habostyrelsen
- Delårsrapport Överförmyndarnämnden
- Delårsrapport Valnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2018.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 265

Delårsrapport för Lunds kommun per den 31
augusti 2018

Dnr KS 2018/0304

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport för Lunds
kommun och dess bolag per 2018-08-31. Delårsrapporten består av
förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd
redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalys.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018- 09-24
Delårsrapport augusti Lunds kommun
Nämndernas delårsrapporter finns tillgängliga

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2018

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 266

Beställning av nytt bibliotek inom kvarteret
Kryptan i Södra Sandby.

Dnr KS 2017/0477

Sammanfattning
Biblioteket i Södra Sandby är i dag lokaliserat i lokaler på
Fritidsgatan. Ett mer centralt läge har önskats och
stadsbyggnadskontoret har gjort en ny detaljplan för kvarteret
Kryptan i centrala Södra Sandby som möjliggör bibliotek.
Kultur- och fritidsnämnden har gjort beställning för det nya
biblioteket under förutsättning att nämnden får kompensation för
den högre hyran.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 att servicenämnden får rätt
att teckna nödvändiga samarbetsavtal för att gå vidare med projektet
att bygga nya bibliotekslokaler i Södra Sandby, att rekommendera
exploateringsenheten att ta hänsyn till merkostnaden, att ta tillvara
nuvarande byggnad vid försäljningen av mark för hela projektet till
LKF AB, att i processen inför EVP 2019-2021 ta hänsyn till behovet
av att reservera medel för en flytt av biblioteket.
Hyreskostnaden för den nya lokalen bedömdes vara cirka 660 tkr
högre per år än nuvarande lokaler.
En flytt av biblioteket medför möjlighet att exploatera nuvarande
fastighet.
För att slutföra projektet krävs att kommunstyrelsen ger
servicenämnden rätt att teckna hyresavtalet för de nya
bibliotekslokalerna. Vidare behöver kommunstyrelsen besluta om
att reglera ramen för kultur- och fritidsnämnden med faktisk
mellanskillnad för hyran.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2018.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2017, dnr 2017/0477
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2017, §210 dnr 2017/477
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2017,
dnr KU 2017/0401
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 12 april 2017, § 67 dnr KU
2017/0401
Bibliotek i kvarteret Kryptan, förtydligande gällande hyran från LKF
daterad 21 september 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf Nymark (MP), Philip Sandberg (L)
och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

godkänna beställningen av ett nytt stadsdelsbibliotek i Södra
Sandby och att ge servicenämnden i uppdrag att teckna
nödvändiga avtal,
kommunkontoret får i uppdrag att reglera kultur- och
fritidsnämndens ram för faktisk hyreskostnad med
kommunstyrelsens reserverade medel för utbyggnad av nya
lokaler.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M): Vi anser att det är viktigt att biblioteket i Södra
Sandby får bra och ändamålsenliga lokaler, men är kritiska till den
höga hyreskostnaden.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
LKF AB
Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 267

Skrivelse till Kommunstyrelsen kring
tilldelning av medel till Lunds
Samordningsförbund, Finsam Lund

Dnr KS 2018/0432

Sammanfattning
Finsam Lund har inkommit med en skrivelse kring tilldelning av
medel till Lunds samordningsförbund med följande förslag till
hantering inför 2019:
- Att all handläggning och administration sker hos kommunkontoret
under kommunstyrelsen
- Att kommunstyrelsen beslutar om en årlig ram på 2 250 tkr att
gälla tills vidare
- Att förbundet och kommunkontoret i början av varje år
kommunicerar kring behov av avropade medel för nästkommande
år.
- Att det finns en möjlighet för förbundet att avropa ytterligare medel
för angelägna ändamål om staten ger möjlighet till kompletterande
tilldelning.
Skrivelsen har remitterats socialnämnden som inkommit med svar.
I ekonomi- och verksamhetsplan för 2019-2021 som beslutats av
kommunfullmäktige i juni 2018 redovisas ett totalt anslag om 2 250
tkr i kommunkontorets driftram som därmed uppfyller Finsams
ekonomiska önskemål.
När det gäller handläggning och administration utöver den
ekonomiska har kommunkontoret varken kompetens eller resurs till
detta i dagsläget. Kommunkontoret anser att tjänstepersoner inom
socialförvaltningen även i fortsättningen representerar kommunen i
samordningsförbundets beredningsgrupp och i styrgrupper för
pågående projekt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12:e september 2018 dnr KS
2018/0432
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse (remissvar) den 14:e augusti
2018 dnr SO 2018/0092
Socialnämndens beslut (remissvar) den 22:e augusti 2018 dnr SO
2018/0092

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse från Finsam Lund 23:e mars 2018 till kommunstyrelsen
kring tilldelning av medel till Lunds samordningsförbund.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

kommunkontoret handhar den ekonomiska administrationen
men inte annan handledning och administration kring Finsam.
anse skrivelse från Finsam vara besvarad.

Beslut expedieras till:
Finsam Lund
Socialnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 268

Ansökan om finansiellt stöd för utveckling
av verksamheten

Dnr KS 2018/0547

Sammanfattning
Pink Programming ansöker om bidrag från Lunds kommun på
100.000 kr för genomförande av tre events under hösten 2018.
Pink Programming är en ideell förening med bas i Malmö, som
arbetar för att öka andelen kvinnor i IT-branschen och de vill
vidareutveckla och öka närvaron i Lund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 2018, dnr
2018/0547.
Ansökan om finansiellt stöd för utveckling av verksamheten.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Anders Almgren (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Pink Programming 50 tkr i finansiellt stöd,
att finansieringen sker inom näringslivsavdelningens ram,
att uppdra åt kommunkontoret att tillsammans med Pink
Programming utvärdera arrangemangen.
Christer Wallin (M), Mats Olsson (V), Philip Sandberg (L), Hans-Olof
Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD)
och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag.

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Ulf Nymark (MP) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD), Börje Hed (FNL), HansOlof Andersson (SD) och Mats Olsson (V) röstar nej.
Med 5 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå Pink Programmings ansökan om finansiellt stöd à
100.000 kr

Reservationer
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Ulf Nymark (MP) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Pink Programming
Näringslivsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 269

Avgifter och tillämpningsregler inom äldreoch handikappomsorg samt kommunalt
bostadsbidrag

Dnr KS 2016/1012

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

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018
Bilaga 1-3
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018, § 170

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2018
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 april 2018, § 34
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts skrivelse den 5 april
2018, jämte Bilaga 1-3
Förslag till Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre och
handikappomsorg 2018-04-05
Förslag till ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente
Yttranden från föreningar i Kommunala pensionärsrådet och
Funktionshinderrådet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt
bostadsbidrag (KBH) till personer med funktionsnedsättning fr
o m den 1 oktober 2019. Upphörandet avser även lägenheterna
på Valdemars väg.

att

fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt
bostadsbidrag
till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna
(LSS 9 § 9) med behov utifrån inkomst
till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §)
med behov utifrån inkomst

-

i enlighet med Bilaga 1 och 2 att gälla fr o m den 1 oktober 2019
att

fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag

- till personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån
Göteborgsmodellen)
i enlighet med Bilaga 3, att gälla fr o m den 1 oktober 2019

Justerare

att

ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente i enlighet med
föreliggande förslag, att gälla fr o m den 1 oktober 2019

att

fastställa förslag till Avgifter och tillämpningsregler inom äldreoch handikappomsorg, att gälla fr o m den 1 februari 2019

att

anse vård- och omsorgsnämndens begäran om utökade
kostnader enligt förslaget som inarbetad i EVP 2019-2021
utifrån kommunfullmäktiges beslut 13-14/6 2018.

