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Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 2017-03-01 

 

Tid 15.00 

 

Plats Stadshusets sessionssal 

 

Följande ärende ska behandlas: 

1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget 2017 
Dnr KS 2017/0002 

2. Rapport från kommunstyrelsens utskott 

3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 
Dnr KS 2017/0071 

4. Rapport från kommunala råden 

5. Årsanalys 2016 för Politisk ledning och Kommunstyrelsen, (KF) 
Dnr KS 2017/0115 

6. Årsredovisning 2016 för Lunds kommun, (KF) 
Dnr KS 2016/1145 

7. Kommunstyrelsens begäran om överföring av budgetavvikelse från 
2016 till 2017 samt utökning av investeringsramen för 2017 
Dnr KS 2017/0081 

8. Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser från 2016 
till 2017 samt utökning av investeringsramen 2017 
Dnr KS 2017/0133 

9. Utvärdering av nämndernas interna kontroll 2016 
Dnr KS 2016/1066 

10. Vidareutlåning till Sydvatten AB, (KF) 
Dnr KS 2017/0074 

11. Ansökan om medel till inspirationsaktiviteter för att främja 
entreprenörskap bland studenter 
Dnr KS 2016/1265 
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12. Beträffande Nordiska ministerrådets konferens om 
vuxenutbildning, vuxenpedagogik och lärande i Norden den 27-28 
september 2017 
Dnr KS 2017/0155 

13. Markanvisningsförfarande Najaden 1 
Dnr KS 2017/0154 

14. Beställning av ny skola i Dalby, (KF) 
Dnr KS 2016/1129 

15. Lokalbeställningar gällande Idalaskolan och Idrottshall Idala, (KF) 
Dnr KS 2015/0895 

16. Beställning av idrottshall Lerbäckskolan, (KF) 
Dnr KS 2016/0963 

17. Tecknande av samverkansavtal för ny förskola på Solbjer 
Dnr KS 2016/1110 

18. Lärarlönelyftet 
Dnr KS 2017/0191 

19. Utredning avseende samlad måltidsorganisation 
Dnr KS 2017/0046 

20. Socialnämndens remiss om Handlingsplan mot våld i nära 
relationer 2017-2022, (KF) 
Dnr KS 2016/0820 

21. Nya åtgärder för att nå klimatmålet i LundaEko, (KF) 
Dnr KS 2017/0147 

22. Kommunrevisionen: granskning av riktlinjer för placering av barn 
och elever 
Dnr KS 2016/0950 

23. Kommunrevisionen: Granskning av grundskolornas arbete för att 
motverka kränkande behandling 
Dnr KS 2016/1092 

24. Val av ombud och ersättare att representera Lunds kommun vid 
ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor år 2017 - 2018 
Dnr KS 2017/0003 
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25. Val av ombud till extra Ägarsamråd med Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB den 21 mars 2017 
Dnr KS 2017/0199 

26. Val av representant till styrgruppen för utveckling av tätorterna 
utanför staden 
Dnr KS 2017/0095 

27. Remiss av Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon 
Dnr KS 2016/1214 

28. Remiss - samråd Trafikstrategi för Kävlinge kommun 
Dnr KS 2016/1240 

29. Philip Sandberg (L) samt Mia Honeth (L) skrivelse om att minska 
matsvinnet och ersätta importerat med hemgjort och närproducerat 
Dnr KS 2016/0893 

30. Mattias Horrdin (C) samt Inga-Kerstin Eriksson (C) skrivelse 
avseende införandet av en styrgrupp för närodlade och 
lokalproducerade produkter 
Dnr KS 2016/0913 

31. Philip Sandberg (L) m fl motion ”Förbättra företagsklimatet och öka 
tillväxten”, (KF) 
Dnr KS 2016/0722 

32. Christer Wallin (M) motion ”Lund kan mer! Förbättra Lunds 
kommuns näringslivsarbete”, (KF) 
Dnr KS 2016/1062 

33. Anders Jarfjord (V) motion ”Starta upp ett verktygsbibliotek!”, (KF) 
Dnr KS 2016/1127 

34. Philip Sandberg (L) m.fl motion ”Tidig samhällsorientering viktig”, 
(KF) 
Dnr KS 2016/0382 

35. Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. om införande av mångkulturellt 
bokslut, (KF) 
Dnr KS 2016/1256 

