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Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 299

Information om ekonomi och budget 2018

Dnr KS 2018/0002
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den
2018-09-30.
Rapporten redovisas.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 300

Rapport från kommunstyrelsens utskott

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 301

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från pensionärsrådet, integrationsrådet,
studentrådet och funktionshinderrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 302

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år
2018

Dnr KS 2018/0026
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-08-27
2018-09-03
2018-09-17
2018-10-01
2018-10-08
2018-10-15
2018-10-22
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
2018-10-02
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
2018-10-17
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 303

Val av ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2018/0693

Sammanfattning
5 ledamöter och 4 ersättare ska utses för Lunds kommuns
kommunstyrelses arbetsutskott, samt ordförande, vice ordförande
och 2:e vice ordförande. Dessa utses av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utse
Philip Sandberg (L)
Fredrik Ljunghill (M)
Börje Hed (FNL)
Anders Almgren (S)
Karin Svensson Smith (MP)
att till ersättare i kommunstyrelses arbetsutskott utse
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V)
att

till ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande i
kommunstyrelses arbetsutskott utse Philip Sandberg (L),
Fredrik Ljunghill (M) och Anders Almgren (S).

Beslut expedieras till:
De ledamöter och ersättare som utses
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 304

Val av ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott

Dnr KS 2018/0694

Sammanfattning
5 ledamöter och 3 ersättare ska utses till kommunstyrelsens miljöoch hälsoutskott, samt ordförande, vice ordförande och 2:e vice
ordförande. Dessa utses av Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott utse
Camilla Neptune (L)
Christine Ohlsson (M)
Mattias Horrdin (C)
Lena Fällström (S)
Karin Svensson Smith (MP)
att till ersättare i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott utse
Hedvig Åkesson (KD)
Maria Nermark (FNL)
Mats Olsson (V)
att

till ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott utse Camilla
Neptune (L), Christine Ohlsson (M) och Karin Svensson Smith
(MP).

Beslut expedieras till:
De ledamöter och ersättare som utses
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 305

Val av ledamöter i kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott

Dnr KS 2018/0695

Sammanfattning
5 ledamöter samt ordförande, vice ordförande och 2:e vice
ordförande ska utses till kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott utse
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Fabian Zäll (L)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V)
att

till ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott utse Birger Swahn (M),
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Helena Falk (V).

Beslut expedieras till:
De ledamöter som utses
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 306

Tillsättning av politiska sekreterare i Lunds
kommun

Dnr KS 2018/0598

Sammanfattning
I ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i
Lunds kommun” som beslutades av kommunfullmäktige den 27
september 2018 framgår att ”Kommunalråd/oppositionsråd som är
ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen har rätt till en politisk sekreterartjänst på 100 %.
Övriga kommunalråd/oppositionsråd har vardera en politisk
sekreterare med 50% tjänst.
Två kommunalråd/oppositionsråd med rätt till politiska sekreterare
på 50% kan, om så önskas, ha en gemensam politisk sekreterare på
heltid.”
Det finns idag två tjänster som politiska sekreterare. Dessa två
personer är anställda till den 31 december 2018.
Då en ny mandatperiod påbörjats finns behov av att fatta ett nytt
beslut om att utse politiska sekreterare.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att
att
att

Justerare

anställa Fredrik Sjögren som politisk sekreterare på heltid för
kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) som längst
till och med den 31 december 2022.
anställa Christoffer Stenström som politisk sekreterare på
heltid för kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Ljunghill
(M) som längst till och med den 31 december 2022.
anställa Sebastian Persson som politisk sekreterare på heltid
för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Almgren (S)
som längst till och med den 31 december 2022.
anställa Sebastian Petersen som politisk sekreterare på halvtid
för kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) som längst till
och med den 31 december 2022.
anställa Carl Gustaf Jönsson som politisk sekreterare på halvtid
för kommunalrådet Börje Hed (FNL) som längst till och med
den 31 december 2022.

Utdragsbestyrkande

12 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
att
att

anställa Emma Fager Malmström som politisk sekreterare på
halvtid för oppositionsrådet Karin Svensson Smith (MP) som
längst till och med den 31 december 2022.
delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa en
politisk sekreterare på halvtid för oppositionsrådet Fanny
Johansson (S) som längst till och med den 31 december 2022.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 307

T.f teknisk direktör

Dnr KS 2018/0866

Sammanfattning
Med anledning av att teknisk direktör Håkan Lockby har sagt upp sig
tillsätter kommunstyrelsen en tillförordnad förvaltningschef för
tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2018.
Protokoll 2018-11-06 från Samverkansgruppen, tekniska
förvaltningen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

tillsätta Heléne Öhrström som tillförordnat teknisk direktör
från och med 1 januari 2019, dock längst till och med 30 juni
2019 eller till dess att ordinarie innehavare tillträder tjänsten
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och andre vice
ordförande att överenskomma om lön med Heléne Öhrström
under ovanstående period.

Beslut expedieras till:
Heléne Öhrström
Tekniska nämnden
Kommunkontorets HR-avdelning
Philip Sandberg (L)
Anders Almgren (S)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 308

Beställning Ladugårdsmarken

Dnr KS 2017/1084

Sammanfattning
Barn och skolnämnden vill anpassa Ladugårdmarken skola till att
endast vara förskola i framtiden. Ladugårdsmarkens nuvarande
skolverksamhet ska i framtiden samordnas med Delfinskolan på
Sagoeken nya kombiskola. I samband med detta är planeringen att
förskolorna Rida Ranka, Sagostunden samt Backens förskola
samordnas på Ladugårdmarken och Sagoeken.
Investeringsutgiften bedöms till 8 mnkr för att genomföra
omställningen.
Ombyggnaden av Ladugårdsmarken skapar bättre förutsättningar
för den pedagogiska verksamheten och möjliggör att kommunen kan
lämna paviljongerna på Backens förskola samt tomställa förskolan
Rida Ranka.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2018
Beställningsmall daterad den 8 november 2017
Barn- och skolnämndens beslut den 8 november 2017, §103, dnr BSL
2017/0947
Barn- och skolnämndens tjänsteskrivelse den 8 november 2017,
§103, dnr BSL 2017/0947

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att
att

Justerare

godkänna Barn och skolnämndens beställning och ge
servicenämnden i uppdrag att anpassa Ladugårdsmarkens
skola enligt beställning.
servicenämnden bevakar och genomför uppsägning av
paviljongerna vid Backaskolan och även Rida Ranka så att de
parerar omflyttningen av berörda förskole enheter.
ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och
skolnämndens lokalram med mellanskillnaden i internhyra
finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel
för utbyggnad av skola och förskola

Utdragsbestyrkande

15 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 309

Beställning av gruppbostad

Dnr KS 2016/1073

Sammanfattning
Socialnämnden har beställt ett gruppboende med 14 platser för äldre
psykiskt funktionshindrade/äldre missbrukare med en omfattande
somatiskt problematik. Boendet ska byggas i Veberöd för
färdigställande under år 2020. Investeringsutgiften bedöms till 40,5
miljoner kronor.
Det nya boendet kommer att innebära att färre personer i denna
målgrupp kommer att behöva placeras på externa boenden i andra
kommuner och fler individer i denna målgrupp får därmed möjlighet
att bo kvar i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 09 november 2016, dnr SO
2016/0182.
Socialnämndens beslut den 09 november 2016, § 157, dnr SO
2016/0182.
Beställningsmall daterad 2018-01-22

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att pröva möjligheten att
minska ytorna.
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna socialnämndens beställning av ett LSS boende för
socialförvaltningen i Veberöd med en investeringsutgift på 40,5
miljoner kronor med färdigställande år 2020,
att finansiering av hyran sker inom servicenämndens nuvarande
driftram.
Vidare yrkar han avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall på yrkandet om återremiss.
Nej för avslag till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar
nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således
att bifalla yrkandet om återremiss.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet med uppdrag att pröva möjligheten att
minska ytorna.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 309/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): FI motsätter sig återremitteringen. Ytan är väl
motiverad och ska inte minskas.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Socialnämnden
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 11. Beställning av gruppbostad nr KS 2016/1073
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet om återremiss,
som yrkades från kvintetten, till förmån för vårt eget bifallyrkande till
kommunkontorets förslag. Kvintetten ville undersöka om det går att
minska golvytan i den föreslagna gruppbostaden, men framförde inte något
argument för att detta var det rätta att göra.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 310

Ansökan om driftsbidrag till Stiftelsen
Uppåkra Arkeologiska Center

Dnr KS 2018/0756

Jäv
Björn Abelson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet
under ärendets behandling.