Utdragsbestyrkande

19 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 270

Remiss - Handlingsplan för friluftsliv i Skåne

Dnr KS 2018/0480

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett förslag till en regional
handlingsplan för friluftsliv i Skåne 2018-2020. Syftet är att fokusera
på åtgärder som leder till att få en bättre kunskap om hur friluftslivet
i Skåne ser ut och vilka behov som finns för att utveckla friluftslivet.
Målet för friluftspolitiken är att underlätta för människor att vistas
ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en viktig
grund.
Lunds kommun ställer sig positiva till att det tas fram en
handlingsplan för friluftsliv i Skåne. Kommunen anser dock att det
hade varit positivt om det tydligare hade framgått hur förhållandet
är mellan de nationella friluftsmålen, regionala förslag till åtgärder
och uppföljning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 6 september 2018
Förslag till yttrande
Tekniska nämndens beslut den 18 september
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2018
Förslag till handlingsplan för Skånes friluftsliv

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag med följande tillägg:
Att påtala att Handlingsplan för friluftsliv i Skåne borde få ändrad
tidsplan och gälla från 2019-2021.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med upprättat förslag med följande tillägg:

Att påtala att Handlingsplan för friluftsliv i Skåne borde få ändrad
tidsplan och gälla från 2019-2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 271

Remiss Trafikutredning Lund

Dnr KS 2018/0307

Sammanfattning
Inom ramen för samarbetet, Kollektivtrafikvision 2020, har
Skånetrafiken, Nettbuss och Lunds kommun tagit fram förslag på ett
nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Lund. Trafikutredningen
omfattar förslag på nytt linjenät, infrastrukturåtgärder som är
nödvändiga och framtida turutbud.
Skånetrafiken har skickat ut förslaget på samråd fram till 16 oktober
2018. Inom Lunds kommun ansvarar kommunstyrelsen för det
gemensamma yttrandet och kommunkontoret har skickat
remisshandlingen till utvalda förvaltningar och aktörer i Lunds
kommun.
Remissinstanserna pekar på viktiga behov som måste åtgärdas.
Samtidigt finns det i vissa fall motstridiga synpunkter vilket leder till
att allt det som framförs av remissinstanserna inte kan tillgodoses i
kommunens gemensamma yttrande.
Det förslag till yttrande som föreslås innehåller bl.a. skrivelser som
förordar Lund C som nav för busstrafiken, samtidigt som det yrkas
på fortsatt utredning av angöringen av bussar i östra delen av
centrum och Botulfsplatsens framtid. Andra viktiga frågor som lyfts
fram i förslaget till yttrande är t.ex. Möllevången samt kritik mot
linjeomkopplingar som berör linje 1, 2 och 5.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2018
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018 §129 med
förvaltningens tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2018 §183 med
förvaltningens tjänsteskrivelse
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 16 juni 2018 § 65 med
förvaltningens tjänsteskrivelse
Servicenämndens beslut den 29 augusti 2018 § 63 med
förvaltningens tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 augusti 2018 § 97 med
förvaltningens tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut den 22 augusti 2018 § 140 med
förvaltningens tjänsteskrivelse
Barn- och skolnämndens beslut den 29 augusti 2018 § 125 med
förvaltningens tjänsteskrivelse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Miljönämndens beslut den 7 juni 2018 § 72 med förvaltningens
tjänsteskrivelse
SPF Seniorerna Lundensis yttrande den 1 juni 2018
Lunds Universitets studentkårers yttrande den 31 augusti 2018
Brukarorganisationernas yttrande den 27 juli 2018
Skånetrafikens meddelande om remiss, den 5 april 2018
Rapporten Trafikutredning Lund med kartbilagor och textbilaga
Samrådsredogörelse Lunds Stadsbuss, den 18 juni 2018

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M), med instämmande av
Mats Helmfrid (M), Karin Svensson Smith (MP), Mats Olsson (V), Ulf
Nymark (MP), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD) och Björn Abelson (S), yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att anta kommunkontorets förslag till
yttrande med följande tillägg:
att förslaget bör arbetas om för att vidare utreda
linjeförändringarna.
Det behövs en konsekvensanalys över hur de föreslagna ändringarna
påverkar centrumhandeln.
Samtliga Stadsbusslinjer bör även i fortsättningen angöra i
anslutning till Stortorget och Mårtenstorget då dessa delar av
centrum behöver bli mer tillgängliga med buss än i det nuvarande
förslaget, vilket bör åtgärdas i en omarbetning.
Det är i en sådan översyn önskvärt att Botulfsplatsen frigörs som
mötesplats och att hållplatslägen skapas i torgens och
Botulfsplatsens närhet. Det bör dock studeras mer ingående hur
sådana hållplatslägen påverkar gång- och cykeltrafikens
framkomlighet och säkerhet.
Spolegatan är högt belastad av bussar i förslaget och en
konsekvensbeskrivning av en flytt av vissa linjer i stället till t.ex. St.
Laurentiigatan bör därför göras.
Linje 4 bör åtminstone på vissa turer förlängas till Stångby.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar därutöver att kommunstyrelsen
beslutar om följande tillägg till yttrandet:
att det görs en utredning av en busslinje som går i en ring utanför
stadskärnan i Lund.
att det görs en utredning om en busslinje kan gå längs Östra
Vallgatan och stanna vid exempelvis Spyken.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på Inga-Kerstin Erikssons (C)
tilläggsyrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
anta kommunkontorets förslag till yttrande.
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
anta kommunkontorets förslag till yttrande med följande tillägg:
att förslaget bör arbetas om för att vidare utreda
linjeförändringarna.
Det behövs en konsekvensanalys över hur de föreslagna ändringarna
påverkar centrumhandeln.
Det är i en sådan översyn önskvärt att Botulfsplatsen frigörs som
mötesplats och att hållplatslägen skapas i torgens och
Botulfsplatsens närhet. Det bör dock studeras mer ingående hur
sådana hållplatslägen påverkar gång- och cykeltrafikens
framkomlighet och säkerhet.
Spolegatan är högt belastad av bussar i förslaget och en
konsekvensbeskrivning av en flytt av vissa linjer i stället till t.ex. St.
Laurentiigatan bör därför göras.
Linje 4 bör åtminstone på vissa turer förlängas till Stångby.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser
Inga-Kerstin Erikssons (C) tilläggsyrkande gällande busslinje i ring
utanför stadskärnan samt längs med Östra Vallgatan, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget och Christer
Wallins (M) 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 Börje Heds
(FNL) yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) och Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.
Nej för bifall till Börje Heds (FNL) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Torsten Czenyson (KD) röstar ja.
Börje Hed (FNL) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 11 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Anders
Almgrens (S) och Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons
(C) tilläggsyrkande vad gäller busslinje i ring utanför stadskärnan
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå yrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Inga-Kerstin Erikssons
(C) tilläggsyrkande vad gäller busslinje längs med Östra Vallgatan
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta kommunkontorets förslag till yttrande med följande
tillägg:

att förslaget bör arbetas om för att vidare utreda
linjeförändringarna.
Det behövs en konsekvensanalys över hur de föreslagna ändringarna
påverkar centrumhandeln.
Samtliga Stadsbusslinjer bör även i fortsättningen angöra i
anslutning till Stortorget och Mårtenstorget då dessa delar av
centrum behöver bli mer tillgängliga med buss än i det nuvarande
förslaget, vilket bör åtgärdas i en omarbetning.
Det är i en sådan översyn önskvärt att Botulfsplatsen frigörs som
mötesplats och att hållplatslägen skapas i torgens och
Botulfsplatsens närhet. Det bör dock studeras mer ingående hur
sådana hållplatslägen påverkar gång- och cykeltrafikens
framkomlighet och säkerhet.
Spolegatan är högt belastad av bussar i förslaget och en
konsekvensbeskrivning av en flytt av vissa linjer i stället till t.ex. St.
Laurentiigatan bör därför göras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Linje 4 bör åtminstone på vissa turer förlängas till Stångby.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Börje Hed (FNL), Philip Sandberg (L) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 271/01-02
Beslut expedieras till:
Skånetrafiken
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 oktober 2018,
ärende 12. ”Remiss Trafikutredning Lund” Dnr KS 2018/0307
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande, bifall till beslutsförslaget från kommunkontoret. Det
beslut som gick igenom innebar några ändringar i formuleringar, men
argumentationen för dessa ändringar var svag.