36. Medborgarförslag ”Gör Lilla Fiskaregatan till gågata utan 
cykeltrafik”, (KF) 
Dnr KS 2016/1085 
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37. Medborgarförslag avseende inköp av svenska äpplen till 
kommunala verksamheter, (KF) 
Dnr KS 2016/1083 

38. Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm på 
Stortorget, (KF) 
Dnr KS 2015/0053 

39. Medborgarförslag om att dagcentralens personal ges tillfälle att 
överta en del av hemvårdens arbetsuppgifter, (KF) 
Dnr KS 2017/0135 

40. Medborgarförslag om sträckningen av Lundaprides 
demonstrationståg, (KF) 
Dnr KS 2017/0141 

41. Medborgarförslag angående Observatoriets oanvända byggnad, 
(KF) 
Dnr KS 2017/0137 

42. Medborgarförslag angående ambitionen att utnämna Lund till 
människorättsstad, (KF) 
Dnr KS 2017/0142 

43. Medborgarförslag att kommunen ska arbeta för att det i framtiden 
ska finnas grossister för uppköp av bär, (KF) 
Dnr KS 2017/0138 

44. Medborgarförslag om poolparty på Högevallsbadet, (KF) 
Dnr KS 2017/0143 

45. Medborgarförslag avseende Högevallsbadet, (KF) 
Dnr KS 2017/0144 

46. Medborgarförslag om att ändra förutsättningarna för 
Medborgarförslagen, (KF) 
Dnr KS 2017/0145 

47. Medborgarförslag om roligare aktiviteter i daglig verksamhet, (KF) 
Dnr KS 2017/0134 

48. Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr KS 2017/0001 

49. Meddelanden 
Dnr KS 2017/0072 
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Anders Almgren (S) 

Ordförande 

Emma Lundgren 

Kommunjurist 

emma.lundgren3@lund.se 
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Ledamöter 
Anders Almgren (S), ordförande 

Emma Berginger (MP), vice ordf 

Christer Wallin (M), 2:e v ordf 

Elin Gustafsson (S) 

Björn Abelson (S) 

Ulf Nymark (MP) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Mats Helmfrid (M) 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

Torsten Czernyson (KD) 

Philip Sandberg (L) 

Anne Landin (FNL) 

Hans-Olof Andersson (SD) 

 

Ersättare 
Peter Fransson (S) 

Ann-Margreth Olsson (S) 

Lena Fällström (S) 

Yanira Difonis (MP) 

Mats Olsson (V) 

Ronny Johannessen (M) 

Louise Rehn Winsborg (M) 

Birger Swahn (M) 

Dan Ishaq (M) 

Mattias Horrdin (C) 

Mia Honeth (L) 

Christoffer Brinkåker (SD) 

Pernilla West (FI) 

 

Övriga 
Anette Henriksson, Kommundirektör 

Emma Lundgren, Sekreterare 
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1. Kommunkontorets information om ekonomi 
och budget 2017 
Dnr KS 2017/0002 

Beslutsunderlag 
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens Finansiella rapport per den 31 

januari 2017. 

Rapporeten redovisas.   
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2. Rapport från kommunstyrelsens utskott 
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3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 
Dnr KS 2017/0071 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 16 

januari 2017, den30 januari 2017, den 6 februari 2017, den 7 februari 

2017 samt den 13 februari 2017. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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4. Rapport från kommunala råden 
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5. Årsanalys 2016 för Politisk ledning och 
Kommunstyrelsen, (KF) 
Dnr KS 2017/0115 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för den politiska ledningen 

och för kommunstyrelsens verksamhet 2016. Årsanalysen för politisk 

ledning omfattar också valnämnden, överförmyndarnämnden, 

Habostyrelsen och revisionen. 

Årsanalysen för kommunstyrelsens verksamhet redovisar nämndens mål 

och måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhets,- personal, 

miljöredovisning och ekonomi. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utfallet jämfört med budget för 

kommunkontorets totala verksamhet visar en positiv avvikelse om 10,9 

mnkr. Under året har förekommit en rad aktiviteter för att uppfylla 

kommunstyrelsens ambitioner och målsättningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2017. 

