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§ 335 Information om ekonomi och budget 2018
Dnr KS 2018/0002

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

 

Rapporten redovisas.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 336 Rapport från kommunstyrelsens utskott

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

Muntlig rapportering från pensionärsrådet, integrationsrådet, 
studentrådet och funktionshinderrådet.
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§ 338 Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år 
2018

Dnr KS 2018/0026

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-12 och 2018-10-22

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 10 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 339 Val av 2 ledamöter samt ordförande i 
kommunala pensionärsrådet för perioden 
2019-01-01 -- 2022-12-31

Dnr KS 2018/0697

Sammanfattning
2 ledamöter samt ordförande ska utses för Lunds kommuns 
kommunala pensionärsråd. Dessa utses av kommunstyrelsen.

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 
information på kommunnivå mellan kommunens politiker och 
företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

I kommunala pensionärsrådet, KPR, ska kommunen samråda och 
informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om 
resultatet av olika åtgärder, som har eller kan få aktualitet för 
kommunens pensionärer. Pensionärernas representanter ska 
informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
verksamhetsutbud, som berör äldres förhållande i samhället.

Kommunala pensionärsrådet ska medverka i utarbetandet av plan 
för stöd, service och omvårdnad samt vid kontroll och uppföljning av 
denna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-06
 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse  Inga-Kerstin Eriksson (C) och Helena Falk (V) till 

ledamöter i kommunala pensionärsrådet
att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till ordförande i kommunala 

pensionärsrådet

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L) och Maria Nermark (FNL): 
Lundakvintetten vill poängtera att partier i fullmäktige som inte är 
representerade i de rådgivande organen kan adjungeras till dessa 
sammanträden för att få insyn och delta i dialogen med 
föreningsrepresentanter.
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Beslut expedieras till:
De ledamöter som utses
Akten
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Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 340 Val av 2 ledamöter samt ordförande i 
kommunala funktionshinderrådet för 
perioden 2019-01-01 -- 2022-12-31

Dnr KS 2018/0698

Sammanfattning
2 ledamöter samt ordförande ska utses i kommunala 
handikapprådet. Dessa utses av kommunstyrelsen.

Kommunala funktionshinderrådet är ett forum för dialog mellan 
Lunds kommun och Lunds funktionshinderföreningar.

I funktionshinderrådet informerar kommunen om verksamheten, 
planerade förändringar och om resultat av olika åtgärder som är 
eller kan bli aktuella för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet är också med och tar fram planen för 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i 
Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-06

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Börje Hed (FNL) och Kenth Andersson (S) till ledamöter i 

kommunala funktionshinderrådet
att utse Börje Hed (FNL) till ordförande i kommunala 

funktionshinderrådet

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L) och Maria Nermark (FNL): 
Lundakvintetten vill poängtera att partier i fullmäktige som inte är 
representerade i de rådgivande organen kan adjungeras till dessa 
sammanträden för att få insyn och delta i dialogen med 
föreningsrepresentanter.

Beslut expedieras till:
De ledamöter som utses
Akten
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Sammanträdesdatum

2018-12-05
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§ 341 Val av 2 ledamöter samt ordförande i 
kommunala integrationsrådet för perioden 
2019-01-01 -- 2022-12-31

Dnr KS 2018/0699

Sammanfattning
2 ledamöter och samt ordförande ska utses i kommunala 
integrationsrådet. Dessa utses av kommunstyrelsen.

Kommunala integrationsrådet är ett forum för dialog mellan Lunds 
kommun och Lunds invandrarföreningar samt andra föreningar med 
integration som syfte.

I integrationsrådet vill kommunen kunna möta föreningar i en 
ömsesidig dialog för att utbyta information och för att få synpunkter 
och idéer. Integrationsrådet kan föreslå integrationsfrämjande 
insatser för beslutande instanser som kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-06

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Hedvig Åkesson (KD) och Axel Hallberg (MP) 

till ledamöter i kommunala integrationsrådet
att utse Hedvig Åkesson (KD) till ordförande i kommunala 

integrationsrådet

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L) och Maria Nermark (FNL): 
Lundakvintetten vill poängtera att partier i fullmäktige som inte är 
representerade i de rådgivande organen kan adjungeras till dessa 
sammanträden för att få insyn och delta i dialogen med 
föreningsrepresentanter.

Beslut expedieras till:
De ledamöter som utses
Akten
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Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 342 Val av 2 ledamöter samt ordförande i 
kommunala studentrådet för perioden 2019-
01-01 -- 2022-12-31

Dnr KS 2018/0700

Sammanfattning
2 ledamöter samt ordförande ska utses i kommunala studentrådet. 
Dessa utses av kommunstyrelsen.

Kommunala studentrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunpolitiker och företrädare för Lunds 
studentorganisationer.

Kommunala studentrådet ska medverka i utarbetande och 
uppföljning av handlingsplan för studentsamverkan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-06

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Fredrik Ljunghill (M) och Fanny Johansson (S) till 

ledamöter i kommunala studentrådet
att utse Fredrik Ljunghill (M) till ordförande i kommunala 

studentrådet

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L) och Maria Nermark (FNL): 
Lundakvintetten vill poängtera att partier i fullmäktige som inte är 
representerade i de rådgivande organen kan adjungeras till dessa 
sammanträden för att få insyn och delta i dialogen med 
föreningsrepresentanter.

Beslut expedieras till:
De ledamöter som utses
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 15 (69)
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§ 343 Val av 1 ledamot till styrelsen i Greater 
Copenhagen & Skåne Committée för 
perioden 2019-01-01 -- 2022-12-31

Dnr KS 2018/0704

Sammanfattning
1 ledamot till styrelsen i Greater Copenhagen & Skåne Committée ska 
utses från Lunds kommun. Denna utses av kommunstyrelsen. 

Greater Copenhagen & Skåne Committée är ett gränsöverskridande 
politiskt samarbete som består av Skånes samtliga 33 kommuner och 
46 danska kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne, 
Region Hovedstaden och Region Sjælland. 

Den globala konkurrensen mellan städer och metropoler är hård. 
Öresundsregionen som varumärke är inte tillräckligt internationellt 
känt och har inte lyckats hålla jämna steg med den tillväxt som går 
att observera i andra nordeuropeiska regioner. Greater Copenhagen 
& Skåne Committée är det förnyade Öresundssamarbetet som 
startade den 1 januari 2016. Genom det gemensamma varumärket 
Greater Copenhagen arbetar kommittén för att öka den ekonomiska 
tillväxten och sysselsättningen i en sammanhängande metropol.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2018-11-06

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Philip Sandberg (L) till ledamot i styrelsen för Greater 

Copenhagen & Skåne Committée

Beslut expedieras till:
Den ledamot som utses
Greater Copenhagen & Skåne Committée
Akten
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§ 344 Val av 3 ledamöter och 3 personliga 
ersättare i Habostiftelsen för perioden 2019-
01-01 -- 2022-12-31

Dnr KS 2018/0705

Sammanfattning
3 ledamöter och 3 personliga ersättare ska utses till Habostiftelsen. 
Dessa utses av kommunstyrelsen.

Stiftelsen ändamål är att på Habo Gård i Lomma tillhandahålla 
lokaler och anläggningar och att främja rekreation och friluftsliv för 
personer med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-06

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse 

ledamöter och ersättare i Habostiftelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 345 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Leader 
Lundaland för perioden 2019-01-01 -- 2022-
12-31

Dnr KS 2018/0804

Sammanfattning
1 ledamot och 1 ersättare ska utses till Leader Lundaland. Dessa 
utses av kommunstyrelsen.

Leader Lundaland är en ideell förening som bedriver lokalt ledd 
utveckling genom leadermetoden. Metoden är ett framgångsrikt sätt 
att bedriva utvecklingsarbete på, då allt arbete utgår från lokala 
förutsättningar och lokala initiativ.

Leader Lundaland genomför ett EU-finansierat program som stäcker 
sig från 2016 – 2020 men verksamheten kommer att bedrivas fram 
till 2023.