För Sverigedemokraterna 2018-10-03

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation kommunstyrelsen 2018-10-03 Ärende # 12 Remiss Trafikutredning Lund
De föreslagna linjeförändringarna utgår från att nuvarande struktur med enbart bussar av
normalstorlek bibehålls. Vi vill se ett förslag där dessa bussar trafikerar linjer till/från centrum medan
mindre eldrivna bussar används i centrum. Med denna utgångspunkt yrkar vi:
- Att förslaget arbetas om för att vidare utreda linjeförändringarna
Busstrafiken påverkar centrumhandeln på många sätt. Färre linjer som har sin målpunkt i centrum
kan försämra tillgängligheten, vilket är negativt för handeln, samtidigt som färre bussar i centrum
ökar attraktiviteten, vilket är positivt för handeln. Mot denna bakgrund yrkar vi:
- Att det behövs en konsekvensanalys av hur de föreslagna ändringarna påverkar
centrumhandeln.
Det är vid en sådan översyn önskvärt att Botulfsplatsen frigörs som mötesplats och att hållplatslägen
skapas i torgens och Botulfsplatsens närhet. Det bör dock studeras mer ingående hur sådana
hållplatslägen påverkar gång- och cykeltrafikens framkomlighet och säkerhet.
Förslaget innebär en oacceptabel utökning av trafiken på Spolegatan och Kung Oskars väg som redan
i dagsläget har en allt för hög trafikbelastning. Vi yrkar därför:
- Att en konsekvensbeskrivning av en flytt av vissa linjer till t.ex. Laurentiigatan bör göras.
Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för FörNyaLunds yrkanden enligt ovan.
Börje Hed
FörNyaLund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 272

Remiss Barn och ungas läsning - ett ansvar
för hela samhället (SOU 2018:57)

Dnr KS 2018/0538

Sammanfattning
Regeringskansliet, Kulturdepartementet, har remitterat betänkandet
Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
till ett antal remissinstanser. Lunds kommun har möjlighet att yttra
sig över betänkandet.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret tjänsteskrivelse den 10 september 2018, jämte
Förslag till yttrande.
Barn- och skolnämndens beslut den 29 augusti 2018, § 126.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018.
Barns- och ungas läsning-ett ansvar för hela samhället (SOU
2018:57)
Regeringskansliets, Kulturdepartementet, remiss den 29 juni 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, Kulturdepartementet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 273

Yttrande över remiss SOU 2018:54 - En
effektivare kommunal räddningstjänst

Dnr KS 2018/0617

Sammanfattning
Räddningstjänsten Syd är remissinstans för betänkandet En
effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) och har berett
sina medlemskommuner tillfälle att lämna synpunkter inför
kommunalförbundets remissyttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018.
Förslag till yttrande.
Räddningstjänsten Syds skrivelse den 27 augusti 2018.
Betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54).

Yrkanden
Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mats Olsson (V), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta
kommunkontorets förslag till yttrande med nedanstående justering:
Att efter ”Dessa är i dag allt för styrande avseende dimensionering
av räddningstjänststyrkorna och det finns nya taktiker och tekniker
som kan ersätta rökdykning på ett effektivt sätt.” lägga till ”Det får
dock inte medföra några negativa arbetsmiljö- eller
säkerhetskonsekvenser för räddningstjänststyrkorna i samband med
dessa insatser. Det nuvarande regelverket med 1+4-styrkorna bör
därför bevaras även efter en översyn.”
Hans-Olof Andersson (SD) instämmer i Anders Almgrens (S) m.fl.
yrkande samt yrkar därutöver att remissyttrandet ändras enligt
följande:
att stycket som börjar med ”Beträffande utredningens förslag att
kommunerna ska ha möjlighet att träffa avtal med andra om att göra
inledande åtgärder vid en räddningsinsats…” får följande tillägg:
Lunds kommun vill uppmärksamma att detta inte får innebära att
man skär ner de ordinarie resurserna med hänvisning till att det finns
andra aktörer i samhället som kan göra inledande åtgärder vid en
räddningsinsats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med Anders Almgren (S)
m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Olof Anderssons
(SD) ändringsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta kommunkontorets förslag till yttrande med nedanstående
justering:

Att efter ”Dessa är i dag allt för styrande avseende dimensionering
av räddningstjänststyrkorna och det finns nya taktiker och tekniker
som kan ersätta rökdykning på ett effektivt sätt.” lägga till ”Det får
dock inte medföra några negativa arbetsmiljö- eller
säkerhetskonsekvenser för räddningstjänststyrkorna i samband med
dessa insatser. Det nuvarande regelverket med 1+4-styrkorna bör
därför bevaras även efter en översyn.”

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 273/01
Beslut expedieras till:
Räddningstjänsten Syd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 oktober 2018,
ärende 14. ”Yttrande över remiss SOU 2018:54 - En effektivare
kommunal räddningstjänst” Dnr KS 2018/0617
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt yrkande som lyder som följer:
att stycket som börjar med ”Beträffande utredningens förslag att
kommunerna ska ha möjlighet att träffa avtal med andra om att göra
inledande åtgärder vid en räddningsinsats…” får följande tillägg:
Lunds kommun vill uppmärksamma att detta inte får innebära att man skär
ner de ordinarie resurserna med hänvisning till att det finns andra aktörer
i samhället som kan göra inledande åtgärder vid en räddningsinsats.

Vi hade förberett två yrkanden, det ovan och ett om att ändringar AFS:en
när det gäller rökdykning inte får innebära försämrad säkerhet. Under
mötet lade dock (S) ett yrkande som innehållsmässigt var mycket likt vårt
andra yrkande. Vi drog då tillbaka vårt andra yrkande och anslöt oss till
det yrkande som lades av (S). Det antogs enhälligt. Yrkandet ovan gick
dock inte igenom.

För Sverigedemokraterna 2018-10-03

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 274

Ny parkeringsnorm för cykel och bil

Dnr KS 2018/0638

Sammanfattning
Utifrån plan- och bygglagen har Lunds kommun tagit fram en
parkeringsnorm som utvecklats och uppdaterats under årens lopp,
senast 2013. För att normen ska vara aktuell och underlätta
detaljplanering och bygglovsprövning beslutade byggnadsnämnden
den 23 mars 2017 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta
fram förslag till ny parkeringsnorm.
Förslaget har översänts till kommunstyrelsen för yttrande.
I förslaget till parkeringsnorm sänks bilnormen för studentboende,
vårdbostäder samt skola/förskola, samt cykelnormen för
studentboende. Dessutom utökas den s.k. centrala zonen, vilket
innebär en sänkning av bilnormen inom kategorierna flerbostadshus,
kontor och handel för de nya områden som omfattas. Exempel på
andra förändringar är kollektivtrafikrabatt för flerbostadshus längs
spårvägen samt ökade möjligheter till reduktion av
parkeringsnormen vid genomförande av åtgärdspaket.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2018
Byggnadsnämndens beslut den 19 juni 2018 §109
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 juni 2018
Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun, remissförslag den
11 juni 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i
enlighet med kommunkontorets förslag.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L),
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet
med kommunkontorets förslag med följande tillägg:
Kommunstyrelsen anser att det hade varit önskvärt att förslaget till
ny parkeringsnorm hade innehållit ett bättre underlag. Till exempel
vore det fördelaktigt med en uppskattning av antalet bilar som i
dagsläget hör till boende i stadszonen och hur den nya normen skulle
påverka möjligheten att parkera bilarna. Därutöver vill
kommunstyrelsen understryka vikten av att inte minska normen för
bland annat vårdboenden. I den nya normen föreslås dessa ungefär