Bilaga 1 – Åranalys 2016 för Politisk ledning. 

Bilaga 2 – Årsanalys 2016 Kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att fastställa årsanalys 2016 för politisk ledning och kommunstyrelsen.   
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6. Årsredovisning 2016 för Lunds kommun, 
(KF) 
Dnr KS 2016/1145 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 

och dess bolag 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-02-21 Dnr KS 2016/1145. 

Lunds kommuns årsredovisning 2016. 

Nämndernas årsanalyser finns tillgängliga på Inloggad för 

förtroendevalda. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
  

att     överlämna årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige för 

godkännande 

att     avsätta 42,4 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som 

därefter uppgår till 317 miljoner kronor 

  

  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att överlämna årsredovisning för 2016 till kommunfullmäktige för 

godkännande 

att avsätta 42,4 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som 

därefter uppgår till 317 miljoner kronor 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Akten   
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7. Kommunstyrelsens begäran om överföring 
av budgetavvikelse från 2016 till 2017 samt 
utökning av investeringsramen för 2017 
Dnr KS 2017/0081 

Sammanfattning 
Nämnderna ska redovisa 2016 års budgetavvikelse till kommunstyrelsen 

som fattar beslut om resultatöverföring. Huvudregeln är att uppkomna 

budgetavvikelser överförs till nästkommande år antingen i form av 

tilläggsanslag som kan användas under 2017, eller som eget kapital. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse. 

Bilaga 1 Överföring av budgetavvikelse kommunstyrelsen. 

Bilaga 2 Överföring av budgetavvikelse politisk ledning. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att överlämna ärendet till bokslutsberedningen.   
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8. Nämndernas begäran om överföring av 
budgetavvikelser från 2016 till 2017 samt 
utökning av investeringsramen 2017 
Dnr KS 2017/0133 

Sammanfattning 
Ansökningar om överföring av budgetavvikelser samt förändring av 

investeringsramar har inkommit från nämnder och styrelser. 

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta nämndernas 

driftbudgetramar och investeringsramar för 2017. 

Beslutsunderlag 
Nämndernas ansökningshandlingar om överföring. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att av nämndernas budgetavvikelse 2016 tilläggsbudgetera 4 534 tkr år 

2017 i enlighet med fördelning i bilaga 2,  

att av nämndernas budgetavvikelse från 2016 balansera 60 252 tkr som 

nämndernas egna kapital i enlighet med fördelning i bilaga 2 A, 

att resultatenheternas resultat från 2016, 312 tkr, balanseras som 

enheternas eget kapital i enlighet med fördelning i bilaga 2 A och 

att om kommunstyrelsen beslutar om tilläggsanslag avseende driften sker 

finansieringen via resultatet,  

att utöka investeringsramen 2017 med sammanlagt 69 146 tkr i enlighet 

med bilaga 3. 
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9. Utvärdering av nämndernas interna kontroll 
2016 
Dnr KS 2016/1066 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med intern 

kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med 

internkontroll fungerar bra, men att förbättringsområden finns. 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-02-17 dnr KS 2016/1066. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för 

2016. 

Beslut expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelser. 

Akten   
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10. Vidareutlåning till Sydvatten AB, (KF) 
Dnr KS 2017/0074 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016 § 194 att utöka 

borgensramen för Sydvatten till en total borgensram om 322 miljoner 

kronor. Beslutet omfattade enbart möjlighet för kommunen att gå i 

borgen för Sydvatten. Kommunkontoret anser att kommunen även bör, 

inom beslutad ram, ha möjlighet till vidareutlåning till Sydvatten. I 

enlighet med finanspolicyn måste detta beslut fattas av 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2017 dnr KS 

2017/0074 

Protokollsutdrag KF 2016 09-29 § 194 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 

att befintlig borgensram för Sydvatten AB om 322 miljoner kronor 

även kan omfatta möjlighet för vidareutlåning från Lunds kommun 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontorets ekonomiavdelning   
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11. Ansökan om medel till 
inspirationsaktiviteter för att främja 
entreprenörskap bland studenter 
Dnr KS 2016/1265 

Sammanfattning 
VentureLab, som är en del av Lunds Universitet, har ansökt om 100 tkr 

från Lunds kommun avseende 2017. 