Sammanfattning
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center ansöker från och med år
2019 i skrivelse till kommunstyrelsen om 717 tkr i årligt bidrag från
Lunds kommun. För tidigare år har stiftelsen erhållit bidrag om 200
tkr. Den högre begäran förklaras av en kraftig utveckling av
grundverksamhetens omfattning.
Synpunkter på skrivelsen har inhämtats från Näringsliv & Turism
inom Lunds kommun vilka har tagits hänsyn till i tjänsteskrivelsen.
Finansiering har för tidigare år skett via kommunstyrelsens
reserverade medel. För år 2019 föreslås finansiering ske via
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande för att från och
med år 2020 arbetas in i kommunkontorets budget i samband med
EVP 2020-2022.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11:e oktober 2018 dnr KS
2018/0756,
Ansökan från stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center den 11:e
september 2018 inklusive årsredovisning 2017, verksamhetsplan
2018 samt kompletterande uppgifter till ansökan.

Yrkanden
Camilla Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center ett driftbidrag om
200 tkr för år 2019,
att finansiering för år 2019 sker genom disposition av
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande. Eventuellt
utökat bidrag från och med 2020 hanteras inom ramen för EVPprocessen 2020-2022.
Hans-Olof Andersson (SD), Anders Almgren (S) och Helena Falk (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
att bevilja Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center ett driftbidrag om
400 tkr för år 2019,
att finansiering för år 2019 sker genom disposition av
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande. Utökat bidrag
från och med 2020 hanteras inom ramen för EVP-processen 20202022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Camilla Neptunes
(L) yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Camilla Neptunes (L) yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar
nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Camilla Neptunes (L) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

bevilja Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center ett driftbidrag
om 200 tkr för år 2019,
finansiering för år 2019 sker genom disposition av
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.
Eventuellt utökat bidrag från och med 2020 hanteras inom
ramen för EVP-processen 2020-2022.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 310/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Beslut expedieras till:
Stiftelsen Uppåkra arkeologiskt centrum
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 12. Ansökan om driftsbidrag till Stiftelsen Uppåkra
Arkeologiska Center Dnr KS 2018/0756
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget bifallsyrkande till kommunkontorets förslag.
Uppåkrastiftelsen har hittills fått 200 000 per år från Lunds kommun. Vi
yrkade att anslaget skulle höjas till 400 000 kronor, att jämföra med de
717 000 som stiftelsen sökte om. Uppåkra är ett oerhört kulturarv som är
värt att få ordentligt med offentliga medel. Tyvärr fick kvintetten igenom
att Lunds kommun ska fortsätta med 200 000 i stöd.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 311

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag från
Vattenhallen Science Center

Dnr KS 2018/0734

Sammanfattning
Vattenhallen Science Center ansöker från och med år 2019 i skrivelse
till kommunstyrelsen om 1 200 tkr i årligt verksamhetsbidrag från
Lunds kommun. För tidigare år har stiftelsen erhållit bidrag om 500
tkr per år. Det högre verksamhetsbidraget ska täcka kostnaden för
att utöka Vattenhallens personal med en ingenjör/designer för att
fullt ut nyttja de utökade lokalerna från 2018.
Synpunkter på skrivelsen har inhämtats från Näringsliv & Turism
inom Lunds kommun vilka har tagits hänsyn till i tjänsteskrivelsen.
Finansiering om 500 tkr har tidigare skett via kommunkontorets
budget som behöver utökas vid beslut om ett högre
verksamhetsbidrag. Vid ett högre verksamhetsbidrag föreslås
ökningen finansieras av kommunstyrelsens reserverade medel till
förfogande för 2019 för att sedan arbetas in kommunkontorets
budget i EVP 2020-2022.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12:e oktober 2018 dnr KS
2018/0734
Ansökan om utökat verksamhetsbidrag från Vattenhallen Science
Center den 20:e september 2018 inklusive verksamhetsberättelse
2017, verksamhetsplan för 2018-2020 samt budgetförslag för 2019.

Yrkanden
Camilla Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Vattenhallen Science Center ett driftsbidrag om 500 tkr för
år 2019
att finansiering för år 2019 sker genom disposition av
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande. Eventuellt
utökat bidrag från och med 2020 hanteras inom ramen för EVPprocessen 2020-2022.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Vattenhallen Science Center LTH ett verksamhetsbidrag
om 1000 tkr år 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
att finansiering sker inom kommunkontorets budget om 500 tkr
samt tillkommande 500 tkr genom disposition av kommunstyrelsens
reserverade medel till förfogande för år 2019. Den högre
finansieringen för kommande år hanteras inom ramen för
kommande budgetprocess i samband med EVP 2020-2022.
Axel Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Vattenhallen Science Center LTH ett verksamhetsbidrag
om 700 tkr år 2019
att finansiering sker inom kommunkontorets budget om 500 tkr
samt tillkommande 200 tkr genom disposition av kommunstyrelsens
reserverade medel till förfogande för år 2019. Den högre
finansieringen för kommande år hanteras inom ramen för
kommande budgetprocess i samband med EVP 2020-2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Camilla Neptunes
(L) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

bevilja Vattenhallen Science Center ett verksamhetsbidrag om
500 tkr år 2019,
finansiering för år 2019 sker genom disposition av
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.
Eventuellt utökat bidrag från och med 2020 hanteras inom
ramen för EVP-processen 2020-2022..

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 311/01.
Beslut expedieras till:
Vattenhallen Science Center LTH
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 13. Ansökan om utökat verksamhetsbidrag från
Vattenhallen Science Center Dnr KS 2018/0734
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande, att Vattenhallen Science Center ska beviljas ett ökat
stöd, 700 000 enligt kommunkontorets förslag. Tyvärr fick kvintetten
igenom att stödet inte skulle ökas alls. Oerhört många barn från Lunds
skolor besöker Vattenhallen och lär sig mer om naturvetenskap, då är det
rimligt att kommunen kan hjälpa till lite mer med ekonomiskt stöd.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 312

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 20192021 med budget för 2019