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
halveras. I de östra kommundelarna är träffpunkterna kopplade till
särskilda boenden. En kraftig minskning av parkeringsmöjligheterna
vid befintliga och/eller eventuella tillkommande boenden är
negativt. En markant sänkning av normen kan leda till sämre
tillgänglighet. Kommunstyrelsen anser att parkeringsnormen för
cykel och bil ska vara oförändrad. Det vill säga att den nu gällande
parkeringsnormen, som antogs år 2013, ska fortsätta utgöra
underlag för detaljplanering och bygglovsprövning.
Ulf Nymark (MP) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att anta följande yttrande:
Kommunstyrelsen rekommenderar Byggnadsnämnden att omarbeta
förslaget så att parkeringsnormen för bilar omformas till en
maximumnorm, dvs att en maxgräns sätts för hur många bilplatser
som får byggas. Maxgränsen bör därvid inte överskrida nivån för de
nu gällande miniminivåerna. Kommunstyrelsen rekommenderar
också Byggnadsnämnden att cykelparkeringsnormen omarbetas så
minsta acceptabla cc-mått för cykelställ anpassas uppåt i förhållande
till förslaget i syfte att samma standard som normalt gäller för
bilparkeringar också gäller för cyklar, dvs att hela fordonet ska få
rum inom parkeringsutrymmet och inte stöta samman med eller
tränga in i bredvidstående fordon. Cykelställen måste utformas så att
säker fastlåsning möjliggörs.
Mats Olsson (V) yrkar att P-normen för bilar avskaffas. Vidare
instämmer han i Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande vad gäller cyklar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S)
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.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i voteringen om motförslag ställer ordföranden
proposition på dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Ulf
Nymarks (MP) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i voteringen
om motförslag:
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Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande som motförslag
Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande som motförslag
Omröstningen utfaller enligt följande:
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V)
röstar nej.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S) och Björn Abelson (S) avstår
från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster och 3 som avstår från att rösta
beslutar kommunstyrelsen således att Christer Wallins (M)
m.fl. yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) yrkande
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag med följande
tillägg:
Kommunstyrelsen anser att det hade varit önskvärt att förslaget till
ny parkeringsnorm hade innehållit ett bättre underlag. Till exempel
vore det fördelaktigt med en uppskattning av antalet bilar som i
dagsläget hör till boende i stadszonen och hur den nya normen skulle
påverka möjligheten att parkera bilarna. Därutöver vill
kommunstyrelsen understryka vikten av att inte minska normen för
bland annat vårdboenden. I den nya normen föreslås dessa ungefär
halveras. I de östra kommundelarna är träffpunkterna kopplade till
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särskilda boenden. En kraftig minskning av parkeringsmöjligheterna
vid befintliga och/eller eventuella tillkommande boenden är
negativt. En markant sänkning av normen kan leda till sämre
tillgänglighet. Kommunstyrelsen anser att parkeringsnormen för
cykel och bil ska vara oförändrad. Det vill säga att den nu gällande
parkeringsnormen, som antogs år 2013, ska fortsätta utgöra
underlag för detaljplanering och bygglovsprövning.

Reservationer
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerare
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§ 275

Uppdrag från kommunfullmäktige angående
överbyggnad av motorvägen

Dnr KS 2017/0743

Sammanfattning
I samband med remissyttrande i samrådet för ombyggnation av väg
E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund N, lämnades en motion
in av Centerpartiet. Motionen behandlades i kommunfullmäktige
som beslutade att ge byggnadsnämnden och tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram förslag till utredningsdirektiv samt att
återredovisa dem till kommunstyrelsen.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har tillsammans
tagit fram förslag till utredningsdirektiv. De föreslår att fokus läggs
på de tekniska och ekonomiska möjligheterna för en överdäckning,
samt att kommunstyrelsen avsätter 400 000 kr till tekniska
nämnden och byggnadsnämnden för utredningens genomförande.
Förslaget till utredningsdirektiv antogs både i byggnadsnämnden
och tekniska nämnden. I byggnadsnämnden gjordes även tillägg som
föreslår en utvidgad utredning.
Efter samråd med berörda förvaltningar föreslår kommunkontoret
ett utredningsdirektiv som kompletteras med de punkter som
byggnadsnämnden föreslår, men att det för dessa punkter, i ett första
steg, ska göras en översiktlig bedömning. Därmed är det möjligt att
hålla sig inom föreslagna kostnadsramar, men samtidigt få en
fördjupad kunskapsbild.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2018
Byggnadsnämndens beslut den 19 juni 2018 §110
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018 §158
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
den 24 maj 2018, dnr BN 2018/0108 och TN 2017/0567
Protokoll kommunstyrelsen, daterat den 7 februari 2018
Lars V Andersson (C) motion angående överbyggnad av motorvägen

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Björn Abelson (S), Börje Hed (FNL), Philip
Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Mats Helmfrid (M), Hans-Olof
Andersson (SD), Mats Olsson (V) och Ulf Nymark (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

anta utredningsdirektiv enligt kommunkontorets förslag
byggnadsnämnden och tekniska nämnden finansierar
utredningen inom sina ramar

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 276

Detaljplan Fastighetsboken 1 m.fl. i Lund samråd

Dnr KS 2018/0618

Sammanfattning
Skanska PU Hyresbostäder AB har ansökt om upprättande av ny
detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl i Lund. Stadsbyggnadskontoret
har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat planförslag
innehållande nya byggrätter för bostads- och centrumändamål på
kvartersmark samt torg, park och gata på allmän platsmark.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018 §137
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018, dnr
BN 2018/0272
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
den 10 augusti 2018
Planbeskrivning, upprättad den 10 augusti 2018

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka planförslaget

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare
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§ 277

Detaljplan för del av Eskil 21 i Lund, Lunds
kommun - samråd

Dnr KS 2018/0611

Sammanfattning
Akademiska Hus Syd AB har ansökt om ändring av detaljplan för del
av fastigheten Eskil 21 i Lund. Stadsbyggnadskontoret har på
uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat planförslag som omfattar
kvartersmark med ändamål för universitet och forskning samt med
möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet vill samla all forskning och
utbildning till BMC genom en tillbyggnad benämnd Forum Medicum.
Till stöd för detaljplanens utformning finns ramprogrammet för
Sjukhusområdet och Södra Universitetsområdet. Programmet
kommenteras i planbeskrivningen och dess inriktning återspeglas
t.ex. genom att Sölvegatan ”aktiveras” och att korsningspunkten vid
Remissgatan stärks. Men samtidigt finns det otydligheter kring
Sölvegatans allébildning och funktion som grönstråk, samt
vattentornets funktion som siktlinje och värdeskapare i
stadsrummet. Här följs inte ramprogrammet fullt ut.
Det finns även oklarheter kring bilparkering. Detaljplanen innebär
att befintliga platser försvinner samtidigt som ett utökat behov
tillkommer. Här behövs det tydligare åtaganden som säkrar att
mobilitetsåtgärder utförs samt att annan ledig kapacitet i området
tryggas på lång sikt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018
Byggnadsnämndens beslut den 19 juni 2018 §113
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2018, dnr BN
2018/0228
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
den 8 juni 2018
Planbeskrivning, upprättad den 8 juni 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar
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Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 278

Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl i Lund,
Lunds kommun - samråd

Dnr KS 2018/0596

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret fick den 2 februari 2017 i uppdrag att genom
detaljplan pröva lämpligheten av att uppföra en ny gymnasieskola
inom Pastor Svane 1 m fl. i Lund. Då den nya gymnasieskolan
kommer bli en viktig institution för staden har Serviceförvaltningen
genomfört en arkitekttävling. Det vinnande förslaget har legat till
grund för detaljplanens samrådsförslag.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker
planförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018 §138
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
den 8 augusti 2018
Planbeskrivning, upprättad den 8 augusti 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag, att tillstyrka planförslaget.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD)
och Inga-Kerstin Eriksson (C) instämmer i Björn Abelsons (S) m.fl.
yrkande samt yrkar därutöver att kommunstyrelsen beslutar
att uttala följande:
Kommunstyrelsen vill betona vikten av att detaljplanen i största
möjliga mån tar hänsyn till utbildningsnämndens och
servicenämndens synpunkter och behov avseende den planerade
gymnasieskolan. Det är också mycket angeläget att detaljplanen inte
genom onödiga förändringar av huskroppar fördyrar projektet.
Björn Abelson (S) instämmer i Christer Wallins (M) m.fl.
tilläggsyrkande.
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Mats Olsson (V) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att avstyrka planförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Björn Abelsons (S) m.fl.
yrkande såvitt gäller att tillstyrka planförslaget mot Mats Olssons (V)
m.fl. yrkande om att avstyrka planförslaget och finner att
kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka planförslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Wallins (M)
m.fl. tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka planförslaget samt att uttala följande:

Kommunstyrelsen vill betona vikten av att detaljplanen i största
möjliga mån tar hänsyn till utbildningsnämndens och
servicenämndens synpunkter och behov avseende den planerade
gymnasieskolan. Det är också mycket angeläget att detaljplanen inte
genom onödiga förändringar av huskroppar fördyrar projektet.