Medlen ska användas för att finansiera delar av VentureLabs 

inspirationsaktiviteter. 

  

Beslutsunderlag 
VentureLabs ansökan den 21 december 2016. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att bevilja VentureLab ett bidrag om 75 tkr för 2017 

att finansieringen sker inom kommunkontorets ram.   
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12. Beträffande Nordiska ministerrådets 
konferens om vuxenutbildning, 
vuxenpedagogik och lärande i Norden den 27-
28 september 2017 
Dnr KS 2017/0155 

Sammanfattning 
Nordiska ministerrådet arrangerar en konferens i Lund om 

vuxenutbildning, vuxenpedagogik och lärande i Norden den 27-28 

september 2017. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) - ett 

program under Nordiska Ministerrådet – söker stöd från Lunds kommun 

för genomförande av konferensen. Kommunkontoret föreslår 

Kommunstyrelsen att stödja konferensen med 50 000 kr, då utveckling av 

utbildningsväsendet är en prioriterad profilfråga i Lunds kommun, och då 

Utbildningsförvaltningen identifierat denna konferens som betydelsefull i 

arbetet med att utveckla vuxenutbildningen och – pedagogiken i Lund. 

 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från NVL: ”Tema - Vuxenpedagogik och innovation, hur 

skapar vi rätt kompetensutveckling för vuxenutbildare i Norden”. 

Skrivelse från NVL: ”Ansökan om finansiellt stöd från Lunds kommun”. 

Tjänsteskrivelse från kommunkontoret den 14 februari 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att stödja Nordiska ministerrådets konferens om vuxenutbildning, 

vuxenpedagogik och lärande i Norden genom ett stöd om 50 000 kr  

att finansiering av ovanstående sker genom anslaget ”kommunstyrelsens 

reserverade medel” 

  

    



    

Kommunstyrelsen Kallelse 19 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

13. Markanvisningsförfarande Najaden 1 
Dnr KS 2017/0154 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till 

markanvisningstävling avseende fastigheten Najaden 1. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets skrivelse. 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 201§7-02-16. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att att godkänna förslag till markanvisningsförfarande beträffande 

fastigheten Najaden1 i huvudsak i överensstämmelse med 

tjänsteskrivelsen. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden 

Akten   
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14. Beställning av ny skola i Dalby, (KF) 
Dnr KS 2016/1129 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beställer en ny skola med 400 elever i 

två paralleller i årskurs F - 6 med fritidshem, tillagningskök och 

idrottshall för placering i Dalby södra. Investeringsutgiften är 184 700 

000 kronor. Årshyran om bedöms till 15 700 000 kronor och finansieras 

enligt kommunstyrelsens reserverade medel för utbyggnad av skola och 

förskola samt för tillkommande idrottslokaler. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 07 februari 2017 dnr 2016/1129. 

Barn- och skolförvaltnings tjänsteskrivelse den 15 april 2016, dnr 

2016/0479. 

Barn- och skolnämnds beslut den 28 april 2016, § 63 dnr 2016/0479. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att beställa en ny skola i södra Dalby 

med en fullstor Idrottshall med en beräknad investeringsutgift på 

sammanlagt 185 miljoner kronor samt ge servicenämnden i 

uppdrag att verkställa beställningen, 

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 

bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 

stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift, 

att kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 

driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta Barn och skolnämnden Lund 

Öster med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 

skola/förskola, 

att behovet att reservera medel för utbyggnad av idrottshall beaktas i 

EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens andel, 

att finansiering av driftmedel sker från kommunstyrelsens reserverade 

medel för utbyggnad av skola och förskola, 

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 

servicenämnden. 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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15. Lokalbeställningar gällande Idalaskolan 
och Idrottshall Idala, (KF) 
Dnr KS 2015/0895 

Sammanfattning 
Idala förskola och skola tillhör ett av kommunens inomhusmiljöprojekt. 

Efter att huset visat sig vara i dåligt skick har delar av det rivits. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beställer en kombimodell för förskola 

om 100 barn samt skola för 200 elever i årskurs F-3 som byggs på den 

nya tomten på Idalaområdet. Skolan ska utformas för att i framtiden 

kunna byggas ut med ytterligare minst 100 barn/elever. 