Området Lundalan i Skåne sträcker sig från Öresund i väster till 
Romeleåsen i öster. Från grannarna på Söderslätt i söder till 
grannarna i MittSkåne i norr. Med färgstark historia, spännande 
kultur, fantastisk natur, småkärnig stadsnära landsbygd och 
vidsträckta vidder bjuder Lundaland på en fantastisk 
utvecklingspotential. Kommuner som omfattas är Kävlinge, Lomma, 
Lund, Staffanstorp och södra Eslöv

 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-06

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Fredrik Sjögren (L) till ledamot i Leader Lundaland
att utse Björn Abelson (S) till ersättare i Leader Lundaland

Beslut expedieras till:
Den ledamot och ersättare som utses
Leader Lundaland
Akten
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§ 346 Val av ombud och ersättare att representera 
Lunds kommun vid ordinarie och extra 
bolagsstämmor/årsstämmor för 
mandatperioden 2019-01-01 -- 2022-12-31

Dnr KS 2018/0807

Sammanfattning
Ledamöter och ersättare ska utses att representera Lunds kommun 
vid ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor för 
mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Dessa utses av kommunstyrelsen.

Följande val av ombud och ersättare som ska utses:

1 ombud och 1 ersättare till Kommunassurans Syd Försäkrings AB

1 ombud och 1 ersättare till Lunds kommuns Fastighets AB

1 ombud och 1 ersättare till Lunds kommuns Parkerings AB

1 ombud och 1 ersättare till Kraftringen AB

1 ombud och 1 ersättare till Fastighets AB Lund Arena

1 ombud och 1 ersättare till Sydvatten AB

1 ombud och 1 ersättare till SYSAV

1 ombud och 1 ersättare till Ideon Open AB

1 ombud och 1 ersättare till Science Village Scandinavia AB

1 ombud och 1 ersättare till Inera AB

 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-23

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Hedvig Åkesson (KD) till ombud och Anders Almgren (S) 

till ersättare att representera Lunds kommun 
vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB,

att utse Fredrik Ljunghill (M) till ombud och Anders Almgren (S) 
till ersättare att representera Lunds kommun 
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2018-12-05
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vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden i Lunds 
kommuns Fastighets AB,

att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till ombud och Lena 
Fällström (S) till ersättare att representera Lunds kommun 
vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden i Lunds 
kommuns Parkerings AB,

att utse Philip Sandberg (L) till ombud och Björn Abelson (S) till 
ersättare att representera Lunds kommun 
vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden 
i Kraftringen AB,

att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till ombud och Göran Fries (V) 
till ersättare att representera Lunds kommun 
vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden 
i Fastighets AB Lund Arena,

att utse Börje Hed (FNL) till ombud och Angelica Svensson (V) till 
ersättare att representera Lunds kommun 
vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden 
i Sydvatten AB,

att utse Börje Hed (FNL) till ombud och Ulf Nymark (MP) till 
ersättare att representera Lunds kommun 
vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden i SYSAV,

att utse Fredrik Ljunghill (M) till ombud och Karin Svensson Smith 
(MP) till ersättare att representera Lunds kommun 
vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden i Ideon 
Open AB,

att utse Fredrik Ljunghill (M) till ombud och Fanny Johansson (S) 
till ersättare att representera Lunds kommun 
vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden i Science 
Village Scandinavia AB,

att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till ombud och Fanny 
Johansson (S) till ersättare att representera Lunds kommun 
vid bolagsstämmor/årsstämmor för mandatperioden i Inera 
AB.

Beslut expedieras till:
Berörda bolag
De ombud och ersättare som utses
Akten
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§ 347 Val av ledamöter till samordningsgruppen 
för Skrylleområdet för mandatperiod 2019-
2022

Dnr KS 2018/0808

Sammanfattning
2 ledamöter ska utses till samordningsgruppen för Skrylleområdet. 
Dessa utses av kommunstyrelsen.

Naturreservaten i Skrylleområdet är under både enskild och offentlig 
ägo. De förvaltas av Länsstyrelsen samt Lunds kommun. Stiftelsen 
Skånska Landskap äger delar av Skrylle naturreservat.

Friluftsfrämjandet i Lund driver Skryllegården och Rögel Sportfiskt 
på uppdrag av Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-11-06

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse  Inga-Kerstin Eriksson (C) och Karin Svensson Smith (MP) 

till ledamöter i samordningsgruppen för Skrylleområdet

Beslut expedieras till:
De ledamöter som utses 
Samordningsgruppen för Skrylleområdet
Akten
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§ 348 Val av ledamot och ersättare till 
Revingerådet för mandatperiod 2019-2022

Dnr KS 2018/0813

Sammanfattning
1 ledamot och 1 ersättare ska utses till Revingerådet. Dessa utses av 
kommunstyrelsen.

Revingerådet är ett rådgivande organ som behandlar frågor gällande 
natur-, fornminnens- och kulturminnesvård samt frågor om jakt- och 
fiske och allmänhetens tillträde till Revingefältet. Rådet 
sammanträder två gånger per år och består av representanter från 
Regementet P7 Revingehed, Fortifikationsverket, Lunds kommun, 
Länsstyrelsen i Skåne Län, Lunds Universitet, 
Naturskyddsföreningen och pastorsämbetet i Veberöds församling.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-06

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Fredrik Ljunghill (M) till ledamot i Revingerådet
att utse  Björn Abelson (S) till ersättare i Revingerådet

Beslut expedieras till:
Den ledamot och ersättare som utses
Revingerådet
Akten
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§ 349 Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen 
Uppåkra 2019-2022

Dnr KS 2018/0810

Sammanfattning
1 ledamot och 1ersättare ska utses till Stiftelsen Uppåkra. Dessa 
utses av kommunstyrelsen.

Stiftelsens mål är att främja arkeologisk, kulturhistorisk, museal, 
information, utställning, utbildning och andra aktiviteter som 
främjar fornhistorisk forskning. Stiftelsen verksamhet ska bedrivas 
med beaktande av såväl allmänhetens som den vetenskapliga 
forskningens intresse av de förhistoriska och historiska 
bosättningarna i Uppåkra. Stiftelsen ska verka för ökad kunskap om 
fornlämningar och förståelse för värdet av dessa även i ett 
internationellt perspektiv.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-06

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Christina Zoric Persson (L) till ledamot i Stiftelsen 

Uppåkra
att utse Björn Abelson (S) till ersättare i Stiftelsen Uppåkra

Beslut expedieras till:
Den ledamot och ersättare som utses
Stiftelsen Uppåkra
Akten
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§ 350 Val av ledamöter till Romeleåsen & 
Sjölanskapet, RÅSK, kommittén samt 
utseende av kontaktperson

Dnr KS 2018/0655

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ombeds av Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén att utse dels två ordinarie ledamöter jämte 
ersättare till kommittén, dels en ansvarig tjänsteman som 
kontaktperson till kommittén.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2018.
Skrivelse från Romeleås- och Sjölandskapskommittén den 31 augusti 
2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Stig-Gunnar Nilsson (C) och Gunnar Jönsson (S) till 

ordinarie ledamöter i Romeleås- och Sjölandskapskommittén,
att utse Peter Hedberg (L) till ersättare i Romeleås- och 

Sjölandskapskommittén samt den ersättare som Anders 
Almgren (S) meddelar före justeringen av protokollet,

att utse Christina Persson att vara ansvarig tjänsteman som 
kontaktperson till Romeleås- och Sjölandskapskommittén,

 

Beslut expedieras till:
Romeleås- och Sjölandskapskommittén
De ledamöter och ersättare som utses
Christina Persson, tekniska förvaltningen
Akten
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§ 351 Val av representanter till ägarsamråd under 
mandatperioden 2019-2022

Dnr KS 2018/0974

Sammanfattning
Representanter ska utses att representera Lunds kommun vid 
ägarsamråd under mandatperioden 2019-2022

Dessa utses av kommunstyrelsen.