Reservationer
Mats Olsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 278/01

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L): Liberalerna motsätter sig rivningen av
Svaneskolan och har förordat ett annat läge för nya gymnasieskolan.
Börje Hed (FNL): Planen bör avvisas. FörNyaLund vill inte riva, men
behålla dagens populära Svaneskola både som väl fungerande
grundskola och som exempel på god lundensisk arkitektur och
attraktiv miljö - värd att bevara.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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Utdragsbestyrkande

41 (79)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 oktober 2018,
ärende 19. ”Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl i Lund, Lunds
kommun – samråd” Dnr KS 2018/0596
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
beslutsförslaget från kommunkontoret. På mötes lades ett annat parti ett
tilläggssyrkande som gick igenom, argumentationen för detta var dock
svag så vi valde att stå fast vid kommunkontorets förslag till beslut.

För Sverigedemokraterna 2018-10-03

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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§ 279

Försäljning av fastighetenLund Najaden 1 till
Slättö

Dnr KS 2018/0656

Sammanfattning
Efter kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017 erhöll Slättö
Projektutveckling 13 AB markanvisning för fastigheten Najaden 1
efter genomförd markanvisningstävling. Försäljning föreslås ske i två
etapper efter avstyckning och att påbörjande av byggnation har skett
inom respektive delfastighet. Förslag till köpekontrakt för vardera
delfastigheten har nu upprättats. Inom Najaden 1 planeras för
bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2018.
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2018, § 194.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 juni 2018.
Köpekontrakt del av fastigheten Najaden 1 – Etapp 1.
Köpekontrakt del av fastigheten Najaden 1 – Etapp 2.
Avtal lägenhetsarrende Najaden 1 - Etapp 1.
Avtal lägenhetsarrende Najaden 1 - Etapp 2.
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017, § 344.

Yrkanden
Lena Fällström (S), Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Mats
Helmfrid (M), Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP) och Björn Abelson
(S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet till tekniska nämnden för att arbeta in
bostäder för sociala ändamål i köpekontraktet.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på yrkandet om återremiss.
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Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten
Czenyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson
(SD) röstar ja.
Mats Olsson (V) röstar nej.
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen således
att avslå yrkandet om återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla kommunkontorets
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljning av de blivande fastigheterna, som i dag
utgör Najaden 1, var för sig till Slättö Projektutveckling 13 AB
(559140-6250), eller helägt dotterbolag och i huvudsak på de
villkor som framgår av tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
och i ärendet liggande avtalsförslag med en sammanlagd
köpeskilling om 38 100 000 kronor motsvarande 4 667
kronor/kvm bruttototalarea.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Slättö Projektutveckling 13 AB
Akten

Justerare
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§ 280

Försäljning av delfastigheten Östra Torn
27:2 till Sydö Development AB (Byggrätt A)

Dnr KS 2018/0658

Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens (2017-08-23) beslut erhöll Sydö
Development AB markanvisning för del av fastigheten Östra Torn
27:2 efter genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög.
Försäljningsavtal har nu upprättats med Sydö Development AB som
anger villkoren för att förvärva fastigheten.
Sydö Development AB planerar att uppföra bostadsrätter på
fastigheten. Köpeskillingen är satt till 6 375 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2018
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2018, § 188
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018.
Arrende och köpeavtal

Yrkanden
Lena Fällström (S), Christer Wallin (M), Björn Abelson (S) och Börje
Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet till tekniska nämnden för att arbeta in
bostäder för sociala ändamål i köpekontraktet.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla kommunkontorets
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

godkänna försäljning av del av fastigheten Östra Torn 27:2 till
Sydö Development AB för en köpeskilling om 6 375 000 kronor
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och i övrigt på de villkor som framgår av föreliggande
avtalsförslag.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Sydö Development AB
Akten

Justerare
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§ 281

Försäljning av delfastigheten Östra Torn
27:2 till Wästbygg Projektuveckling AB
(Byggrätt B)

Dnr KS 2018/0659

Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens (2017-08-23) beslut erhöll Wästbygg
Projektutveckling AB markanvisning för del av fastigheten Östra
Torn 27:2 efter genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög.
Försäljningsavtal har nu upprättats med Wästbygg Projektutveckling
AB som anger villkoren för att förvärva fastigheten.
Wästbygg Projektutveckling AB planerar att uppföra hyresrätter på
fastigheten. Köpeskillingen är satt till 15 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2018
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2018, § 189
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018
Arrende och köpeavtal

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljning av del av fastigheten Östra Torn 27:2 till
Wästbygg Projektutveckling AB för en köpeskilling om 15 000
000 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av
föreliggande avtalsförslag.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Wästbygg Projektutveckling AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

46 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 282

Försäljning av delfastigheten Östra Torn
27:2 till Sundprojekt Bostadsintressenter AB
(Byggrätt C)

Dnr KS 2018/0660

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2018
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2018, § 190
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018
Arrende och köpeavtal.

Yrkanden
Lena Fällström (S) och Christer Wallin (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet till tekniska nämnden för att arbeta in
bostäder för sociala ändamål i köpekontraktet.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla kommunkontorets
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljning av del av fastigheten Östra Torn 27:2 till
Sundprojekt Bostadsintressenter AB för en köpeskilling om 25
500 000 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av
föreliggande avtalsförslag.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

47 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Sundprojekt Bostadsintressenter AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

48 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 283

Försäljning av del fastigheten Östra Torn
27:2 till Sydö Development AB (Byggrätt D)

Dnr KS 2018/0661

Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens (2017-08-23) beslut erhöll Sydö
Devolpment AB markanvisning för del av fastigheten Östra Torn 27:2
efter genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög.
Försäljningsavtal har nu upprättats med Sydö Devolpment AB som
anger villkoren för att förvärva fastigheten.
Sydö Devolpment AB planerar att uppföra bostadsrätter på
fastigheten. Köpeskillingen är satt till 15 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2018
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2018, § 119
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018
Arrende och köpeavtal.