Dnr KS 2017/0747

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13-14:e juni 2018 om Ekonomioch verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019.
Till följd av valår ska EVP 2019-2021 med budget för 2019 beredas
på nytt i kommunstyrelsen och fastställas av nyvald
kommunfullmäktige den 29:e nov 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 1 november 2018 dnr KS
2017/0747.
Lundakvintettens (L, M, C, KD, FNL) förslag till EVP 2019-2021 med
budget för 2019.
Feministiskt Initiativs förslag till EVP 2019-2021 med budget för
2019.
Socialdemokraternas förslag till EVP 2019-2021 med budget för
2019.
Miljöpartiets förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019.
Sverigedemokraternas förslag till EVP 2019-2021 med budget för
2019.
Vänsterpartiets förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019.
Skrivelse den 31 oktober 2018, Central samverkan, Lärarnas
Riksförbund.
Skrivelse från Sveriges Skolledarförbund.
Preliminär EVP 2019-2021 med budget 2019 enligt KF-beslut
180613-14.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL) och Hedvig Åkesson (KD) yrkar i enlighet med
Lundakvintettens (L, M, FNL. C, KD) förslag.
Därutöver yrkar de att kommunstyrelsen rekommenderar
kommunfullmäktige att ställa budgetförslagen i sin helhet mot
varandra.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

Helena Falk (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
Axel Hallberg (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med
Sverigedemokraternas förslag.
Anders Almgren (S), Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP) och HansOlof Andersson yrkar avslag på Fredrik Ljunghills (M) m.fl.
tilläggsyrkande om rekommendation till kommunfullmäktige
gällande budgetbehandlingen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser
Fredrik Ljunghills (M) m.fl. tilläggsyrkande om rekommendation till
kommunfullmäktige gällande budgetbehandlingen, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fredrik Ljunghills (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Ljunghills (M)
m.fl. tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram
för åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,

att

fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram
för åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,

att

fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och
investeringsram för åren 2019-2021 i enlighet med EVPdokumentet,

att

fastställa utdebiteringen för år 2019 till 21,24 kronor,

att

fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds
kommun i enlighet med EVP-dokumentet,

Utdragsbestyrkande

25 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
att

fastställa Lunds kommuns fokusområden samt
kommunfullmäktiges mål,

att

ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för skolpeng
för respektive förskola, grundskola och fritidshem i enlighet
med av kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och
gällande resursfördelningsmodell,

att

i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren
2019-2021 med budget för 2019,

att

bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överföring av
budgetavvikelser mellan åren,

att

bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under
”Reserverade medel”,

att

kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna i
enlighet med budgeten,

att

kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det
vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som
förfaller under 2019.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att ställa
budgetförslagen i sin helhet mot varandra.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 312/01-03.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Jag förespråkar Feministiskt initiativs
budgetförslag för budget 2019.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 14. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021
med budget för 2019, (KF) Dnr KS 2017/0747
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt yrkande på vårt eget förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan.
Vi yrkade på vår egen budget, men den bifölls inte. Det lades ett yrkande
från kvintetten att ”uppmana” KF att på budget-KF ställa budgetförslaget
mot varandra som helhet, men vi var inte med på det. Det måste vara
möjligt att lägga säryrkanden på kommunfullmäktige.
För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 14
Dnr KS 2017/0747

Socialdemokraterna reservation
14. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för
2019, (KF)
Vi socialdemokrater står fast vid de löften som vi gett till lundaborna. Däribland att vi vill stärka
förskolan och skolan, öka resurserna till omsorgen och se till att hela Lunds kommun ska ges
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Detta är ett löfte vi inte tar lätt på.
Därför står vi fast vid det förslag som vi gemensamt presenterade tillsammans med Miljöpartiet
innan sommaren, med tillägg av de fyra viktiga satsningar; fri buss för 70 plus, lovbuss för
skolbarn, fria arbetskläder i förskola, förskoleklass, och fritids och beviljande av medel till
Akademiska Föreningen så att de kan renovera AF borgen.
Kommunstyrelsens beslut innebär en kraftig minskning av resurser till socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden samt barn- och skolnämnden. Om kommunfullmäktige beslutar
likalydande med kommunstyrelsen skulle den kommunala välfärden få betydlig mindre resurser
att utföra sitt uppdrag på. Men samtidigt som detta görs prioriterar det borgerliga
minoritetsstyret även bort andra oerhört viktiga satsningar. Listan kan göras lång på det som
prioriteras bort. Allvarligast är naturligtvis välfärden. Men även att de fackliga organisationerna
ges sämre förutsättningar, resurser för jämställda löner tas bort, satsningen på stärkt
medborgarstöd i östra tätorterna styrks och miljonbesparingar på den ekologiska maten i skolan
och omsorgen ska genomföras. Med det borgerliga minoritetsstyrets budget blir Lunds kommun
den första kommunen i landet som sänker kraven vad gäller ekologisk mat. Samtidigt blir Lund
första stad att lämna Fairtrade City. När detta sätts i relation till att det borgerliga
minoritetsstyret sänker anslaget för flyktingmottagandet och halverar stödet till föreningarna
som hjälper utsatta EU-medborgare är det lätt att konstatera att det blåser kalla vindar i Lund.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.
Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 313

Handlingsplan för intern kontroll 2019,
kommungemensamma kontrollaktiviteter

Dnr KS 2018/0760

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma
kontrollaktiviteter.
För 2019 föreslås granskning inom områden:
1. Kontroll av attestlistor
2. Kontroll av direktupphandlade inköp
3. Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta handlingsplan för internkontroll 2019 med följande
kontrollaktiviteter:

- Kontroll av attestlistor
- Kontroll av direktupphandlade inköp
- Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 314

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. Ärendet
behandlades i kommunstyrelsen den 3 oktober 2018 men av
förbiseende låg då inte korrekt förslag till delegationsordning som
beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 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

28 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 315

Partiernas redovisning av partistöd för 2017
och Kommunfullmäktiges årliga beslut om
partistöd för 2019

Dnr KS 2018/0367

Sammanfattning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft
den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden
2014-2018. Enligt 4 kap 32 § kommunallagen ska beslut om att
betala ut partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2018
Regler om kommunalt partistöd beslutade av KF 2018-09-27, § 151
Partiernas redovisning av mottaget lokalt partistöd 2017

Yrkanden
Birger Swahn (M) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet
med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

utbetala partistöd för 2019 i enlighet med Regler för
kommunalt partistöd i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 316

Val av representanter till ägarträff med
Sydvatten AB 2018-11-08

Dnr KS 2018/0167

Sammanfattning
Sydvatten AB har bjudit in sina delägare till ägarträff torsdagen den
8 november 2018 kl. 13.00.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2018.
Sydvatten AB:s inbjudan till ägarträff den 18 oktober 2018.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att Fredrik Ljunghill (M) utses till
representant.
Anders Almgren (S) yrkar att han själv ska utses till representant.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att Åsa Wittenfelt (SD) ska utses till
representant.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först att två representanter för
kommunen ska utses till ägarträffen.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena vad gäller
den första representanten och finner att kommunstyrelsen beslutar
att utse Fredrik Ljunghill (M).
Ordföranden ställer slutligen proposition på yrkandena vad gäller
den andra representanten och finner att kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Almgren (S).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

Justerare

utse två representanter för kommunen till ägarträff i Sydvatten
AB den 8 november 2018,
utse Fredrik Ljunghill (M) och Anders Almgren (S) till
representanter för kommunen till ägarträff i Sydvatten AB den
8 november 2018.

Utdragsbestyrkande

30 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 316/01.
Beslut expedieras till:
Fredrik Ljunghill (M)
Anders Almgren (S)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 18. Val av representanter till ägarträff med Sydvatten
AB 2018-11-08 Dnr KS 2018/0167
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande, att Åsa Wittenfelt, ledamot i kommunfullmäktige för
SD, ska utses till representant på ägarträffen.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 317

Taxa inom livsmedelslagens område

Dnr KS 2018/0723

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa inom livsmedelslagens område. Den nu
gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28, §
230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, uppdaterad
beräkning av avgifterna samt verksamhetens tillsynsbehov gör att
taxan behöver uppdateras och revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa inom livsmedelslagens område
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Börje Hed (FNL) yrkar därutöver att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.
Helena Falk (V) yrkar att avgifterna höjs med 10 % till 1060kr/h.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP) och Fanny Johansson (S) yrkar
avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser
Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Börje Heds (FNL)
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att

fastställa föreslagen taxa inom livsmedelslagens område,
gälla från och med 1 januari 2019,
ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt, samt
ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 317/01-02.