Kultur- och fritidsnämnden beställer en fullstor idrottshall med möjlighet 

till matchspel och viss läktarkapacitet. 

Investeringsutgiften för skolan bedöms till 107 000 000 kr och för 

idrottshallen till 47 000 000 kr. Total investeringsutgift är 154 000 000 kr 

Den nya skolan finansieras delvis med befintliga hyror för den rivna 

skolan. Överskjutande hyra föreslås finansieras med kommunstyrelsens 

reserverade medel för utbyggnad av skola. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 07 februari 2016, dnr KS 

2015/0895. 

Barn- och skolnämnd Lunds Östers beslut den 28 september 2016, § 119 

dnr 2016/0656. 

Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse 25 augusti 2016, dnr 

2016/0656. 

Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016, § 208, dnr KS 2015/0895. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2016, dnr KS 2015/0895. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag den 21 mars 2016, § 

42. 

Kommunkontorets utredning om skolbehov i Veberöd daterad den 

14 mars 2016, dnr KS 2015/0895. 

Barn- och skolförvaltningen Lund östers skrivelse den 18 november. 

2015, dnr BSÖ 2015/0838. 

Barn- och skolnämnds beslut 22-oktober-2014 § 142 2014/0894. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015, dnr 

KU 2015/0090. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 69 dnr KU 

2015/0090. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  föreslå kommunfullmäktige att beställa en ny Idala skola för 300 

elever med en fullstor idrottshall med en beräknad 

investeringsutgift på sammanlagt 154 miljoner kronor samt ge 

servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen, 

att  servicenämnden ska återkomma till kommunstyrelsens 

arbetsutskott om investeringen bedöms avvika med mer än 5 % 

jämfört med den beslutade investeringsutgiften, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 

Östers driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift, 

att behovet att reservera medel för utbyggnad av idrottshall beaktas i 

EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens andel, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 

driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta barn- och skolnämnden Lund 

Öster med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 

skola/förskola, 

att finansiering sker av driftmedel sker från kommunstyrelsens 

reserverade medel för utbyggnad av förskola och skola, 

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 

servicenämnden. 

 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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16. Beställning av idrottshall Lerbäckskolan, 
(KF) 
Dnr KS 2016/0963 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslår att Lerbäckskolans nuvarande 

idrottslokaler ersätts med en ny byggnad innehållande tre 

idrottspositioner. Nuvarande skolidrottslokaler räcker inte till för 

skolområdet och bedöms inte klara nuvarande krav för föreningslivet och 

skolidrott. 

Investeringsutgiften bedöms till 91 000 000 kr. Det genererar en hyra på 

cirka 8 000 000 kr per år. Barn- och skolnämnd Lunds stad belastas med 

3 800 000 kr av den bedömda hyran medan resterande hyra på 4 200 000 

kr belastar Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-02-17. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 28 september 

2016, dnr BSL 2016/0210. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 12 oktober 2016, § 85 dnr 

BSL 2016/0210. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att beställa nya idrottslokaler vid 

Lerbäckskolan med en investeringsutgift på sammanlagt 91 

miljoner kronor samt ge servicenämnden i uppdrag att verkställa 

beställningen, 

att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 

bedöms avvika jämfört med den beslutade investeringsutgiften, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 

stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift, 

att kommunkontoret i uppdrag att reglera kultur- och fritidsnämndens 

driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att ersätta barn- och skolnämnden Lund 

Stad med investeringsmedel för att möblera idrottshall och 

skola/förskola, 

att finansiering av driftmedel sker från kommunstyrelsens reserverade 

medel för utbyggnad av skola och förskola, 

att behovet att reservera driftmedel för utbyggnad av idrottshall beaktas i 

EVP 2018 – 2020 även för kultur- och fritidsnämndens andel, 

att överföra investeringsmedel från kommunstyrelsen till 

servicenämnden. 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att föreslå kommunfullmäktige att beställa nya idrottslokaler vid 

Lerbäckskolan med en investeringsutgift på sammanlagt 91 

miljoner kronor samt ge servicenämnden i uppdrag att verkställa 

beställningen. 

 

att  servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen 

bedöms avvika jämfört med den beslutade investeringsutgiften. 