Yrkanden
Lena Fällström (S) och Christer Wallin (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet till tekniska nämnden för att arbeta in
bostäder för sociala ändamål i köpekontraktet.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla kommunkontorets
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

godkänna försäljning av del av fastigheten Östra Torn 27:2 till
Sydö Development AB för en köpeskilling om 15 000 000

Utdragsbestyrkande

49 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
kronor och i övrigt på de villkor som framgår av föreliggande
avtalsförslag.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Sydö Development AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

50 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 284

Försäljning av delfastigheten Östra Torn
27:2 till Midroc Property Development AB
(Byggrätt E)

Dnr KS 2018/0662

Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens (2017-08-23) beslut erhöll Midroc
Property Development AB markanvisning för del av fastigheten
Östra Torn 27:2 efter genomförd anbudstävling i centrala
Brunnshög. Försäljningsavtal har nu upprättats med Midroc
Property Development AB som anger villkoren för att förvärva
fastigheten.
Midroc Property Development AB planerar att uppföra bostadsrätter
på fastigheten. Köpeskillingen är satt till 10 625 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2018
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2018, § 192
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018
Arrende och köpeavtal

Yrkanden
Lena Fällström (S) och Christer Wallin (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet till tekniska nämnden för att arbeta in
bostäder för sociala ändamål i köpekontraktet.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla kommunkontorets
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

51 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljningen av del av fastigheten Östra Torn 27:2
till Midroc Property Development AB för en köpeskilling om
10 625 000 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av
föreliggande avtalsförslag.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Midroc Property Development AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

52 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 285

Skrivelse (M) Rädda kulturens ”friskolor”
från att tvingas flytta från Lund

Dnr KS 2018/0447

Sammanfattning
Christer Wallin (M) har i skrivelse till kommunstyrelsen framfört att
den fristående musikskolan LIMUS hamnat i en besvärlig situation på
grund av att Lunds kommun sagt upp dem från deras lokaler på
Svaneskolan. Moderaterna föreslår
- Att kommunkontoret av KS får i uppdrag att snabbutreda hur man
kan rädda verksamheten för barnen som går på LIMUS och undvika
en nedläggning i Lund
- Att man inom 4 veckor tar fram ett beslutsunderlag för hur man
kan rädda verksamheten. Förslaget ska, om det handlar om ökade
medel, ta den beslutade Musikchecken som utgångspunkt, dvs det är
den enskilde eleven som ska stödjas, inte ett specifikt företag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att anse skrivelsen besvarad med
hänvisning till kommunkontorets yttrande.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla skrivelsen.
Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att besvara skrivelsen med hänvisning till vad
kommunkontoret har anfört samt att vi motsatt oss rivning av
Svaneskolan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Christer
Wallins (M) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

53 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czenyson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) avstår från att rösta.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster och 2 som avstår från att rösta
beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Anders Almgrens
(S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse skrivelsen besvarad med hänvisning till
kommunkontorets yttrande

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czenyson (KD), Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg
(L) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 285/01
Beslut expedieras till:
Christer Wallin
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

54 (79)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 oktober 2018,
ärende 26. ”Skrivelse (M) Rädda kulturens ”friskolor” från att
tvingas flytta från Lund” Dnr KS 2018/0447
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget bifallsyrkande till skrivelsen.
Detta ärende handlar alltså om att det är en privatdriven musikskola,
LIMUS, som hotas av nedläggning efter en chockhöjning av hyran när de
blir uppsagda från sina lokaler på Svaneskolan. Det vore en stor förlust för
kommunens invånare att förlora LIMUS. Det måste utredas hur denna
verksamhet ska kunna räddas.
Tyvärr gick skrivelsen inte igenom: SD, M, C, KD röstade bifall, men det
innebar bara 5 av 13 röster.

För Sverigedemokraterna 2018-10-03

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 286

Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim
Månsson Bengtsson (-) ”Hyr inte ut mark till
nazister”

Dnr KS 2017/0983

Sammanfattning
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtsson (-) föreslår i en
motion att följande stycke förs in i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Lunds kommun:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte
tillåtet för nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller
nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark. Med
”nazistiska” avses de som själva definierar sig som
nazistiska/nationalsocialistiska.”

Beslutsunderlag
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtssons (-) motion den 26
oktober 2017
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL), Björn Abelson (S) och Torsten Czernyson (KD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen med
uppdrag att undersöka möjligheten att neka våldsbejakande
organisationer att hyra kommunala lokaler samt att definitionen av
våldsbejakande organisationer utgår från nationella samordnaren
mot våldsbejakande extremism.
Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) yrkar avslag på
återremissyrkandet.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enligt kommunkontorets förslag, att föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Justerare

Utdragsbestyrkande

55 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Ja för bifall till yrkandet och återremiss.
Nej för avslag på detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V)
röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 9 ja-röster mot 3 nej-röster och 1 som avstår från att rösta
beslutar kommunstyrelsen således att bifalla yrkandet om
återremiss.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera motionen med uppdrag att undersöka
möjligheten att neka våldsbejakande organisationer att hyra
kommunala lokaler samt att definitionen av våldsbejakande
organisationer utgår från nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Karin Svensson Smith (MP), Ulf
Nymark (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 286/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

56 (79)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 oktober 2018,
ärende 27 ”Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson
Bengtsson (-) ”Hyr inte ut mark till nazister”, (KF)
Dnr KS 2017/0983
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Vi yrkade enligt kommunkontorets förslag till beslut, alltså avslag. Lagen
är tydlig med att politikerna inte får besluta att förbjuda eller hindra sina
politiska motståndare att ha möten. Vi i Sverigedemokraterna har nu 30 år
bakom oss med ett närmast oändligt antal försök att hindra oss från att ha
möten, hyra lokaler osv. Hur svårt ska det vara att förstå att mötes- och
organisationsfriheten gäller för alla?
Det som gick igenom var ett återremissyrkande från liberalerna om att man
skulle utreda att stoppa andra politiska inriktningar också, allt under
paraplyet ”våldsbejakande extremism”.
Det är märkligt att de andra politikerna inte har en större kunskap om det
goda grundlagsskydd som finns för mötes- och yttrandefriheten i Sverige.

För Sverigedemokraterna 2018-10-03

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03
Ärende27. Motion från Pernilla West (Fi) samt J M Bengtsson (-)
”Hyr inte ut mark till nazister”

Feministiskt initiativ har i en motion föreslagit att ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Lunds kommun” ska ändras så att nazistiska organisationer inte ska kunna hyra eller nyttja
offentlig mark. Med ”nazistiska” avser Fi de organisationer som själva definierar sig som
sådana.
Kommunkontorets förslag var att avslå motionen eftersom detta enligt lag inte är möjligt att
reglera i lokala ordningsföreskrifter. MP och V står självklart bakom detta förslag.
Liberalerna föreslog istället återremiss med uppdrag att ”undersöka möjligheten att neka
våldsbejakande organisationer att hyra kommunala lokaler samt att definitionen av
våldsbejakande organisationer utgår från nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism”. Detta blev tyvärr kommunstyrelsens beslut.
Vi röstade emot detta av två skäl.
För det första: ”våldsbejakande organisationer” är ett mångtydigt och oklart begrepp, där
”bejakande” utgör den svårdefinierade delen. Om ett uthyrningsförbud skulle införas i
kommunen läggs därför svåra överväganden och tolkningar på den tjänsteperson eller de
tjänstepersoner som ansvarar för uthyrningen av lokaler inom den aktuella förvaltningen. Vi
anser att detta inte är rimligt.
För det andra: Liberalernas yrkande saknar koppling till Fi-motionen. Fi-motionen handlar
om lokala ordningsföreskrifter, den handlar om offentlig mark och om klart definierade
organisationer. Liberalernas yrkande, som dessvärre vann styrelsemajoritetens bifall,
handlar om någonting helt annat, dvs om kommunens lokaler och om en grupp diffust
definierade organisationer.
Vi anser att återremissyrkandet i själva verket är ett helt nytt ärende. Ett nytt ärende kan
inte väckas genom en återremiss utan måste initieras och beredas i sedvanlig ordning.
Ulf Nymark (MP)

Mats Olsson (V)

Karin Svensson Smith (MP)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 287

Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt
Alexander Lewerentz (M) ”Inför ett digitalt
jämförelseverktyg för att stärka skolvalet
inom förskola och grundskola i Lunds
kommun”

Dnr KS 2018/0204

Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) föreslår i
en motion att kommunfullmäktige beslutar
att ge barn- och skolnämnden i uppdrag att i samråd med den
fristående verksamheten ta fram ett digitalt jämförelseverktyg för
förskolor och grundskolor i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 19 juni 2018, § 119.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2018.
Louise Rehn Winsborgs (M) och Alexander Lewerentz (M) motion
om att införa ett digitalt jämförelseverktyg för att stärka skolvalet.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till SKL:s, Skolverkets och andra
nationella jämförelseverktyg.
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L),
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge barn- och skolnämnden i uppdrag att utreda möjligheter och
kostnader för ett digitalt jämförelseverktyg i Lunds kommun.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

57 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V) och HansOlof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed
(FNL) röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till SKL:s, Skolverkets och
andra nationella jämförelseverktyg.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

58 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 288

Motion från Christer Wallin (M) samt Klas
Svanberg (M) ”Hjälp Drottningsstadens
scoutkår scoutverksamhet - utsträck
planområdet för Ladugårdsmarkén 4:14”

Dnr KS 2018/0294

Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Christer Wallin föreslår i en motion att
kommunfullmäktige beslutar
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14 så att det omfattar hela området från
nuvarande scoutgård till Ladugårdsmarkstråket samt att inom
ramen för det utvidgade programområdet utreda möjligheten att
anlägga en scoutgård i den östra delen av planområdet samt bevara
parkområdet inom planområdet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018, § 130.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 19 juni 2018, § 120.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 maj 2018, § 74.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018.
Klas Svanbergs (M) och Christer Wallins (M) motiion ”Hjälp
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet - utsträck planområdet
för Ladugårdsmarken 4:14”, inkommen den 5 april 2018.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL), Hans-Olof Andersson (SD) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad med vad byggnadsnämnden har anfört.