Följande val av representanter och ersättare ska utses:

2 representant till Kommunassurans Syd Försäkrings AB

2 representant till Lunds kommuns Fastighets AB

2 representant till Lunds kommuns Parkerings AB

2 representant till Kraftringen AB

2 representant till Fastighets AB Lund Arena

2 representant till Sydvatten AB

2 representant till SYSAV

2 representant till Ideon Open AB

2 representant till Science Village Scandinavia AB

2 representant till Inera AB

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-27
 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Hedvig Åkesson (KD) till ombud och Anders Almgren (S) 

till ersättare att representera Lunds kommun vid ägarsamråd 
för mandatperioden i Kommunassurans Syd Försäkrings AB,

att utse Fredrik Ljunghill (M) till ombud och Anders Almgren (S) 
till ersättare att representera Lunds kommun vid ägarsamråd 
för mandatperioden i Lunds kommuns Fastighets AB,

att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till ombud och Anders 
Almgren (S) till ersättare att representera Lunds kommun 
vid ägarsamråd för mandatperioden i Lunds kommuns 
Parkerings AB,
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att utse Philip Sandberg (L) till ombud och Anders Almgren (S) till 
ersättare att representera Lunds kommun vid ägarsamråd för 
mandatperioden i Kraftringen AB,

att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till ombud och Anders 
Almgren (S) till ersättare att representera Lunds kommun 
vid ägarsamråd för mandatperioden i Fastighets AB Lund 
Arena,

att utse Börje Hed (FNL) till ombud och Anders Almgren (S) till 
ersättare att representera Lunds kommun vid ägarsamråd för 
mandatperioden i Sydvatten AB,

att utse Börje Hed (FNL) till ombud och Anders Almgren (S) till 
ersättare att representera Lunds kommun vid ägarsamråd för 
mandatperioden i SYSAV,

att utse Fredrik Ljunghill (M) till ombud och Fanny Johansson (S) 
till ersättare att representera Lunds kommun vid ägarsamråd 
för mandatperioden i Ideon Open AB,

att utse Fredrik Ljunghill (M) till ombud och Fanny Johansson (S) 
till ersättare att representera Lunds kommun vid ägarsamråd 
för mandatperioden i Science Village Scandinavia AB,

att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till ombud och Anders 
Almgren (S) till ersättare att representera Lunds kommun 
vid ägarsamråd för mandatperioden i Inera AB.

Beslut expedieras till:
Berörda bolag
De representanter som utses
Akten
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2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 352 Val av representant och ersättare till Höje å 
vattenråds styrelse och ombud och ersättare 
till Höje å vattenråds ordinarie och extra 
årsstämmor under mandatperiod 2019-2022

Dnr KS 2018/0978

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska utse tre ledamöter och tre ersättare till Höje å 
vattenråds styrelse samt ett ombud och en ersättare till ordinarie 
och extra årsstämmor under mandatperiod 2019-2022.

 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-28.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i Höje å vattenråds styrelse för mandatperiod 

2019-2022 utse Carl von Frisendorff (M), Jan Annerstedt (FNL) 
och Björn Abelson (S)

att till ersättare i Höje å vattenråds styrelse för mandatperiod 
2019-2022 utse Lars V Andersson (C), Eleni Rezaii Liakou (S) 
samt den ersättare som Philip Sandberg (L) meddelar före 
justering av protokollet 

att till Höje å vattenråds ordinarie och extra årsstämmor under 
mandatperiod 2019-2022 utse det ombud som Philip Sandberg 
(L) meddelar före justering av protokollet samt Karin Svensson 
Smith (MP) till ersättare.

 
Det antecknas att Philip Sandberg (L) före justering av protokollet 
meddelar att Fredrik Altin (L) utses till ersättare och Louise Rehn 
Winsborg (M) utses till ombud.

Beslut expedieras till:
Höje å vattenråd
De ledamöter, ombud och ersättare som utses
Akten
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§ 353 Val av representant och ersättare till 
Kävlingeåns vattenråds styrelse samt ombud 
och ersättare till Kävlingeåns vattenråds 
ordinarie och extra årsstämmor under 
mandatperod 2019-2022

Dnr KS 2018/0979

Sammanfattning
1 ledamot, 1 ersättare, 1 ombud och 1 ersättare ska utses till 
Kävlingeåns vattenråds styrelse och ordinarie och extra årsstämmor 
under mandatperiod 2019-2022.

Dessa utses av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-28.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Peter Honeth (L) till ledamot och Eleni Rezaii Liakou (S) 

till ersättare i Kävlingeåns vattenråds styrelse för 
mandatperiod 2019-2022

att utse det ombud som Philip Sandberg (L) meddelar före 
justering av protokollet och Lars Siljebratt (V) till ersättare till 
Kävlingeåns vattenråds ordinarie och extra årsstämmor under 
mandatperiod 2019-2022

 
Det antecknas att Philip Sandberg (L) före justering av protokollet 
meddelar att Johan Nilsson (C) utses till ombud.

Beslut expedieras till:
Kävlingeåns vattenråd
Den ledamot, ombud och ersättare som utses
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 28 (69)
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2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 354 Val av ledamot och ersättare stiftelsen för 
Nyföretagarcentrum i Lunds kommun

Dnr KS 2018/0980

Sammanfattning
1 ledamot och 1 ersättare ska utses till stiftelsen för 
Nyföretagarcentrum i Lunds kommun.

Ersättare är i dagsläget näringslivschefen.

Dessa utses av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-28.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Philip Sandberg (L) till ledamot och Anders Almgren 

(S) till ersättare till stiftelsen för Nyföretagarcentrum i Lunds 
kommun

Beslut expedieras till:
Stiftelsen Nyföretagarcentrum i Lund
Den ledamot och ersättare som utses
Akten
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2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 355 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2018 för 
Kommunstyrelsen

Dnr KS 2018/0948

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal 
frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt 
arbetsmiljöarbete (2001:1) och har i år besvarats av chef, 
skyddsombud och 1-2 medarbetare på varje arbetsplats. Vilka 
medarbetare som har deltagit har beslutats på varje APT. SAM-
uppföljningen genomfördes under perioden september-oktober 
2018.

Utifrån resultatet ges följande förslag till mål för det kommande året:

Förvaltningsgemensam handlingsplan för år 2019

- Den nya arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljömålen är kända på 
arbetsplatserna inom Kommunkontoret. Arbetsmiljömålen har 
brutits ner till mätbara mål för förvaltningen.

- Skyddsombud finns på varje arbetsplats (där så krävs), är kända 
bland medarbetarna och ska anmälas till kommunens 
arbetsmiljöutbildning.

- Det finns en tydlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter och 
cheferna har kunskap om vad dessa uppgifter innebär.

- Alla medarbetare och chefer känner till och vet hur arbetsskade- 
och tillbudsrapporteringssystemet LISA ska användas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2018
Bilaga: Översiktligt resultat (Kommunstyrelsen)

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

Kommunstyrelsen beslutar
att     fastställa Kommunkontorets förslag till handlingsplan för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet år 2019.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, HR-avdelningen
Akten
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§ 356 Utredning avseende samlad 
måltidsorganisation

Dnr KS 2017/0046

Sammanfattning
Den 13:e september 2017 gav kommunstyrelsen servicenämnden i 
uppdrag att genomföra en analys av samlad måltidsorganisation. 
Kommunstyrelsen tillsköt 500 tkr åt servicenämnden 2018 för att 
slutföra uppdraget. Till följd av en överklagad upphandling har 
utredningsarbetet försenats varför servicenämnden vill återbetala 
250 tkr 2018 för att på nytt få de tilldelade för år 2019 då 
utredningen beräknas kunna slutföras.

Kommunkontoret förordar att servicenämnden ansöker om att 
överföra 250 tkr från 2018 till 2019 i samband med 
bokslutsberedningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2018 dnr KS 
2017/0046,
Servicenämndens beslut den 17 oktober 2018, § 82 dnr SN 
2016/0231,
Servicenämndens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018 dnr SN 
2016/0231.