 

 

  

  

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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17. Tecknande av samverkansavtal för ny 
förskola på Solbjer 
Dnr KS 2016/1110 

Sammanfattning 
LKF planerar att uppföra en förskola med 5 avdelningar på Solbjer på 

Brunnshög som servicenämnden ska hyra in åt barn- och skolnämnd 

Lunds stad.  Förskolan ska inrymmas i bottenvåningen av ett hyreshus 

med lägenheter. För att reglera samarbetet för projektet behövs att ett 

samarbetsavtal tecknas mellan servicenämnden och LKF. 

Samverkansavtalet ska följas av ett hyresavtal som ska beslutas av 

kommunstyrelsen innan LKF slutför projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterat 18 januari 2017. 

Samverkansavtal med bilagor daterat 13 januari 2017. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads tjänsteskrivelse daterat 02 november 

2015, dnr BSL 2015/0562. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 18 november 2015, §136. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att ge servicenämnden godkännande att teckna avsiktsförklaring med 

LKF i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse gällande en 

ny förskola i kvarteret Hammocken. 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 

Servicenämnden 

LKF 

Barn- och skolnämnd Lunds stad 

Tekniska förvaltningen, exploateringsenheten 

Akten 
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18. Lärarlönelyftet 
Dnr KS 2017/0191 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott diskuterade på sitt möte 

2016-10-11 den nationella satsningen på lärarlönelyftet och beslutade att 

föreslå kommunstyrelsen att behandla frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 

2017.                                  

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2016-10-11, § 54.   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 27 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

19. Utredning avseende samlad 
måltidsorganisation 
Dnr KS 2017/0046 

Sammanfattning 
Servicenämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att beställa en 

utredning avseende samlad måltidsorganisation samt att ge 

serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie avseende en 

samlad måltidsorganisation i enlighet med vad som framgår av 

serviceförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2017 Dnr KS 

2017/0046. 

Servicenämndens beslut den 11 januari 2017 § 2 Dnr SN 2016/0231. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att meddela servicenämnden att kommunstyrelsen är positiva till 

initiativet om en analys av måltidsorganisationen i syfte att 

identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar samt 

att uppmana servicenämnden att redovisa resultatet av förstudien till 

kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 

Servicenämnden 

Kommunkontorets strategiska utvecklingsenhet 

Akten   
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20. Socialnämndens remiss om Handlingsplan 
mot våld i nära relationer 2017-2022, (KF) 
Dnr KS 2016/0820 

Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat att godkänna Strategi mot våld i nära 

relationer 2017-2022 samt att översända den till kommunfullmäktige för 

beslut. Strategin är en revidering av den kommunövergripande 

Handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016. Strategin 

har varit remitterat till samtliga nämnder och styrelser för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017 dnr KS 

2016/0820. 

Socialnämndens beslut den 18 januari 2017, § 5 dnr SO 2016/0135. 

Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  anta föreliggande förslag till Strategi mot våld i nära relationer för 

2017-2022. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 29 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

21. Nya åtgärder för att nå klimatmålet i 
LundaEko, (KF) 
Dnr KS 2017/0147 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå 

ytterligare åtgärder för att nå målet att halvera utsläppen av växthusgaser 

mellan 1990 och 2020. Uppdraget preciserades med att åtgärder som 

minskar tillgängligheten till centrala Lund för något trafikslag eller 

äventyrar jobbsatsningarna på det nya förtätade Ideon eller Brunnshög 

inte ska ingå i förslaget. 

Samarbete med kommunens förvaltningar och bolag har resulterat i en 

lista med 12 åtgärder, som tillsammans bedöms vara tillräckliga för att nå 

klimatmålet till 2020. Åtgärderna bedöms vara ekonomiskt och praktiskt 

genomförbara, och är i de flesta fall redan beslutade av respektive 

organisation. 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade den 13 december 

2016 att rekommendera kommunstyrelsen att överlämna redovisningen 

av de planerade åtgärderna för att nå klimatmålet till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2016 Dnr KS 

2016/1135. 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13/12 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28/8 2014 §149 dnr KF 2008/0012. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att godkänna redovisningen av de planerade åtgärderna för att nå 

klimatmålet. 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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22. Kommunrevisionen: granskning av 
riktlinjer för placering av barn och elever 
Dnr KS 2016/0950 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har begärt att barn- och skolnämnderna ska yttra sig 

över granskningsrapporten ”Granskning av kommunens riktlinjer vid 

placering av barn i förskola, förskoleklass och grundskola”. 