Justerare

Utdragsbestyrkande

59 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar
nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Anders Almgren (S), Lena
Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Ulf
Nymark (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 289

Motion från Alexander Lewerentz (M) samt
Fredrik Ljunghill (M) ”Konsekvensanalys vid
minskat antal privata välfärdsföretag”

Dnr KS 2018/0266

Sammanfattning
Alexander Lewerentz (M) och Fredrik Ljunghill (M) har skrivit en
motion ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag”. Motionen belyser behovet av att utreda vilken
beredskap och kapacitet det finns i kommunen att med kort varsel ta
över verksamhet som idag bedrivs av privata aktörer.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS
2018/0266.
Barn- och skolnämndens beslut den 24 maj 2018, § 102 dnr BSN
2018/0418.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 80 dnr UN
2018/0272.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 8 maj 2018, § 47 dnr VOO
2018/0248.
Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik Ljunghill (M)
”Konsekvensanalys vid minskat antal privata välfärdsföretag”,
daterad KS 2018-03-22.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mats
Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets
kommentar.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt barn- och skolnämnden respektive
utbildningsnämnden att utreda vilka möjligheter nämnderna har att
med kort varsel bereda plats för lundabarn och lundaelever ifall ett
betydande antal fristående skolverksamheter upphör.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

61 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
att barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden säkerställer att de har beredskap och kunskap om
vilka möjligheter de har att i intern regi bereda plats för elever och
brukare som kan förlora sin plats eller insatser på grund av
avveckling av verksamhet som idag bedrivs av privata aktörer.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Christer Wallins
(M) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD) och Börje Hed (FNL)
röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således, med ordförandens
utslagsröst, i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets
kommentar.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czenyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

62 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 289/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

63 (79)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 oktober 2018,
ärende 30. ”Motion från Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik
Ljunghill (M) ”Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” Dnr KS 2018/0266
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande: att kommunstyrelsen skulle besluta enligt
kommunkontorets förslag till beslut.
Det som nu gick igenom var ett yrkande att motionen skulle anses
”besvarad med vad kommunkontoret skriver i sitt yttrande”

För Sverigedemokraterna 2018-10-03

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 290

Motion från Holger Radner (L) angående
säkerheten vid järnvägstrafiken genom
Lunds centrum

Dnr KS 2018/0216

Sammanfattning
Holger Radner (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i
Lunds kommun angående utredning av säkerheten vid järnvägen
genom Lunds centrum. Radner påtalar att på järnvägen genom
centrala Lund transporteras det dagligen stora mängder gods, varav
en del utgör så kallat farligt gods. För att klargöra säkerheten kring
dessa transporter hemställer Radner att kommunfullmäktige ska
uppdra åt kommunstyrelsen att tillskriva Trafikverket med begäran
om att verket i samband med utbyggnaden av stambanan även
utreder de risker som dessa transporter medför.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden,
miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Nämnderna ser
positivt på att kommunstyrelsen tillskriver Trafikverket enligt
motionens inriktning. Kommunkontoret delar nämndernas
bedömning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018 §70
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018 §94
Miljönämndens beslut den 12 april 2018 §42
Miljöförvaltningens, tekniska förvaltningens och
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN
2018/0038, TN 2018/0201, BN 2018/0112
Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid
järnvägstrafiken genom Lunds centrum den 6 mars 2018, dnr KS
2018/0216

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), IngaKerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP), Torsten Czernyson
(KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

64 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att från
Trafikverket begära en risk- och säkerhetsutredning över de
risker som nuvarande och utökade transporter av farligt gods
genom centrala Lund medför

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 291

Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt
Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasiekolor
inom fritt sök Skåne”

Dnr KS 2018/0205

Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök Skåne”
inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS
2018/0205.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 79 dnr UN
2018/0242.
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”
den 1 mars 2018, dnr KS 2018/0205.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Hans-Olof Andersson (SD), Ulf Nymark (MP) och
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till
SKL:s, Skolverkets och andra nationella jämförelseverktyg.
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L),
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att ge
utbildningsnämnden i uppdrag att till förvaltningschefsgruppen
inom Kommunförbundet Skånes gymnasiesamverkan föreslå att
utöka sökwebben skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till
kvalitetsjämförelser samt att utbildningsnämnden redan nu börjar
publicera kvalitetsdata för de kommunala gymnasieskolorna inom
kommunen på kommunens hemsida.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V) och HansOlof Andersson (SD) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed
(FNL) röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till SKL:s, Skolverkets och
andra nationella jämförelseverktyg.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 292

Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia
Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad mot
stoft och buller från järnvägen”

Dnr KS 2018/0160

Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från
järnvägen i Lunds innerstad. De föreslår kommunfullmäktige att
uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta
nämnder och organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av
stoftspridningen och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska
utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse,
verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för
yttrande. Miljönämnden svarar att det är Trafikverket som ansvarar
för att utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens
miljöeffekter och miljökonsekvenser. Ramverket för framtagande av
en ny järnvägsplan sätter tydliga ramar för Trafikverkets ansvar och
åtaganden.
Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt om att det är
Trafikverkets ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och
miljökonsekvenser, samt att en sådan ovillkorligen kommer att ske
när det blir aktuellt att utreda lösningar för ökad kapacitet genom
centrala Lund. Samtidigt finns det en svaghet i att den mer
närliggande utbyggnaden av fyra spår mellan Högevall-Arlöv medför
effekter även vid andra platser utefter sträckan. Därmed är det
lämpligt att Lunds kommun i sin dialog med Trafikverket om
järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet av att buller och
stoft utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle bli utan
verkan bör Lunds kommun överväga att göra en egen utredning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
Miljönämndens beslut den 12 april 2018 §41
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN
2018/0020
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) ”Skydda Lunds
innerstad mot stoft och buller från järnvägen” den 15 februari 2018
dnr KS 2018/0160

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Yrkanden
Björn Abelson (S), Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP),
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

uppdra åt kommunstyrelsen att i sin dialog med Trafikverket
om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtala behovet av att
genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser
dessa får för bebyggelse, verksamheter och människor i
närområdet i Lunds tätort
därmed anse motionen besvarad

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 293

Motion ”Vegetabilisk mat som norm vid
politiska sammankomster och evenemang”

Dnr KS 2017/1211

Sammanfattning
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson
Bengtsson (-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att all mat som serveras vid politiska sammankomster och
evenemang ska vara 100 % vegetarisk, med minst 50 % helt
vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid
politiska sammankomster och evenemang.