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå servicenämnden att ansöka om att överföra 250 tkr från 

2018 till 2019 i samband med bokslutsberedningen,
att finansiering sker 2019 av finansförvaltningens reserverade 

medel för resultatöverföring över åren

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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§ 357 Begäran om att få disponera reserverade 
medel för flyktingbostäder för nyanlända

Dnr KS 2018/0748

Sammanfattning
Från socialnämnden respektive servicenämnden har det inkommit 
begäran om avrop av de av kommunstyrelsens reserverade medel 
för flyktingbostäder för nyanlända 2018 som i budget uppgår till 
24 200 tkr inom finansförvaltningen. Socialnämnden avropar 
nettokostnader för perioden januari-juni om 5 942 tkr medan 
servicenämnden avropar 8 300 tkr för perioden juli-december. 
Anledning till separata avrop är att ny gemensam 
bostadsorganisation för kommunens sociala behov inrättats inom 
servicenämnden med start den 1:e juli 2018.

Totalt avrop om 14 242 tkr understiger årets budget vilket förklaras 
av en del förseningar av nya modulbostäder för nyanlända flyktingar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 9 november 2018 dnr KS 
2018/0748
Socialnämndens beslut 19 september 2018, § 157 dnr SO 2018/0121

Yrkanden
Maria Nermark (FNL), Fanny Johansson (S), Cherry Batrapo (FI) och 
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunkontorets förslag.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Maria Nermarks (FNL) 
m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2018 avseende perioden januari-juni 2018 överföra 

5 942 tkr till socialnämnden från kommunstyrelsens 
reserverade medel för ”flyktingbostäder för nyanlända”,
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att för år 2018 avseende perioden juli-december 2018 överföra 8 
300 tkr till servicenämnden från kommunstyrelsens 
reserverade medel för ”flyktingbostäder för nyanlända”.

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 357/01

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2018-12-05, 

ärende 23. Begäran om att få disponera reserverade medel för 

flyktingbostäder för nyanlända Dnr KS 2018/0748 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Denna verksamhet har ju havererat, med 

bostadsmoduler som har varit ruttna redan vid leverans, med mera. 

Socialen och Servicenämnden får ta på sig detta underskott själva.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-12-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 358 Industrinatten MalmöLundregionen 2018
Dnr KS 2018/0170

Sammanfattning
Under Industrinatten i MalmöLundregionen visar ett antal 
industriföretag upp sin verksamhet på en mässa och tar också emot 
ungdomar på studiebesök på sin arbetsplats. Evenemangets syfte är 
att öka ungdomarnas intresse för ett framtida jobb inom industrin 
och därmed bidra till att underlätta industriföretagens 
kompetensförsörjning. Industrinatten arrangeras av IUC Syd och 
MalmöLundregionen gemensamt.

Kommunstyrelsen beviljade 50 tkr till Industrinatten i 
MalmöLundregionen 2018. Evenemanget genomfördes på 
MalmöMässan den 10 oktober 2018.

Kommunkontoret har fått i uppdrag att återrapportera resultatet av 
satsningen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2018
Slutrapport Industrinatten i MalmöLundregionen 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 87 dnr 2018/0170

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     godkänna återrapporteringen av Industrinatten 2018
att     bevilja 50 tkr för genomförande av Industrinatten 2019, under 

förutsättning att evenemanget genomförs inom ramen för 
MalmöLundregionen

att     finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, näringslivsavdelningen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
MalmöLundregionen
Akten
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§ 359 Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr KS 2018/0751

Sammanfattning
Region Skåne och kommunerna, genom kommunförbundet Skåne, 
har arbetat fram ett avtal avseende samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. För att avtalet ska gälla behöver Lunds 
kommun underteckna detsamma senast 2018-12-31. 

Region Skåne och Lunds kommun har sedan tidigare en 
överenskommelse avseende somatisk vård. Denna överenskommelse 
avser även psykiatrisk vård. Avtals- och ersättningskonstruktion är 
den samma i de båda avtalen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2018
Socialnämndens beslut de 17 oktober 2018 § 178
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 24 oktober 2018 § 98
Förslag till Överenskommelse mellan Skånes kommuner och Region 
Skåne om samverkan vid utskrivning från somatisk och psykiatrisk 
sluten hälso- och sjukvård den 21 september 2018

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Fanny Johansson (S), Cherry Batrapo (FI), 
Karin Svensson Smith (MP) och Philip Sandberg (L) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att underteckna förslaget till överenskommelse mellan Region 

Skåne och Lunds kommun om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård

Beslut expedieras till:
Vård - och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Region Skåne
Akten
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§ 360 Önskemål om att Sparbanken Skåne Arena 
blir huvudsäte för Idrottens Wall of Fame

Dnr KS 2017/1025

Sammanfattning
PIL (Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund) har 
inkommit med en skrivelse, i vilken organisationen föreslår att 
”Idrottens Wall of Fame” ska instiftas i Lunds kommun och att 
Sparbanken Skåne Arena ska bli huvudsäte. Ärendet har remitterats 
till Sparbanken Skåne Arena och kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den18 oktober 2018 § 127
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
Sparbanken Skåne Arenas svar den 19 juni 2018
PIL skrivelse den 1 november 2017

Yrkanden
Anders Almgren (S), Birger Swahn (M) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att utveckla 
ett ”Idrottens Wall of Fame” i samarbete med PIL och Sparbanken 
Skåne Arena.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att 

utveckla ett ”Idrottens Wall of Fame” i samarbete med PIL och 
Sparbanken Skåne Arena.

 

Beslut expedieras till:
Bertil Månsson, PIL
Kultur- och fritidsnämnden
Sparbanken Skåne Arena
Stiftelsen Arenan
Akten
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§ 361 Överenskommelse till samverkan i Lund 
mellan det civila samhället och kommunen

Dnr KS 2016/0688

Sammanfattning
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett 
förslag till Lunds Överenskommelse mellan kommunen och idéburen 
sektor i Lund. I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds 
Överenskommelse, samt vilka principer och åtaganden som ska ligga 
till grund för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor 
i Lund.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att utreda 
konsekvenser och kostnader av att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att ansvara för samordningen av genomförandet av Lunds 
överenskommelse.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2018 § 146
Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2018, § 245
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2018
Sammanställning av remissvar den 28 juni 2018
Reviderad version Lunds Överenskommelse den 26 juni 2018

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att  anta förslaget till Lunds Överenskommelse,

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för samordningen av 
genomförandet av Lunds Överenskommelse

Därutöver yrkar han att kommunstyrelsen beslutar

att  finansiering sker inom ram.

 

Karin Svensson Smith (MP), Björn Abelson (S) och Cherry Batrapo 
(FI) yrkar kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  anta förslaget till Lunds Överenskommelse,
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att  ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för 
samordningen av genomförandet av Lunds Överenskommelse

Därutöver yrkar de att kommunstyrelsen beslutar

att  kommunkontorets driftbudgetram för 2019 utökas med 800 tkr 
avseende samordningen av genomförandet av Lunds 
Överenskommelse,

att  finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel” 
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande samt

att  kostnaden ska beaktas i EVP 2020-2022

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkanden vad gäller första 
att-satsen i förslaget till kommunfullmäktige och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills (M) m.fl. 
yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkanden vad gäller 
sista att-satsen i förslaget till kommunfullmäktige och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills (M) 
yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.

Nej för bifall till Karin Svenssons Smiths (MP) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), 
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Maria Nermark (FNL) 
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin 
Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) röstar nej.

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

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att rösta 
beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Fredrik Ljunghills 
(M) yrkande.

Ordföranden ställer slutligen proposition på yrkandena vad 
gäller kommunstyrelsens beslut om finansiering och finner att 
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kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills (M) 
yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.

Nej för bifall till Karin Svenssons Smiths (MP) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), 
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Maria Nermark (FNL) 
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin 
Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) röstar nej.

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

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att rösta 
beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Fredrik Ljunghills 
(M) yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att   anta förslaget till Lunds Överenskommelse,
att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för samordningen av 

genomförandet av Lunds Överenskommelse

Kommunstyrelsen beslutar
att finansiering sker inom ram

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson 
(S), Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 361/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2018-12-05, 

ärende 27. Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det civila 

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

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Som vi har påpekat när ärendet förra gången var 

i kommunstyrelsen, 2018-09-05, så finns det inget i handlingarna som 

tyder på att den så kallade överenskommelsen fyller någon funktion. Det är 

uppenbarligen en överflödig byråkratprodukt. Att den drar kostnader, minst 

800 tkr, gör inte det hela bättre.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-12-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 27   
Dnr KS 2016/0688 
 
   

1 
 

Socialdemokraterna reservation  
27. Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det civila 
samhället och kommunen, (KF) 

Lunds kommun har en av kommunfullmäktige utsedd nämnd som ansvarar för bland annat 
föreningsverksamheten. Den nämnden heter kultur- och fritidsnämnden. Det är en nämnd som 
har ett kommunövergripande ansvar ibland annat dessa frågor. 