Protokollsanteckningar
Fanny Johansson (S): Vi ser gärna möjligheten att utreda en
indexuppräkning men vi kan inte ställa oss bakom Lundakvintettens
förslag då det är för specifikt vad gäller val av index.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 19. Taxa inom livsmedelslagens område, (KF) Dnr KS
2018/0723
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor till 1100 kronor. Vi yrkade
avslag. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på arbetet så
att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 19-22
Dnr KS 2018/0723
Dnr KS 2018/0724
Dnr KS 2018/0725
Dnr KS 2018/0726

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22
Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds.
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det
inte att ta ställning till förslaget.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 318

Taxa för prövning och tillsyn av
strålskyddslagen

Dnr KS 2018/0724

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn av
strålskyddslagen. Den nu gällande taxan fastställdes av
kommunfullmäktige 2013-11-28, § 230. Lagstiftningen och
regelverket har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna samt
verksamhetens tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdateras och
revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn av strålskyddslagen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Börje Hed (FNL) yrkar därutöver att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.
Helena Falk (V) yrkar att avgifterna höjs med 10 % till 1060kr/h.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP) och Fanny Johansson (S) yrkar
avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser
Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Ordföranden ställer därefter proposition på Börje Heds (FNL)
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att

fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn av
strålskyddslagen,
gälla från och med 1 januari 2019,
ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt, samt
ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 318/01-02.

Protokollsanteckningar
Fanny Johansson (S): Vi ser gärna möjligheten att utreda en
indexuppräkning men vi kan inte ställa oss bakom Lundakvintettens
förslag då det är för specifikt vad gäller val av index.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 20. Taxa för prövning och tillsyn av strålskyddslagen,
(KF) Dnr KS 2018/0724
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor till 1100 kronor. Vi yrkade
avslag. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på arbetet så
att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 19-22
Dnr KS 2018/0723
Dnr KS 2018/0724
Dnr KS 2018/0725
Dnr KS 2018/0726

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22
Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds.
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det
inte att ta ställning till förslaget.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 319

Taxa för prövning och tillsyn av lagen om
sprängämnesprekursorer

Dnr KS 2018/0725

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn av lagen om
sprängämnesprekursorer. Den nu gällande taxan fastställdes av
kommunfullmäktige 2013-11-28, § 230. Lagstiftningen och
regelverket har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna samt
verksamhetens tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdateras och
revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn av lagen om
sprängämnesprekursorer
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Börje Hed (FNL) yrkar därutöver att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.
Helena Falk (V) yrkar att avgifterna höjs med 10 % till 1060kr/h.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP) och Fanny Johansson (S) yrkar
avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser
Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Ordföranden ställer därefter proposition på Börje Heds (FNL)
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att

fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn av lagen om
sprängämnesprekursorer,
gälla från och med 1 januari 2019,
ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt, samt
ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 319/01-02.

Protokollsanteckningar
Fanny Johansson (S): Vi ser gärna möjligheten att utreda en
indexuppräkning men vi kan inte ställa oss bakom Lundakvintettens
förslag då det är för specifikt vad gäller val av index.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 21. Taxa för prövning och tillsyn av lagen om
sprängämnesprekursorer, (KF) Dnr KS 2018/0725
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande. Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor
till 1100 kronor. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på
arbetet så att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 19-22
Dnr KS 2018/0723
Dnr KS 2018/0724
Dnr KS 2018/0725
Dnr KS 2018/0726

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22
Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds.
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det
inte att ta ställning till förslaget.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 320

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område

Dnr KS 2018/0726

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område. Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige
2013-11-28, § 230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats,
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamhetens
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdateras och revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Börje Hed (FNL) yrkar därutöver att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.
Helena Falk (V) yrkar att avgifterna höjs med 10 % till 1060kr/h.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP) och Fanny Johansson (S) yrkar
avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser
Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

38 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Ordföranden ställer därefter proposition på Börje Heds (FNL)
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att

fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område,
gälla från och med 1 januari 2019,
ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt, samt
ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 320/01-02.

Protokollsanteckningar
Fanny Johansson (S): Vi ser gärna möjligheten att utreda en
indexuppräkning men vi kan inte ställa oss bakom Lundakvintettens
förslag då det är för specifikt vad gäller val av index.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

39 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 22. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område, (KF) Dnr KS 2018/0726
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande. Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor
till 1100 kronor. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på
arbetet så att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 19-22
Dnr KS 2018/0723
Dnr KS 2018/0724
Dnr KS 2018/0725
Dnr KS 2018/0726

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22
Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds.
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det
inte att ta ställning till förslaget.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 321

Översyn av kultur- och fritidsnämndens
taxor inför 2019

Dnr KS 2018/0779

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kulturoch fritidsnämndens taxor. Inför 2019 utgår taxor för Stadshallen i
Lund, Tingshuset i Dalby samt Idalagården i Veberöd som en följd av
renovering eller försäljning. Taxor för Folkparken i Lund införs. I
övrigt görs förändringar i ett antal bibliotekstaxor samt taxor för
Kulturskolan och Stenkrossen. I taxorna för idrott och fritid görs
förändringar beträffande ishallen, bowlinghallen, baden och i
matchtaxorna vid tävlingar och arrangemang. De förändringar, som
innebär en minskad intäkt, hanteras inom budget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 september 2018, § 107,
jämte bilaga
Jämförelse mellan gällande taxor för 2018 och föreslagna taxor för
2019
Taxor och avgifter 2019, Bibliotek och kultur
Taxor och avgifter 2019, Idrott och fritid

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att taxa för Drama, nycirkus och teatergrupper på Kulturskolan
lämnas kvar oförändrad
att taxorna för skolbio lämnas kvar oförändrade
att taxa för fjärrlån lämnas kvar oförändrad
att reservationsavgiften på böcker återinförs
att taxa för övertidsavgift för barnmedia återinförs
att taxan för allmänhetens åkning i ishallen för barn och unga lämnas
oförändrad
att priset för rabattkort för tio gånger på bowlinghallen lämnas
oförändrat
att i övrigt fastställa taxor och avgifter för idrotts-,
fritidsanläggningar och samlingslokaler i Lunds kommun 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande

40 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
att i övrigt fastställa taxor och avgifter för kulturanläggningar och
folkbibliotek i Lunds kommun 2019.
Fanny Johansson (S), Axel Hallberg (MP) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar i enlighet med kommunkontorets föreslag, att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Taxor och avgifter för idrotts-, fritidsanläggningar och
samlingslokaler i Lunds kommun 2019,
att fastställa Taxor och avgifter för kulturanläggningar och
folkbibliotek i Lunds kommun 2019.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avgifterna för kulturskolan ska sänkas med 25% för att det så
småningom ska finnas en avgiftsfri kulturskola i Lund,
att avgifterna till Högevallsbadet sänks med 10%,
att avskaffa avgift för simundervisning för skolklasser,
att i övrigt fastställa taxor och avgifter för idrotts-,
fritidsanläggningar och samlingslokaler i Lunds kommun 2019,
att i övrigt fastställa taxor och avgifter för kulturanläggningar och
folkbibliotek i Lunds kommun 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Birger Swahns (M)
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 Fanny Johanssons
(S) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Birger Swahns (M) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande

41 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar
nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Birger Swahns (M) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att
att
att
att
att

taxa för Drama, nycirkus och teatergrupper på Kulturskolan
lämnas kvar oförändrad
taxorna för skolbio lämnas kvar oförändrade
taxa för fjärrlån lämnas kvar oförändrad
reservationsavgiften på böcker återinförs
taxa för övertidsavgift för barnmedia återinförs
taxan för allmänhetens åkning i ishallen för barn och unga
lämnas oförändrad
priset för rabattkort för tio gånger på bowlinghallen lämnas
oförändrat
i övrigt fastställa taxor och avgifter för idrotts-,
fritidsanläggningar och samlingslokaler i Lunds kommun 2019
i övrigt fastställa taxor och avgifter för kulturanläggningar och
folkbibliotek i Lunds kommun 2019.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 321/01-03.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

42 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 23. Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför
2019 (KF) Dnr KS 2018/0779
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget bifallsyrkande till kommunkontorets förslag. Det förslag som nu
gick igenom var ett förslag från kvintetten med mindre ändringar.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 23
Dnr KS 2018/0779

Socialdemokraterna reservation
23. Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför 2019 (KF)
Vi socialdemokrater vill öka tillgängligheten till kommunens kultur- och fritidsaktiviteter.
Därför har kultur- och fritidsnämnden under socialdemokratisk ledning arbetat fram sänkningar
på flera viktiga taxor. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten till kulturskolan,
ishallen och till vårt badhus Högevall. Från socialdemokraternas sida hade vi gärna gått ännu
längre, men eftersom det funnits en enighet över block- och partigränserna i kultur- och
fritidsnämnden kring dessa förändringar finner vi att detta är ett minimum att genomföra.
Det ska inte vara en plånboksfråga huruvida du kan delta i kommunens kultur- och
fritidsaktiviteter. Det borgerliga minoritetsstyret vill dock gå längre än att bevara status quo.
De vill återinföra särskilda avgifter på de som lånar från våra bibliotek. En av de straffavgifter
de vill införa riktar sig dessutom direkt mot barnfamiljer. Vad beträffar reservationsavgifter och
övertidsavgift för barnmedia är det socialdemokraternas bestämda uppfattning att vi ska minska
trösklarna för att ta del av litteraturen och uppmuntra detta snarare än att införa nya avgifter.
När Lunds kommun under 2017 avskaffade reservationsavgifter var vi den sista kommunen i
Skåne att avskaffa dem. Det borgerliga minoritetsstyret vill alltså bli unikt även på kultur- och
fritidsområdet och bli den första skånska kommunen att återinföra dem.
De kommunala kultur- och fritidsaktiviteterna ska vara tillgängliga för så många som möjligt
och inte som det borgerliga minoritetsstyret anser; vara reserverat för de mest bemedlade.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 322

Förslag till fortsatt särprofilering av Högevall

Dnr KS 2018/0634

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lunds kommun har fattat beslut om en ny
kommunikationsplattform. I och med beslutet har tidigare beslut om
särprofilering upphävts och de verksamheter som anser att de har
behov av och resurser för särprofilering får göra en ny ansökan.
Kultur- och fritidsnämnden har beslut om att föra fram en sådan
ansökan till Kommunstyrelsen gällande badanläggningen Högevall.
Ju fler egna grafiska profiler, särprofiler och logotyper som finns
desto otydligare blir avsändaren, det vill säga Lunds kommun.
Högevall en framgångsrik verksamhet som tillhör Lunds kommun
och bör också vara en del av varumärket Lunds kommun. Genom att
knyta verksamheten till varumärket Lunds kommun ökar istället
tydligheten för både medborgarna och externa kunder att
badanläggningen är en del av Lunds kommun.
Med utgångspunkt i den gemensamma visionen och
kommunikationsplattformen föreslår därför Kommunkontoret att
ingen särprofilering beviljas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018
Kultur och fritidsnämndens beslut den 23 augusti 2018 dnr KU
2018/0195
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2018
dnr KU 2018/0195
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 13 dnr
KS 2016/0667

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet med uppdrag att utreda och ta fram
exempel på hur samprofilering kan se ut.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, kommunikationsavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 323

Ansökan om särprofilering för Lunds
Renhållningsverk

Dnr KS 2018/0370

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lunds kommun har fattat beslut om en ny
kommunikationsplattform. I och med beslutet har tidigare beslut om
särprofilering upphävts och de verksamheter som anser att de har
behov av och resurser för särprofilering får göra en ny ansökan.
Renhållningsstyrelsen har fattat beslut om att föra fram en sådan
ansökan till Kommunstyrelsen.
Ju fler särprofiler och logotyper som finns desto otydligare blir
avsändaren, det vill säga Lunds kommun. Renhållningsverket är en
framgångsrik verksamhet som tillhör Lunds kommun och bör också
vara en del av varumärket Lunds kommun. Den goda bilden av
verksamheten är förknippad med namnet Renhållningsverket
snarare än med den egna logotypen. Genom att istället tydligt
använda kommunens logotyp och grafiska profil kopplat till
Renhållningsverkets namn ökar tydligheten att det är en verksamhet
som är en del av kommunens service gentemot kommuninvånarna.
Renhållningsverkets arbete med beteendepåverkan kring
avfallshanteringsfrågorna och Ett grönare Lund bör tydligare knytas
till kommunens andra verksamheter som också arbetar med
beteendepåverkan. Genom att samlas kring kommunikationen av
hållbarhetsfrågorna ökar vi möjligheten att nå fram till mottagarna
och kan tillsammans stärka bilden av Lunds kommun.
Med utgångspunkt i den gemensamma visionen och
kommunikationsplattformen föreslår därför Kommunkontoret att
ingen särprofilering beviljas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-25
Renhållningsstyrelsens beslut 2018-05-08, § 41, dnr RH 2018/0111.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 13 dnr KS
2016/0667
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2017, § 23 dnr KS
2016/0667.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet med uppdrag att komplettera ärendet
med renhållningsverkets tjänsteskrivelse samt att närmare
utreda kostnaderna för att byta logotyp.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, kommunikationsavdelningen
Renhållningsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 324

Återrapportering till kommunfullmäktige
avseende Föreningarnas Hus i Lund

Dnr KS 2018/0458

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016
att tillskapa ett Föreningarnas Hus, att ge kultur- och fritidsnämnden
i uppdrag att följa upp verksamheten samt att under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten i Föreningarnas Hus och
återrapportera till kommunfullmäktige,
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i den löpande dialog
med föreningarna som man redan har undersöka de östra
kommundelarnas behov och intresse av att skapa liknande lösningar
som Föreningarnas Hus.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att godkänna rapporten från
Föreningarna Hus samt översända den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 maj 2018 § 68
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den3 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015 § 225

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till den första att-satsen i
kommunkontorets förslag och avslag på den andra att-satsen.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla den första att-satsen i
kommunkontorets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena vad gäller
den andra att-satsen i kommunkontorets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla att-satsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att

återlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppdrag
att följa upp verksamheten samt att under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten i Föreningarnas Hus och
återrapportera till kommunfullmäktige samt
i den löpande dialog med föreningarna som man redan har
undersöka de östra kommundelarnas behov och intresse av att
skapa liknande lösningar som Föreningarnas Hus.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 324/01.