Yrkanden
Ander Almgren (S) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka andelen vegetariska
alternativ vid kommunens sammanträden och därmed anse
motionen besvarad.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

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

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 294

Motion ”Vegetabilisk mat som norm i Lunds
skolor och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden
har lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har
sammanfattat yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och
förskolor den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Karin Svensson Smith (MP)
och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utöka
andelen vegetariska alternativ vid kommunens skolor och förskolor.
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med servicenämnden
initiera en uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun och därmed
anse motionen besvarad.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 295

Ändring av delegationsordning

Dnr KS 2018/0427

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR). Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsens
delegationsordning ändras på så sätt att nuvarande lydelser som
hänvisar till PUL tas bort och att beslut i frågor som rör registrerades
rättigheter, och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas
av kommundirektören med rätt att vidaredelegera.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 juni 2018.
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i Lunds
kommun jämte försättsblad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa föreliggande förslag till delegationsordning för
kommunstyrelsen jämte försättsblad.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 296

Anmälan om delegationsbeslut

Dnr KS 2018/0001
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende
perioden 2018-08-24--2018-09-21

Justerare

Utdragsbestyrkande

74 (79)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 297

Meddelanden

Dnr KS 2018/0027
Protokoll 2018-06-05, Lunds Kommunala Funktionshinderråd, KFR,
KS 2018/0628
Protokoll 2018-08-21, Lunds Kommunala Funktionshinderråd, KFR,
KS 2018/0628
Avsiktsförklaring om gemensam inriktning mellan Lunds kommun
och Lund Waterfront Packaging District AB
KS 2018/0635
Kommunrevisionens granskning av avtalet om ansvarsfördelning
och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne
KS 2018/0621
Kommunrevisionens granskning av fastighetsregister och
underhållsplanering
Dnr KS 2018/0625

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 298

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.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 om en
minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen.
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.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 om en
minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2018
Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 28 september 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2018
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

Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Mats
Helmfrid (M), Philip Sandberg (L) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mats Olsson (V)
yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar att remittera
förslaget till översiktsplan till byggnadsnämnden för omarbetning i
enlighet med de riktlinjer som angavs i kommunfullmäktiges
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återremissbeslut. I andra hand yrkar de att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Börje Hed (FNL) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas.
Därutöver instämmer han i Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att ärendet remitteras till
byggnadsnämnden för att pröva om planen kan ändras på följande
sätt:
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,
att vägreservat E-22-108 som fanns med i en tidigare version av ÖP
återigen ska finnas med.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om bordläggning
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå bordläggningsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på bordläggningsyrkandet
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Torsten
Czenyson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V), IngaKerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) röstar nej.
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således
att avslå yrkandet om bordläggning.
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Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet såvitt gäller
om ärendet ska remitteras till byggnadsnämnden mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på yrkandet om remiss till byggnadsnämnden
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L) och Torsten
Czenyson (KD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V), IngaKerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD)
röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således
att avslå yrkandet om att ärendet ska remitteras till
byggnadsnämnden.
Ordföranden ställer slutligen proposition på yrkandena i sak, det vill
säga Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande om att bifalla
kommunkontorets förslag mot Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande om
att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget, och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner 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.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L) och Torsten
Czenyson (KD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V), IngaKerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) röstar nej
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
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Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Björn
Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

godkänna redovisningen
tillstyrka översiktsplanen samt att översända den till
kommunfullmäktige för antagande

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V), IngaKerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 298/01-03.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 oktober 2018,
ärende 39. ”Översiktsplan (minoritetsåterremiss från KF)”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande som lyder som följer:

Sverigedemokraterna yrkar att ärendet remitteras till Byggnadsnämnden
för att denna ska pröva om planen kan ändras på följande sätt:
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.
att vägreservat E-22-108 som fanns med i en tidigare version av ÖP
återigen ska finnas med.

Vi yrkade alltså enligt vår reservation i KF 27 september, med den
skillnaden att det nu, när ärendet har hamnat i KS, ska remitteras till
Byggnadsnämnden. Tyvärr gick yrkandet inte igenom.

För Sverigedemokraterna 2018-10-03
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03

Ärende 39. Lunds kommuns översiktsplan

En ohållbar ärendehantering
och en ohållbar översiktsplan

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
Vid kommunfullmäktigesammanträde den 27 september yrkade vi på återremiss med
uppdrag att omarbeta planen. Förutom de ovannämnda två ställningstagandena tog
vi i vårt återremissyrkande UPP sex andra punkter där vi vill se förändring av planen
i hållbar riktning. Genom en så kallad minoritetsåterremiss vann vårt förslag
kommunfullmäktiges bifall.
Kommunstyrelsen hade vid sitt sammanträde den 3 oktober översiktsplanen som
extraärende på dagordningen. Som beslutsunderlag fanns ett yttrande
Stadsbyggnadskontoret över återremissuppdragets åtta punkter. Yttrandet daterades
den 28 oktober, det vill säga dagen efter fullmäktiges beslut om återremiss.
Majoriteten i kommunstyrelsen ställdes sig bakom Stadsbyggnadskontorets
synpunkter. Detta innebär att kommunstyrelsen som svar på uppdraget från
fullmäktige i sammanfattning sagt att det blir alldeles för mycket arbete med att
fullgöra uppdraget enligt återremissen.
Miljöpartiet yrkande, att remittera översiktsplaneförslaget till Byggnadsnämnden för
omarbetning enligt uppdraget från fullmäktige, avslogs av styrelsen.
Miljöpartiet finner hanteringen av ärendet synnerligen anmärkningsvärd.
1. Inget justerat protokoll från fullmäktige fanns som underlag vid styrelsens
behandling av ärendet.
2. Byggnadsnämnden, som är den facknämnd som utarbetat planen, har inte
beretts tillfälle att ta ställning.
3. Beslut om översiktsplan måste anses som ett ärende av synnerligen stor
principiell vikt. Att lägga in det som ett extraärende – i synnerhet mot
bakgrund av de i punkterna 1 och 2 påtalade förhållandena – avviker mot
gängse ärendehantering.
När kommunstyrelsen avslagit vårt yrkande om att remittera planen till
Byggnadsnämnden för omarbetning valde vi att yrka på at styrelsen skulle föreslå
fullmäktige att avslå planförslaget. Inte heller detta förslag bifölls av styrelsen.

Miljöpartiet konstaterar att den ovan relaterade ärendehantering innebär en onormal
och ohållbar beslutsgång. Det innebär också att kommunstyrelsen beklagligtvis
föreslår fullmäktige att anta en ohållbar översiktsplan.
Vi reserverar oss till förmån för våra egna yrkanden för en hållbar översiktsplan.
Lund 2018-10 09
Ulf Nymark
ledamot

Karin Svensson Smith
tjänstgörande ersättare

Reservation kommunstyrelsen 2018-10-03 Ärende # 39 Översiktsplanen
Genom en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige, vilken sammanlagt fem partier stod
bakom, skulle kommunstyrelsen pröva ett antal viktiga frågor i översiktsplanen bl.a. den viktiga
frågan om den bästa åkerjordens framtida användning.
Fullmäktige beslutade om återremissen vid sitt sammanträde 2018-09-27. Kommunkontoret
inhämtade yttrande från stadsbyggnadskontoret dagen efter och skrev samma dag sitt förslag till
beslut för det kommande mötet i kommunstyrelsen 2018-10-03. Således var den totala
handläggningstiden mindre än 24 timmar.
Vi anser att handläggningen varit summarisk vilket med hänsyn till frågans stora vikt är nonchalant
mot kommunfullmäktige och de partier som krävt och fått en återremiss.
Protokollet från fullmäktige var vid tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 inte
justerat. I formell mening fanns således inte någon återremiss att behandla. Vi krävde därför att
ärendet skulle lyftas bort från dagordningen vilket ordföranden på okänd grund vägrade att göra.
När ärendet behandlades yrkade vi i tur och ordning enligt följande:
•
•
•

Bordläggning så att ärendet kunde behandlas vid ett senare möte
Remiss till byggnadsnämnden
Avslag på kommunkontorets förslag till beslut

Efter votering föll samtliga våra yrkanden.
Vi reserverar oss mot beslutet i första hand till förmån för att ärendet skulle lyftas bort från
dagordningen och i andra hand till förmån för våra yrkanden.

Börje Hed

Inga-Kerstin Eriksson

FörNyaLund

Centerpartiet