Vi socialdemokrater menar att om det är en annan ordning som efterfrågas, vilket det borgerliga 
minoritetsstyret tycks efterfråga, bör en sådan förändring göras i de gällande reglementena. Inte 
genom att flytta frågor till en annan instans. 

Kommunövergripande frågor rörande civilsamhället och föreningslivet ingår i den kompetens 
som finns inom kultur- och fritidsnämnden och den tillhörande förvaltningen. Detta är inte 
frågor som bör hanteras av kommunstyrelsen och kommunkontoret då detta inte är 
kommunstyrelsens huvudsakliga kompetens. Vi socialdemokrater är av uppfattningen att vi 
snarare bör ha tilltro till våra nämnder att utföra sitt uppdrag snarare än att centralisera allt kring 
kommunstyrelsen. 

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

 

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen  
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§ 362 Förlängning av möjlighet för asylsökande 
ensamkommande över 18 år att få stanna i 
Lund

Dnr KS 2018/0853

Sammanfattning
Kommunfullmäktige föreslås förlänga möjligheten för asylsökande 
ensamkommande över 18 år att även under år 2019 få stanna i Lund 
under sin överklagandeprocess.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2018, § 13.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018.

Yrkanden
Camilla Neptune (L), Fanny Johansson (S), Karin Svensson Smith 
(MP) och Cherry Batrapo (FI) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunkontorets förslag.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att ensamkommande ungdomar som anvisats till Lunds kommun 

som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna under 
asylprocessen under 2019 får stanna i Lund tills dess beslut om 
uppehållstillstånd vunnit lagakraft.

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 362/01.
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2018-12-05, 

ärende 28. Förlängning av möjlighet för asylsökande 

ensamkommande över 18 år att få stanna i Lund, (KF) 

Dnr KS 2018/0853 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Ansvaret för dessa personer ligger ju på staten 

och det var helt fel från början att kommunen tog på sig ansvaret. 

Naturligtvis ska inte verksamheten förlängas.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-12-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 363 Förlängning av idéburet offentligt 
partnerskap gällande verksamheten 
Kompassen med föreningen Ohana

Dnr KS 2018/0794

Sammanfattning
Socialnämnden föreslår en förlängning under 2019 av idéburet 
offentligt partnerskap med föreningen Ohana gällande verksamheten 
Kompassen. Kompassen erbjuder boendelösningar för asylsökande 
över 18 år som anvisats till Lund som ensamkommande. 

Anledningen till den föreslagna förlängningen är att när beslutet om 
överenskommelsen togs gjordes bedömningen att flertalet i 
målgruppen skulle innefattas av den kommande så kallade 
gymnasielagen och därmed kunna få uppehållstillstånd under 2018. 
Genom att denna lag överprövades har det inneburit förseningar i 
handläggning och beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2018
Socialnämndens beslut den 17 oktober 2018 § 180
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 8 oktober 2018

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att  godkänna att socialnämnden tecknar en förlängd 
överenskommelse med föreningen Ohana för första halvåret 2019 
utan möjlighet till förlängning,

att  uppdra åt socialnämnden att i samverkan med 
civilsamhället tillse att boendelösningar som värdfamilj eller 
likvärdigt finns fr.o.m 2019-07-01 för de personer som tidigare varit 
inom Kompassens verksamhet,

att  socialnämndens driftbudgetram under 2019 tillförs 940 tkr 
avseende överenskommelsen, samt

att  finansiering sker genom ianspråktagande av 940 tkr av den 
statliga byggbonus som ges till kommunen under 2019.

 

Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta
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att godkänna att socialnämnden tecknar en förlängd 
överenskommelse med föreningen Ohana för första halvåret 2019 
med möjlig förlängning inkluderande andra halvåret 2019,

att socialnämndens driftbudgetram under 2019 tillförs 2 100 tkr 
avseende överenskommelsen samt

att finansiering sker genom ianspråktagande av 2 100 tkr tkr av den 
statliga byggbonus som ges till kommunen under 2019.

 

Karin Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna att socialnämnden tecknar en förlängd 
överenskommelse med föreningen Ohana för helåret 2019,

att socialnämndens driftbudgetram under 2019 tillförs 2 100 tkr 
avseende överenskommelsen samt

att finansiering sker genom ianspråktagande av 2 100 tkr tkr av den 
statliga byggbonus som ges till kommunen under 2019.

 

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

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget 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) yrkande ska vara motförslag.

Omröstning begärs.

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i voteringen om motförslag ställer ordföranden 
proposition på dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att Karin Svenssons Smiths (MP) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i voteringen 
om motförslag:

Ja för bifall till Fanny Johanssons (S) yrkande som motförslag.
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Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande som 
motförslag.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) röstar ja

Karin Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) röstar nej.

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), 
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Maria Nermark (FNL), 
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att 
rösta. 

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster och 8 som avstår från att rösta 
beslutar kommunstyrelsen således att Fanny Johanssons (S) yrkande 
ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i 
huvudvoteringen:

Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.

Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), 
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Maria Nermark (FNL) 
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin 
Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) röstar nej.

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

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att socialnämnden tecknar en förlängd 

överenskommelse med föreningen Ohana för första halvåret 
2019 utan möjlighet till förlängning,

att uppdra åt socialnämnden att i samverkan med 
civilsamhället tillse att boendelösningar som värdfamilj eller 
likvärdigt finns fr.o.m 2019-07-01 för de personer som tidigare 
varit inom Kompassens verksamhet,

att socialnämndens driftbudgetram under 2019 tillförs 940 tkr 
avseende överenskommelsen, samt
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att finansiering sker genom ianspråktagande av 940 tkr av den 
statliga byggbonus som ges till kommunen under 2019.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin 
Svensson Smith (MP), Cherry Batrapo (FI) och Hans-Olof Andersson 
(SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 363/01-03.

 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2018-12-05, 

ärende 29. Förlängning av idéburet offentligt partnerskap gällande 

verksamheten Kompassen med föreningen Ohana, (KF) 

Dnr KS 2018/0794 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Ansvaret för dessa personer är ju statligt och det 

var fel av kommunen att ta på sig ansvaret och sedan lägga ut själva 

arbetet på en förening.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-12-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 29   
Dnr KS 2018/0794 
 
   

1 
 

Socialdemokraterna reservation  
29. Förlängning av idéburet offentligt partnerskap gällande 
verksamheten Kompassen med föreningen Ohana, (KF) 

Vi socialdemokrater står fast vid att verksamheten Kompassen ska fortlöpa så länge det finns 
ett behov. För att det ska vara möjligt måste det finnas tillräcklig långsiktighet i våra beslut. Det 
gäller såväl tidsramar som de ekonomiska förutsättningarna. Det beslut som det borgerliga 
minoritetsstyret nu vill att kommunfullmäktige ska besluta har ingetdera.  

Beslutet innebär dels en otillräcklig finansiering för verksamheten Kompassen under det första 
halvåret. Under det andra halvåret skulle det innebära en otillräcklig finansiering av 
socialnämnden. Beslutet skulle dessutom innebära en tidsmässiga förutsättningar som försvårar 
det dels för Kompassen och socialnämnden. Men framförallt skulle det med stor sannolikhet 
påverka det negativt för de enskilda individerna, inte minst vad gäller deras sociala trygghet 
och integration. 