Protokollsanteckningar
(L), (M), (C), (KD) och (FNL): Lundakvintetten ser positivt på en
fortsättning av Föreningarnas Hus och har i budgeten för 2019
föreslagit att så ska ske inom ram.
Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 26. Återrapportering till kommunfullmäktige avseende
Föreningarnas Hus i Lund Dnr KS 2018/0458
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande: bifall till den första att-satsen, och avslag på den andra.
Vi anser inte att konceptet med föreningarna hus har övertygat. Det är
bättre att medlen till stöd till föreningar läggs direkt på föreningarna och så
får dessa själva bestämma vilka lokaler de vill vara i.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 325

Vägplan för ombyggnad av väg E22 mellan
trafikplats Gastelyckan och Lund N,
kungörande och granskning

Dnr KS 2018/0773

Sammanfattning
E22 genom Lund och trafikplats Lund Norra är idag hårt belastat. Det
i kombination med Lunds kommuns utbyggnadsplaner i närområdet
har gjort att Trafikverket, i samverkan med Lunds kommun, planerar
att bygga en ny anslutning till E22 vid Ideon/Pålsjöområdet.
Nu har processen nått fram till att Trafikverket tagit fram
granskningshandling för vägplan och MKB. Då vägplanen berör
detaljplanelagda områden tar Lunds kommun parallellt med
vägplanen fram en ny detaljplan (Detaljplan för del av Östra Torn
27:2 m.fl., Trafikplats Ideon) som ersätter berörda delar av
nuvarande detaljplaner. Detaljplanen planeras att ställas ut för
granskning under hösten 2018.
Lunds kommun har fortsatt åsikter som antingen inte beaktades
tillräckligt efter samrådet, eller som inte var möjliga att framföra
förrän nu, då alla handlingar inte var tillgängliga i samrådsskedet.
Detta gäller bl.a. bullernivåer, markintrång på kommunens
odlingslotter, val av modelleringsverktyg för att beräkning av
luftföroreningar och planerad hantering av trafikdagvatten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets förslag till yttrande, den 15 oktober 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018
Granskningshandling E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats
Gastelyckan - trafikplats Lund N, Vägplanbeskrivning, 2018-08-31
Miljökonsekvensbeskrivning vägplan, E22 Malmö-Kristianstad, delen
trafikplats Gastelyckan - trafikplats Lund N, 2018-07-30

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Björn Abelson (S), med instämmande
av Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Hedvig Åkesson (KD), yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag till yttrande
med nedanstående justeringar:
Följande stycke utgår:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Lunds kommun anser inte att ett tredje södergående körfält är helt
motiverat, men utgår från att Trafikverket har gjort en bedömning av
vad som totalt blir bäst för projektet. Kommunen anser dock att de
markintrång på kommunens odlingslotter som detta medför ska
minimeras genom att använda stödmurar på denna sektion. Då exakt
denna åsikt har framförts i samrådsskedet finns det en förväntan från
Lunds kommun att Trafikverket ska tänka om i frågan.
och ersätts med:
Kommunen anser att de markintrång på kommunens odlingslotter
som ett tredje södergående körfält medför ska minimeras genom att
använda stödmurar på denna sektion. Då exakt denna åsikt har
framförts i samrådsskedet finns det en förväntan från Lunds kommun
att Trafikverket ska tänka om i frågan.
Därutöver ska följande tilläggas yttrandet:
Kommunstyrelsen vill trycka på behovet av att trafikverket lägger in
ytterligare bullerdämpande åtgärder för att säkra utemiljöerna för
barnen på förskolan Uarda. Om detta inte är möjligt så bör
trafikverket ta kostnaden för att flytta förskoleverksamheten vid
Uarda.
Lunds kommun utreder förutsättningarna för att täcka över E22an på
den aktuella sträckan för att minska störningar för kringboende, läka
samman staden och möjliggöra ökat bostadsbyggande. Ett projekt som
samtidigt inte är i konflikt med de nu förslagna åtgärderna utan en
viktig framtidssatsning för Lund.
Axel Hallberg (MP) och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen
yttrar sig i enlighet med följande:
Lunds kommun anser att den trafikökning som Trafikverket planerar
för på E22 genom Lund – 39 000 bilar per dygn idag och 66 000 år
2040 – är helt oacceptabel. Den planerade utbyggnaden av
kapaciteten på E22 och avfart Ideon kommer att späda på den
planerade 65-procentiga ökning ytterligare.
Om motortrafiken tillåts öka enligt planeringen leder detta till
påtagligt förvärrade bullerproblem, oavsett bullerskydd. Utsläppen av
partiklar och koldioxid kommer att kraftigt öka. Denna utveckling går
på tvärs mot kommunens uppställda miljö- och klimatmål. Lunds
kommun föreslår därför att den nu aktuella vägplanen avskrivs, att
hastigheten på E22 genom Lund sänks till 70 km/tim i syfte att dämpa
buller vid källan och minska risken för allvarliga trafikolyckor, samt
att Trafikverket utarbetar en plan som främjar kollektivtrafikens

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
framkomlighet på E22 och vid de befintliga motorvägsavfarterna i
Lund.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag till yttrande
med nedanstående justering:
Följande stycke utgår:
Lunds kommun anser inte att ett tredje södergående körfält är helt
motiverat, men utgår från att Trafikverket har gjort en bedömning av
vad som totalt blir bäst för projektet. Kommunen anser dock att de
markintrång på kommunens odlingslotter som detta medför ska
minimeras genom att använda stödmurar på denna sektion. Då exakt
denna åsikt har framförts i samrådsskedet finns det en förväntan från
Lunds kommun att Trafikverket ska tänka om i frågan.
och ersätts med:
Kommunen anser att de markintrång på kommunens odlingslotter
som ett tredje södergående körfält medför ska minimeras genom att
använda stödmurar på denna sektion. Då exakt denna åsikt har
framförts i samrådsskedet finns det en förväntan från Lunds kommun
att Trafikverket ska tänka om i frågan.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med framtaget förslag till yttrande
med nedanstående justeringar:

Följande stycke utgår:
Lunds kommun anser inte att ett tredje södergående körfält är helt
motiverat, men utgår från att Trafikverket har gjort en bedömning av
vad som totalt blir bäst för projektet. Kommunen anser dock att de
markintrång på kommunens odlingslotter som detta medför ska
minimeras genom att använda stödmurar på denna sektion. Då exakt
denna åsikt har framförts i samrådsskedet finns det en förväntan från
Lunds kommun att Trafikverket ska tänka om i frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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och ersätts med:
Kommunen anser att de markintrång på kommunens odlingslotter
som ett tredje södergående körfält medför ska minimeras genom att
använda stödmurar på denna sektion. Då exakt denna åsikt har
framförts i samrådsskedet finns det en förväntan från Lunds kommun
att Trafikverket ska tänka om i frågan.
Därutöver ska följande tilläggas yttrandet:
Kommunstyrelsen vill trycka på behovet av att trafikverket lägger in
ytterligare bullerdämpande åtgärder för att säkra utemiljöerna för
barnen på förskolan Uarda. Om detta inte är möjligt så bör
trafikverket ta kostnaden för att flytta förskoleverksamheten vid
Uarda.
Lunds kommun utreder förutsättningarna för att täcka över E22an på
den aktuella sträckan för att minska störningar för kringboende, läka
samman staden och möjliggöra ökat bostadsbyggande. Ett projekt som
samtidigt inte är i konflikt med de nu förslagna åtgärderna utan en
viktig framtidssatsning för Lund.