Socialnämndens ekonomiska situation kommer, efter de beslut som det borgerliga 
minoritetsstyret drivit igenom i kommunfullmäktige, vara ytterst ansträngd. Socialnämnden 
kommer under 2019 vara grav underfinansierad, inte minst vad gäller 
mottagandeverksamheten. Om det borgerliga minoritetsstyrets förslag i detta ärende skulle 
vinna gehör skulle det förvärra den ekonomiska situationen ytterligare. Det i sin tur skulle 
drabba de i Lunds kommun som är mest utsatta och riskera att helt slå sönder det viktiga, men 
icke lagstadgade, arbete som görs inom socialnämnden idag. 

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

 

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen  

 





Kommunstyrelsen Protokoll 46 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 364 Fastställande av Torgstrategi
Dnr KS 2018/0368

Sammanfattning
Ett förslag till torgstrategi har tagits fram av tekniska förvaltningen. 
Torgstrategin behandlar både torg, mindre platser och ”mellanrum” i 
staden. Genom de strategier som presenteras ska Torgstrategins mål 
uppnås: att stadens torg och andra offentliga platser tillsammans ska 
erbjuda en variation där det finns något för alla samt utgöra en 
tillåtande och inkluderande arena för sociala möten och en levande 
stadskärna.

Kommunkontoret bedömer att kommunstyrelsens synpunkter i 
samrådet till stora delar har blivit omhändertagna. 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna torgstrategin samt översända 
den till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018
Tekniska nämndens beslut, den 22 augusti 2018 § 185
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juli 2018 dnr TN 
2016/204
Bilaga till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 
(samrådsredogörelse) den 3 juli 2018
Torgstrategi, daterad 3 juli 2018
Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 21 maj 2015 § 111

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith 
(MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att anta torgstrategin
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Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 364/01.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP): Miljöpartiets 
står bakom kommunstyrelsens beslut om att anta förslaget till 
torgstrategi och sända den till kommunfullmäktige för antagande, 
men vi vill i en protokollsanteckning understryka att det ökande 
behovet av anpassa såväl torgen som resten av tätorterna till den 
pågående klimatförändringen. Det kommer t ex att behövas fler träd 
som kan ge svalka, skugga och tillsammans med annan växtlighet 
som kan absorbera vatten vid skyfall eller långvariga regn.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2018-12-05, 

ärende 30. Fastställande av Torgstrategi, (KF) Dnr KS 2018/0368 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

När motionen om att ta fram strategin var uppe i kommunfullmäktige 2015 

var vi med på det, men det dokument som nu, efter tre år (!) läggs fram är 

substanslöst och fyller ingen funktion. Det som står i den är redan välkänt 

och inga goda nya tankar tillförs till det kontinuerliga arbete som redan 

görs med våra offentliga miljöer.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-12-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Kommunstyrelsen Protokoll 48 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 365 Detaljplan för del av Vallkärratorn 10:3 m.fl. 
i Lund,Lunds kommun - Samråd

Dnr KS 2018/0778

Sammanfattning
Tekniska nämnden inkom den 13 februari 2017 med ansökan om 
ändring av detaljplan för del av Vallkärratorn 10:3 i Lund. 
Stadsbyggnadskontoret har den 7 september 2018 upprättat 
planförslag med syftet att pröva förutsättningarna att uppföra 
bostadsbebyggelse på föreliggande fastighet.

Förslaget innebär att cirka 50 nya bostäder kan uppföras, både som 
en-, rad- och flerbostadshus.

Kommunkontoret noterar att exploateringen sker i ett område där 
bullernivåerna blir betydande, men att detaljplanen utformas så att 
nivåerna hålls inom riktlinjerna, om än med liten marginal. Samtidigt 
framgår det i översiktsplanen att framtida bebyggelse planeras i 
Fredentorp, omedelbart söder om planområdet, samt nya bostäder 
på båda sidor av Kävlingevägen. Dessa tillskott innebär på sikt ett 
ökat nyttjande av Kävlingevägen, sannolikt även vid det aktuella 
planområdet. Med detta i åtanke menar kommunkontoret att det 
hade varit nyttigt med en utökad bulleranalys, som problematiserar 
framtida påverkan från närliggande utbyggnadsområden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018
Byggnadsnämndens beslut den 18 september 2018 § 160
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 
den 7 september 2018
Planbeskrivning, upprättad den 7 september 2018

Yrkanden
Camilla Neptune (L), Björn Abelson (S), Maria Nermark (FNL), Hans-
Olof Andersson (SD) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar

att  yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar med 
följande tillägg:

- det saknas en tydlig vision om hur mötet mellan byn och åkern ska 
se ut

- GC vägens vidarekoppling norrut mot skolan saknas



Kommunstyrelsen Protokoll 49 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

- ridvägens sträckning bör ses över då den ligger väldigt nära den 
hårt trafikerade Kävlingevägen.

 

Karin Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att yttra att förslaget på byggnation bör 
avskrivas.

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Camilla Neptunes (L) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), 
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Maria Nermark (FNL), 
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson 
(S), Björn Abelson (S) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.

Karin Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) röstar nej. 

Med 11 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således 
i enlighet med Camilla Neptunes (L) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets kommentar med 

följande tillägg:

- det saknas en tydlig vision om hur mötet mellan byn och åkern ska 
se ut

- GC vägens vidarekoppling norrut mot skolan saknas

- ridvägens sträckning bör ses över då den ligger väldigt nära den 
hårt trafikerade Kävlingevägen.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.



Kommunstyrelsen Protokoll 50 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 365/01.

Protokollsanteckningar
Camilla Neptune (L) och Maria Nermark (FNL): Takhöjden i den nya 
bebyggelsen ska harmoniera med befintlig bebyggelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten





Kommunstyrelsen Protokoll 51 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 366 Försäljning av cirka 7 000 kvm av Sellerin 1, 
inom Hasslanda III verksamhetsområde

Dnr KS 2018/0893

Sammanfattning
Försäljning av del av Sellerin 1, ca  7 000 kvm, inom Hasslanda 
verksamhetsområde till Hedbergs Bil AB, 556032-8543

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018, § 165, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S), Fredrik Ljunghill (M), Maria Nermark (FNL), 
Birger Swahn (M), Camilla Neptune (L) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av del av Sellerin 1, ca 7 000 kvm inom 

Hasslanda verksamhetsområde, till Hedbergs Bil AB, 556032-
8543, för en köpeskilling av 1200 kr/kvm och i övrigt på i 
tjänsteskrivelsen redovisade villkor.

Protokollsanteckningar
Klas Svanberg (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Björn Abelson (S), 
Maria Nermark (FNL) och Birger Swahn (M): Vi hade hellre sett en 
högre exploateringsgrad vad gäller den försålda fastigheten. För 
framtiden önskar vi en högre exploateringsgrad och att förtätningar 
underlättas inom såväl Hasslandaområdet som avseende befintlig 
bebyggelse på Gastelyckan.

Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP) och Maria 
Nermark (FNL): Kommunens verksamhetsmark måste användas 
återhållsamt. I största möjliga mån bör verksamhet förläggas 
integrerat i övrig stadsbebyggelse och tomten som säljs bör vara 
mindre.



Kommunstyrelsen Protokoll 52 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Hedbergs Bil AB
Tekniska nämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 53 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 367 Försäljning av cirka 5500 kvmav Gurkan 1, 
inom Hasslanda III verksamhetsområde

Dnr KS 2018/0894

Sammanfattning
Försäljning av del av Gurkan 1, ca 5 500 kvm, inom Hasslanda 
verksamhetsområde till Otto Nilssons Byggnads AB, 556114-4196.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018, § 166, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Hans-
Olof Andersson (C) och Camilla Neptune (L) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av del av Gurkan 1, ca 5 500 kvm inom 

Hasslanda verksamhetsområde, till Otto Nilssons Byggnads AB, 
556114-4196, för en köpeskilling av 1200 kr/kvm och i övrigt 
på de villkor som framgår av tjänsteskrivelsen.

 

Protokollsanteckningar
Klas Svanberg (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Björn Abelson (S), 
Maria Nermark (FNL) och Birger Swahn (M): Vi hade hellre sett en 
högre exploateringsgrad vad gäller den försålda fastigheten. För 
framtiden önskar vi en högre exploateringsgrad och att förtätningar 
underlättas inom såväl Hasslandaområdet som avseende befintlig 
bebyggelse på Gastelyckan.

Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP) och Maria 
Nermark (FNL): Kommunens verksamhetsmark måste användas 
återhållsamt. I största möjliga mån bör verksamhet förläggas 
integrerat i övrig stadsbebyggelse och tomten som säljs bör vara 
mindre.



Kommunstyrelsen Protokoll 54 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Otto Nilssons Byggnads AB
Tekniska nämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 55 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 368 Förvärv av Vallkärratorn 5:75
Dnr KS 2018/0889

Sammanfattning
Lunds kommun föreslås köpa fastigheten Lund Vallkärratorn 5:75 
för 27 miljoner kronor. Fastigheten som är ca 17 ha ligger öster om 
Nöbbelöv, mellan södra stambanan och Kävlingevägen. I kommunens 
nya översiktsplan anges markanvändning, blandad bebyggelse. För 
del av fastigheten har planeringen kommit längre och ingår i område 
som stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag av byggnadsnämnden att 
ta fram planprogram för. Det tätortsnära läget och pågående 
planering gör fastigheten intressant för markreserven.

Beslutsunderlag
Förslag till köpekontrakt
Tekniska nämndens beslut den 17 oktober 2018, § 232, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2018

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att  återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att 
undersöka möjligheten att förhandla ner köpeskillingen och därefter 
fatta beslut i ärendet.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till kommunkontorets förslag, 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  förvärva fastigheten Vallkärratorn 5:75 från Bonava Sverige AB 
för en köpeskilling om 27 miljoner kronor och i övrigt på de villkor 
som framgår av i ärendet föreliggande köpekontrakt.

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



Kommunstyrelsen Protokoll 56 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att 

undersöka möjligheten att förhandla ner köpeskillingen och 
därefter fatta beslut i ärendet.

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

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP), Axel Hallberg (MP) och Cherry Batrapo 
(FI): Miljöpartiet är kritiska till byggnation på åkermark. Genom att 
förvärva marken får kommunen kontroll över och kan påverka 
användningen av marken. Även om marken är utpekad för 
byggnation i översiktsplanen finns det ännu ingen detaljplan. 
Miljöpartiet avser motverka sådan detaljplan.

Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S): Marken är strategisk för 
långsiktig bostadsförsörjning, samt för tätare bebyggelse i anslutning 
till Nöbbelövs centrum och därför ett principiellt viktigt markinköp 
för Lunds kommun

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Tekniska nämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 57 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 369 Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders 
Almgren (S) och Emma Berginger (MP) 
Utveckla studentlivet - sats på AF-borgens 
utveckling

Dnr KS 2018/0679

Sammanfattning
Från Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S) och Emma Berginger 
(MP) har inkommit en skrivelse Utveckla studentlivet – satsa på AF-
borgens utveckling, i vilken de föreslår att kommunstyrelsen ska 
besluta att bifalla Akademiska Föreningens ursprungliga ansökan 
genom att utbetala 3 mkr 2019 genom att detta inarbetas i 
internbudgetarbetet för kommunstyrelsen och 3 mkr för 2020 som 
beaktas i EVP 2020-2022.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2018
Komplettering från AF Borgen ang ansökan från Lunds kommun den 
22 oktober 2018
Elin Gustafssons (S), Anders Almgrens (S) och Emma Bergingers 
(MP) skrivelse Utveckla studentlivet – satsa på AF-borgens 
utveckling
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018, § 173  
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018, KS 2018/0319
Yttrande från funktionshinderorganisationerna i Kommunala 
funktionshinderrådet, KS 2018/0319 
Ansökan från Akademiska Föreningen jämte kompletterande 
kommentar KS 2018/0319                                                                  
Avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Akademiska föreningen, 
Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer den 19 
september 2016, KS 2016/0869

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla skrivelsen.

 

Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M) och Inga-Kerstin Eriksson 
(C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
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Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

att  uppdra åt kommunkontoret att förbereda ett upplägg som 
innefattar ett lån till AF-borgen på 6 miljoner kronor med årliga 
amorteringar på marknadsmässiga villkor.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar avslå 
förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Camilla Neptunes (L) 
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 Anders Almgrens 
(S) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Camilla Neptunes (L) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), 
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Maria Nermark (FNL) 
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin 
Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) röstar nej.

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

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att förbereda ett upplägg som 

innefattar ett lån till AF-borgen på 6 miljoner kronor med årliga 
amorteringar på marknadsmässiga villkor



Kommunstyrelsen Protokoll 59 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin 
Svensson Smith (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 369/01-02.

Beslut expedieras till:
Elin Gustafsson (S)
Anders Almgren (S)
Emma Berginger (MP)
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2018-12-05, 

ärende 35. Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S) och 

Emma Berginger (MP) Utveckla studentlivet - sats på AF-borgens 

utveckling Dnr KS 2018/0679 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Avslag är ju också vad tjänstemännen har rekommenderat som beslut i 

detta ärende. AF-borgen drivs som ett bolag, med uthyrning till både 

studentlivet och till företag, myndigheter, med mera. Om det är svårt att få 

ihop medlen till renoveringar, så måste bolaget fundera över hur de ska 

kunna öka den kommersiellt bärkraftiga delen av lokaluthyrningen eller 

hitta något annat sätt att förbättra ekonomin.  

Vad som hände på KS var att Kvintetten fick igenom att kommunen skulle 

låna AF-borgen pengarna. Det är tyvärr ingen bra lösning. Hur ska risken i 

lånet bedömas, vilken säkerhet ska begäras, och hur ska räntan sättas? Nej, 

lån till fastighetsbolag bör gå via banker, inte kommunen. 

 

För Sverigedemokraterna 2018-12-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 35   
Dnr KS 2018/0679 
 
   

1 
 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reservation  
35. Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S) och 
Emma Berginger (MP) Utveckla studentlivet - sats på AF-borgens 
utveckling 
Lunds universitet och Lunds studentliv har i över 350 bidragit väldigt mycket till Lund. Det är 
själva fundamentet i våra innovationsmiljöer, bidrar med en enorm mångfald och bidrar till 
Lunds rika och breda kulturutbud. Under det förra borgerliga styret försummades relationerna 
till både universitetet och studentlivet, det arbetade vi rödgröna aktivt med att stärka dessa 
relationer. Bland annat tog vi fram särskilda avsiktsförklaringar med universitetet och 
studentlivets tre ben. I den senare har Lunds kommun, tillsammans med Akademiska 
Föreningen, Lunds universitets studentkårer och Kuratorskollegiet kommit överens om att vi 
ska verka för att på såväl lång som kort sikt ska stärka studentlivet. Ett viktigt sådant steg hade 
varit att bidra till AF borgens renovering. 
 
AF borgen är ett nav i Lunds studentliv. Det i sig sliter på byggnaden. En fungerande AF borg 
är ett måste för att bibehålla det studentliv som finns i Lund i dagsläget. Aldrig tidigare har 
Lunds kommun varit med och bidragit till studentlivet på ett sådant här sätt, det är något vi 
borde ändra på. Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiets uppfattning att Lunds kommun 
har närmast en skyldighet att ställa upp för studentlivet när de som nu behöver kommunens 
hjälp. 
 
Det Akademiska Föreningen ber om är att Lunds kommun bidrar med knappt en 13-del av den 
totala summan. Renoveringen av AF borgen innebär att borgen skulle utvecklas, men också 
säkerställa sin fortsatta existens.  
 
Istället för ett bidrag, som skulle vara hela studentlivet till gagn, beslutade en majoritet i 
kommunstyrelsen att ett lån med årligt amorteringskrav och på marknadsmässiga grunder ska 
vara det som erbjuds Akademiska Föreningen. Det går inte att tolka det på annat sätt än att det 
borgerliga minoritetsstyret vill att Lunds kommun ska agera bank och även tjäna pengar på 
Akademiska Föreningen eftersom kommunen lånar väsentligt billigare än marknadsmässiga 
villkor. Det är inte en hållning vi kan ställa oss bakom. 
 
Därför reserverar vi socialdemokrater och miljöpartister oss till förmån för vårt gemensamma 
yrkande. 
 