Reservationer
Axel Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 325/01-03.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C), (L), (M), (FNL) och (KD) : En överbyggnad
av E22:an kommer att medföra minskade bullerstörningar.
Björn Abelson (S): Det är viktigt att vi säkrar goda utemiljöer för
förskolan Uarda, ansvaret för att säkra de bullerdämpande åtgärder
som behövs ligger på Trafikverket.
Cherry Batrapo (FI): FI vill se minskad biltrafik och vet att fler körfält
i längden ökar trafiken. Vidare sympatiserar vi med det yrkande som
lagts av MP och V.
Beslut expedieras till:
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 27. Vägplan för ombyggnad av väg E22 mellan
trafikplats Gastelyckan och Lund N, kungörande och granskning Dnr
KS 2018/0773
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
det vi yrkade:
Att följande stycke utgår:
Lunds kommun anser inte att ett tredje södergående körfält är helt
motiverat, men utgår från att Trafikverket har gjort en bedömning av vad
som totalt blir bäst för projektet. Kommunen anser dock att de
markintrång på kommunens odlingslotter som detta medför ska minimeras
genom att använda stödmurar på denna sektion. Då exakt denna åsikt har
framförts i samrådsskedet finns det en förväntan från Lunds kommun att
Trafikverket ska tänka om i frågan.
Och ersätts med:
Kommunen anser att de markintrång på kommunens odlingslotter som ett
tredje södergående körfält medför ska minimeras genom att använda
stödmurar på denna sektion. Då exakt denna åsikt har framförts i
samrådsskedet finns det en förväntan från Lunds kommun att Trafikverket
ska tänka om i frågan.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation till Lund kommunstyrelse, sammanträde 2018-11-07, ärende 27.
Miljöpartiet anser att den aktuella vägplanen ska avskrivas. Vi anser att den trafikökning som
Trafikverket planerar för på E22 genom Lund – 39 000 bilar per dygn idag och 66 000 år
2040 – är helt oacceptabel.
Den planerade ökningen av motortrafiken leder till ökade bullerproblem samt ökade utsläpp
av partiklar och koldioxid. Detta är en fråga som i grund och botten handlar om vår
gemensamma framtid och om kommande generationer.
FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), menar att stora
förändringar måste ske de kommande 10-20 åren om vi ska ha en möjlighet att klara
klimatutmaningen. Därför är det för Miljöpartiet uteslutet att acceptera en utveckling som går
tvärs emot Lund kommuns uppsatta miljö- och klimatmål.
Miljöpartiet yrkande att kommunstyrelsen i sitt yttrande bland annat skulle skulle föreslå att
den nu aktuella vägplanen avskrivs, att hastigheten på E22 genom Lund sänks till 70 km/tim
och att Trafikverket utarbetar en plan som främjar kollektivtrafikens framkomlighet på E22
och vid de befintliga motorvägsavfarterna i Lund. Detta vore åtgärder som hade minskat
buller, koldioxidutsläpp samt risken för allvarliga olyckor.
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för vårt yrkande i kommunstyrelsen.
För Miljöpartiet
Axel Hallberg

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 326

Cykelstrategi 2018-2021

Dnr KS 2018/0667

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram och remitterat en Cykelstrategi
för perioden 2018-2021. Strategin syftar till att öka cyklandet och
utveckla planering, byggande och drift och underhåll av
cykelsystemet, som en del i det hållbara transportsystemet.
16 aktiviteter/åtgärder föreslås för att bemöta fyra utmaningar: Fler
människor behöver cykla mer, Lunds kommun i framkant!,
Förtätning av staden och tätorterna och Cykelparkering.
Tekniska förvaltningen bedömer att cykelstrategin kan genomföras
med den nivå av resurser som finns tillgängliga i dagsläget.
Kommunkontoret bedömer att cykelstrategin i sin nuvarande
utformning behöver omarbetas. Det måste framför allt tydliggöras
om den ska vara riktad mot kommunens strategiska arbete med
cykelfrågor som helhet, eller om den främst riktas mot tekniska
förvaltningens arbete. Målbeskrivningen i avsnittet ”varför en
strategi?” behöver utvecklas oavsett vilket av dessa två alternativ
som väljs.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2018
Tekniska nämndens beslut 22 augusti 2018 § 184
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 juli 2018
Cykelstrategi 2018-2021 - remissversion den 7 juli 2018
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018 § 102
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 1 april 2018

Yrkanden
Camilla Neptune (L), Björn Abelson (S), Axel Hallberg (MP) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag till yttrande

Utdragsbestyrkande

52 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

Protokollsanteckningar
Axel Hallberg (MP): MP ser positivt på att de mål som finns i
cykelstrategin är de mål som redan återfinns i LundaEko och
LundaMats. Cykelstrategin riktar sig främst till tekniska
förvaltningen, vilket MP förutsätter fortsätter gälla.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

53 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 327

Remiss - Program för hållbart resande,
Kävlinge kommun

Dnr KS 2018/0630

Sammanfattning
Kävlinge kommun gränsar till Lunds kommun och ett stort antal
personer pendlar mellan orterna för arbete, studier och fritid. Det är
en av de kommuner som Lund har starkast pendlingsrelationer till
och andelen kollektivtrafikresenärer har betydande potential att öka.
Lunds kommun behöver ha en aktiv samverkan med Kävlinge
kommun, liksom andra grannkommuner, för att kunna uppnå mål i
både LundaEko och LundaMaTs.
Därmed är det positivt att Kävlinge kommun har ambitionen att
arbeta aktivt med hållbart resande genom mobility managementåtgärder.
I förslaget till yttrande framhålls ovanstående och det noteras även
att de tre fokusområden som ställs upp i programmet kopplar an till
den regionala kontexten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets förslag till yttrande den 4 oktober 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2018
Program för hållbart resande, Kävlinge kommun, den 13 augusti
2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta kommunkontorets förslag till yttrande

Beslut expedieras till:
Kävlinge kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

54 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 328

Köp av ett bolag Kännedomen, för förvärv
av mark inom fastigheten Östra Torn 27:13,
mobilitetshus

Dnr KS 2018/0781

Jäv
Anders Almgren (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet
under ärendets behandling.

Sammanfattning
Lunds Kommuns Parkerings AB har begärt kommunfullmäktiges
godkännande av köp av en i ett bolag förpackad fastighet från
Science Village Scandinavia AB för uppförande av ett mobilitetshus,
parkeringshus, inom Science Village området.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018
LKPs missiv den 1 oktober 2018
Ramavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP den
21september 2018
Aktieöverlåtelseavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP
den 21 september 2018, jämte bilaga 1.5 a och 1.5 b
Införsäljningsavtal mellan Science Village Scandinavia och
Kännedomen i Lund AB avseende del av Lund Östra Torn 27:13
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att utarbeta en behovsanalys
över parkeringsbehovet, när det kommer att infalla samt redovisning
av köpeskillingens storlek.
Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Lunds Kommuns Parkerings AB:s förvärv av aktierna i
bolaget Kännedomen i Lund AB, org.nr 559163-6047.
Vidare yrkar de avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

55 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall på yrkandet om återremiss.
Nej för avslag till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Lena Fällström (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således
att bifalla yrkandet om återremiss.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet med uppdrag att utarbeta en
behovsanalys över parkeringsbehovet, när det kommer att
infalla samt redovisning av köpeskillingens storlek.