 

Anders Almgren (S) Karin Svensson-Smith (MP) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 370 Motion från Agneta Lindskog (KD) ”Låt Raul 
Wallenbergs namn bli en del av Lunds 
offentliga miljö”

Dnr KS 2018/0713

Sammanfattning
Agneta Lindskog (KD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige

- att en minnesplats för Raoul Wallenberg skapas i Lund

- att en större gata uppkallas efter honom

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2018, § 201.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018.
Agneta Lindskogs (KD) motion ”Låt Raoul Wallenbergs namn bli en 
del av Lunds offentliga miljö”, inkommen den 18 september 2018.

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Björn Abelson (S), Hans-Olof Andersson (SD), Karin Svensson Smith 
(MP) och Cherry Batrapo (FI) 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.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med att 

finna ut och namnge en lämplig plats för att hedra Raoul 
Wallenberg, samt

att därmed anse motionen besvarad.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 371 Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt 
Bertilsson (C) ”Gör det enklare att sätta upp 
solceller”

Dnr KS 2018/0568

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) har lämnat in en 
motion benämnd ”Gör det enklare att sätta upp solceller”. I motionen 
föreslås:

att slopa bygglovsavgiften för solenergianläggningar

att ge byggnadsnämnden i uppdrag att införa avgiftsfri 
förhandsgranskning vad gäller installation av solceller och 
solfångare

att byggnadsnämnden får i uppdrag att på andra sätt förenkla 
bygglovsprocessen för solenergianläggningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2018
Byggnadsnämndens beslut den 18 september 2018 § 157
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018 dnr 
BN 2018/0341
Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) ”Gör det 
enklare att sätta upp solceller

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Björn Abelson (S), med instämmande 
av Karin Svensson Smith (MP), Philip Sandberg (L) och Birger Swahn 
(M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta motionens förslag vid 
framtagandet av Energiplan för Lunds kommun

att uppdra åt byggnadsnämnden att införa nolltaxa vid 
bygglovsprövning för solenergianläggningar

att därmed anse motionen besvarad.

 

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

att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta motionens förslag vid 
framtagandet av Energiplan för Lunds kommun
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att därmed anse motionen besvarad.

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta motionens förslag vid 

framtagandet av Energiplan för Lunds kommun
att uppdra åt byggnadsnämnden att införa nolltaxa vid 

bygglovsprövning för solenergianläggningar
att anse motionen besvarad

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 371/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
 
 



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2018-12-05, 

ärende 37. Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson 

(C) ”Gör det enklare att sätta upp solceller”, (KF) 

Dnr KS 2018/0568 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt bifallsyrkande till de två att-satser som var kommunkontorets förslag 

till beslut.  

Motionärerna vill att kommunen ska ta bort bygglovsavgiften för 

solcellsanläggningar. Byggnadsnämndens  har yttrat sig, och de är 

skeptiska. De påpekar att de redan nu tillämpar lägsta taxa när det gäller 

bygglov för solcellsanläggningar. Det beslut som nu gick igenom i 

kommunstyrelsen, var att de två att-satserna från kommunkontoret bifölls, 

plus ytterligare en att-sats, lagd av centerpartiet, som tydligt uttryckte att 

avgiften ska tas bort. Det kan vi inte vara med på.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-12-05 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 372 Motion från Mia Honeth (L) ”Påbörja 
arbetet med den fördjupad översiktsplan för 
Genarp med omnejd”

Dnr KS 2018/0571

Sammanfattning
Mia Honeth(L) och Camilla Neptune (L) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige 
beslutar att arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Genarp med omnejd ska påbörjas. Motionen har remitterats till 
byggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2018 § 205 dnr BN 
2018/0345
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018
Mia Honeth (L) och Camilla Neptune (L) motion den 4 augusti 2018

Yrkanden
Camilla Neptune (L), Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad med vad byggnadsnämnden anfört

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 373 Anmälan om delegationsbeslut
Dnr KS 2018/0001

Delegeringsbeslut av kommundirektören 2018-11-07 – 2018-11-19.



Kommunstyrelsen Protokoll 65 (69)

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 374 Meddelanden
Dnr KS 2018/0027

Servicenämndens yttrande över granskning av fastighetsregister och 
underhållsplanering KS 2018/0625

Länsstyrelsen Skånes beslut om fördelning av anvisningar år 2019 
till kommuner i Skåne län KS 2018/0932

Skrivelse från Genarps byalag ”Kommunens budget måste skapa 
förutsättningar för att nå målen i Fokus Genarp”KS 2018/0914

Länsstyrelsen Skånes meddelande angående begravningsombudens 
årsberättelser för verksamhetsåret 2017 
KS 2018/0937     

Vård- och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan Dnr KS 
2018/0891

Hanna Gunnarssons (V) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
pensionärsrådet Dnr KS 2018/0902

Hanna Gunnarssons (V) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Styrgruppen för tätorterna utanför staden 
Dnr KS 2018/0901

Byggnadsnämndens remissvar 2018-08-23 Granskning av 
upphandlingsprocessen Dnr KS 2018/0476

Miljönämndens remissvar 2018-09-13 Granskning av 
upphandlingsprocessen Dnr KS 2018/0476

Renhållningsstyrelsens remissvar 2018-09-25 Granskning av 
upphandlingsprocessen Dnr KS 2018/0476 

Barn- och skolnämndens remissvar 2018-10-16 Granskning av 
upphandlingsprocessen 
Dnr KS 2018/0476                                                                                  

Skrivelse från internationella gruppen på Sankt Knut i Lunds östra 
stadsförsamling angående Fair Trade City
Dnr KS 2018/0956
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§ 375 Val av ledamöter till Styrgruppen för 
utveckling av tätorterna utanför staden för 
perioden 2019-01-01 -- 2022-12-31

Dnr KS 2018/0812

Sammanfattning
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför stadens uppdrag 
har fastställts av kommunstyrelsen den 4 november 2015. Enligt 
detta beslut är styrgruppen syfte att vara ett organ för att arbeta med 
och koordinera dialogarbetet med invånarna i de östra 
kommundelarna och verka för en stärkt lokal utveckling. Gruppen 
ska i sitt arbete föra en löpande dialog med medborgare, lokalt 
näringsliv och den ideella sektorn.

Till styrgruppen ska väljas 11 ledamöter.

Av de 11 utsedda ledamöterna ska ordförande och vice ordförande 
utses.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-03
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2015, § 371
Förslag till uppdrag för styrgruppen för utveckling av tätorterna 
utanför staden den 11 september 2015

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse 10 ledamöter till Styrgruppen för utveckling av tätorterna 

utanför staden genom att varje parti i fullmäktige utser en 
ledamot

att till ledamöter utse Bernt Bertilsson (C), Björn Abelson 
(S), Richard Sahlin (M), Magnus Liljeroth (SD), Joanna Lundell 
(L), Torsten Czernyson (KD), Carl Gustaf Jönsson (FNL), den 
ledamot som MP meddelar före justering av protokollet, den 
ledamot som V meddelar före justering av protokollet samt den 
ledamot som FI meddelar före justering av protokollet,

att till ordförande utse Bernt Bertilsson (C) och till vice ordförande 
utse Björn Abelson (S)

 
Det antecknas att Karin Svensson Smith (MP) före justeringen av 
protokollet meddelar att Lars Wirtén (MP) utses till ledamot.
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Justerare Utdragsbestyrkande

Det antecknas att Cherry Batrapo (FI) före justeringen av protokollet 
meddelar att Bo Wennergren (FI) utses till ledamot.

Det antecknas att Helena Falk (V) före justeringen av protokollet 
meddelar att Nita Lorimer (V) utses till ledamot.
 

 

Beslut expedieras till:
De ledamöter som utses
Akten
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§ 376 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.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018 att återremittera 
ärendet då en behovsanalys över parkeringsbehovet saknas samt 
utgångspunkter för köpeskillingens storlek.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018, § 328
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

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Lena Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag.

Maria Nermark (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå förslaget

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

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lunds Kommuns Parkerings AB:s förvärv av aktierna 

i bolaget Kännedomen i Lund AB, org.nr 559163—6047.

Reservationer
Maria Nermark (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 376/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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