Reservationer
Lena Fällström (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 328/01.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativ avdelning
LKP
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

56 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 329

Markanvisningsavtal avseende del av
fastigheten Helgonagården 8:1 i Lund

Dnr KS 2018/0648

Sammanfattning
Detaljplanen för Ideontorget, belägen i företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö, är under framtagande. Inom
detaljplaneområdet ligger First Hotel Ideon Gästeri som ägs av
Lapsana Lund AB. Lapsana Lund AB avser att utöka sin befintliga
verksamhet från dagens 40 hotellrum till totalt 140 rum, ca 50 longstay lägenheter, konferensytor och restauranger. För att möjliggöra
expansionen behövs ett tillskott av ca 1800 kvm av den intilliggande
kommunala fastigheten Helgonagården 8:1. Ett förslag till
markanvisningsavtal har upprättats för att reglera villkor och pris
vid en framtida försäljning av området.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018
Tekniska nämndens beslut den 18 september 2018, § 221, jämte
bilaga
Förslag till markanvisningsavtal med Lapsana Lund AB.
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företalsområde 2010-04-08
(bifogas ej)

Yrkanden
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
återremitteras för att istället förhandla fram ett avtal med tomträtt.
Fanny Johansson (S), Philip Sandberg (L) och Anders Almgren (S)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Philip Sandberg (L) yrkar vidare avslag på återremissyrkandet.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

57 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslag till markanvisningsavtal med Lapsana Lund
AB angående del av fastigheten Helgonagården 8:1.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 329/01.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Lapsana Lund AB
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

58 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 330

Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Mattias Horrdin (C) ”Flytta det planerade
ridhuset”

Dnr KS 2018/0556

Sammanfattning
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) har lämnat en
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att beslutet om ridhuset på
Ladugårdsmarken skjuts upp och att berörda nämnden tar de
initiativ som krävs för att bygga en ridanläggning på Östra Torns
Nygård.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunfullmäktigas beslut den 30 augusti 2018 § 123
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) motion den 13 juli
2018, dnr KS 2018/0113

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Fredrik Ljunghill (M) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen på så sätt att tidigare beslut om ridhusets
placering upphävs och att berörda nämnder tar de initiativ som
krävs för att bygga en ridanläggning på Östra Torns Nygård.
Björn Abelson (S), Axel Hallberg (MP), Philip Sandberg (L)
och Hedvig Åkesson (KD) 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 Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

59 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Hedvig Åkesson (KD),
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Axel
Hallberg (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen

Reservationer
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 330/01-02

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): FI ställer sig bakom kommunkontorets förslag.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

60 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 32. Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias
Horrdin (C) ”Flytta det planerade ridhuset”, (KF) Dnr KS 2018/0556
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
det yrkande som lades av Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fredrik Ljunghill
(M). Motionen från Centern lades ju innan kommunfullmäktige tog beslut
om att bygga ridhuset, så formuleringen i motionen, att ”beslutet om
ridhuset på Ladugårdsmarken skjuts upp” är inte längre aktuellt, vilket vi
påpekade på mötet. Centern och Moderaterna tog då fram en ny
formulering som vi kunde bifalla. Tyvärr avslogs förslaget med
röstsiffrorna 8-5.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 331

Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula
Savonius (L) - Minska utsattheten för barn
med skuldsatta föräldrar

Dnr KS 2018/0560

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets
organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan
för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2018.
Socialnämndens beslut den 19 september 2018, § 158.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 19 september 2018, § 141.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018.
Philip Sandbergs (L) motion Minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar, inkommen den 23 juli 2018.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

61 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 331/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

62 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 33. Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius
(L) - Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar (KF) Dnr
KS 2018/0560
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda
nämnder att i samverkan med civilsamhällets organisationer och andra
relevanta aktörer ta fram en handlingsplan för barn från familjer med
skulder hos kronofogden.
Som kommunkontoret påpekar så håller det på att implementeras
handlingsplaner för de prioriterade områdena ekonomiskt utsatta barn,
psykisk ohälsa och stress bland barn och unga samt levnadsvanorna. Som
nämnderna redogjort för pågår arbete som motsvarar intentionerna i
motionen. Därför ser vi det som att motionen bör avslås.
För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 332

Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov
värt namnet”

Dnr KS 2018/0169

Sammanfattning
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar
fram en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter
utan kostnad under sportlovsveckan.
Kommunkontoret är positiv till gratis aktiviteter för barn och
ungdomar i Lund under sportlovet.
Att utöka sportlovsverksamheten enligt motionens intentioner skulle
innebära att kultur- och fritidsförvaltningen behöver större
ekonomiska resurser i form av administrativ personal.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2018 dnr KS
2018/0169
Kultur- fritidsnämndens beslut den 19 april 2018 § 55 med
förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 dnr KU 2018/0071
Barn- och skolnämndens beslut den 18 april 2018 § 81 med
förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad
den 2 februari 2018

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Birger Swahn (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att redovisa de ”prova påverksamheter” som idag görs och med det anse motionen besvarad.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

63 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07
att bifalla motionen och uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att arrangera prova-på-verksamhet hela året, i
enlighet med Vänsterpartiets tidigare motion (2014-08-18).
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till remissvarens
hänvisningar till pågående arbete inom bland annat Lov i Lund och
föreningsbidrag till gratis prova-verksamhet under loven.

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 Fanny Johanssons
(S) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Helena Falk (V) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) och Axel
Hallberg (MP) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att rösta
beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Philip Sandbergs
(L) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

64 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att genomföra prova-på-verksamhet under sportlovet år 2019
och utvärdera utfallet av försöket.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 332/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

65 (67)

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 34. Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov värt
namnet” (KF) Dnr KS 2018/0169
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande:
att
motionen ska anses besvarad med hänvisning till remissvarens
hänvisningar till pågående arbete inom bland annat Lov i Lund och
föreningsbidrag till gratis prova-verksamhet under loven.
För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 34
Dnr KS 2018/0169

Socialdemokraterna reservation
34. Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov värt namnet” (KF)
Barnens och deras vårdnadshavares förutsättningar och bakgrund ska inte avgöra barnens
livschanser eller möjligheter att ha stimulerande och meningsfulla lov och ledigheter.
Det är positivt att även Liberalerna visar en strävan att i alla fall till viss del tillgängliggöra
fritidsaktivitet för alla barn och unga. Dock slår Liberalerna här in öppna dörrar. Som
motionären bör vara medveten om, givet att Brådvik sitter i kultur- och fritidsnämnden, görs
detta arbete redan fast i en ännu mer utvecklad version.
Faktum är att kultur- och fritidsförvaltningen under 2017 arbetade med att ta fram en långsiktig
och hållbar lovmodell för att skapa avgiftsfria aktiviteter för barn och unga i Lunds kommun.
Efter sommaren 2017 var det tydligt att de stora vinnarna var barnen. Ett starkt samarbete
mellan olika aktörer så som olika delar av föreningslivet var en central del för att kunna nå ut
till barn och unga i hela kommunen. Över 400 aktiviteter fanns med i sommarlovskalendern
med över 9500 deltagare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har också jobbat fram en plattform för all lovverksamhet att
vila på, denna hittas på www.lund.se/lovilund och fortsätter ständigt att utvecklas. Samtidigt så
finns ett samarbete mellan berörda förvaltningar för att säkerställa att lovaktiviteterna når ut till
så många som möjligt. Dessutom har den rödgröna regeringen har också bidragit till att stärka
möjligheterna för oss att genomföra dessa viktiga satsningar på barn och unga genom riktade
statsbidrag.
För att inte sparka in öppna dörrar och lägga förslag om saker som redan genomförs reserverar
vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 333

Anmälan om delegationsbeslut

Dnr KS 2018/0001
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden
2018-09-22--2018-10-14
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

66 (67)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 334

Meddelanden

Dnr KS 2018/0027
Kallelse till sammanträde med Revingerådet, 2018-11-22, KS
2018/0312
Månadsstatistik över flyktingmottagningen, 2018-08-31, KS
2018/0082
Månadsstatistik över flyktingmottagningen, 2018-09-30, KS
2018/0082
Pensionärsrådets protokoll 2018 09-04, KS
2018/0340
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-08-31, Lunds
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