Kommunrevisionen riktar ingen kritik mot kommunstyrelsen och i 

rapporten finns inga rekommendationer till kommunstyrelsen. 

Kommunrevisionen vill ha kommunstyrelsens svar före den 9 mars. 

Barn- och skolnämnderna har vid beredningen hos kommunkontoret inte 

behandlat ärendet varför kommunkontorets svar baseras på samtal med 

förvaltningarna och förvaltningarna tjänsteskrivelser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, den 16 februari 2017 dnr KS 

2016/950. 

Yttrande till kommunrevisonen. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 26 januari 

2017 dnr BSL 2016/0615. 

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 26 januari 

2017 dnr BSÖ 2016/0755. 

Kommunrevisionens ”Granskning av kommunens riktlinjer vid placering 

av barn i förskola, förskoleklass och grundskola”, Revisionsrapport 

oktober 2016, Lunds kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att svara Kommunrevisionen i enlighet med kommunkontorets yttrande. 

Beslut expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Akten   
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23. Kommunrevisionen: Granskning av 
grundskolornas arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Dnr KS 2016/1092 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har begärt att barn- och skolnämnderna ska yttra sig 

över granskningsrapporten ”Granskning av grundskolornas arbete för att 

motverka kränkande behandling”. 

Kommunrevisionen vill ha kommunstyrelsens svar före den 9 mars. 

Barn- och skolnämnd Lunds stad har vid beredningen hos 

kommunkontoret inte behandlat ärendet varför kommunkontorets svar 

baseras på BSN Lund Östers beslut och skolförvaltning Lunds stads 

tjänsteskrivelse. 

Barn- och skolförvaltningarna redovisar de åtgärder som genomförts och 

planeras att genomföras för att verkställa kommunfullmäktiges beslut på 

ett tillfredsställande och samordnat sätt. Kommunkontoret bedömer 

därför att kommunfullmäktiges beslut har verkställts. 

Kommunfullmäktige har beslutat om en samlad barn- och skolnämnd 

men en gemensam förvaltning från den 1 januari 2018. Det innebär att 

Kommunrevisionens påpekande kommer att hanteras på ett enhetligt sätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, den 14 februari 2017 dnr KS 

2016/1092. 

Barn- och skolnämnd Östers beslut den 25 januari 2017 

Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse 

Kommunrevisionens ”Granskning av grundskolornas arbete för att 

motverka kränkande behandling”. Rapport november 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att svara Kommunrevisionen i enlighet med Kommunkontorets yttrande. 

Beslut expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Akten   
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24. Val av ombud och ersättare att 
representera Lunds kommun vid ordinarie och 
extra bolagsstämmor/årsstämmor år 2017 - 
2018 
Dnr KS 2017/0003 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets sammanställning över bolagsstämmor för år 2017.   
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25. Val av ombud till extra Ägarsamråd med 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 21 
mars 2017 
Dnr KS 2017/0199 

Beslutsunderlag 
Kommunassurans skrivelse daterad 2017-01-16.   
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26. Val av representant till styrgruppen för 
utveckling av tätorterna utanför staden 
Dnr KS 2017/0095 

Sammanfattning 
Lars Hansson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrgruppen för 

tätorterna utanför staden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2017. 

Lars Hanssons (L) avsägelse den 5 februari 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att entlediga Lars Hansson (L) som ledamot samt utse en ny ledamot i 

styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.   
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27. Remiss av Transportstyrelsens rapport 
Miljözoner för lätta fordon 
Dnr KS 2016/1214 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har översänt Transportstyrelsens redovisning av 

regeringsuppdraget Miljözoner för lätta fordon på remiss till Lunds 

kommun. 

Av Transportstyrelsens redovisning framgår bland annat följande: 

Dagens bestämmelser om miljözoner kan utökas till att även gälla 

personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Transportstyrelsen föreslår två 

nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter. Trafik 

med tunga fordon som inte uppfyller särskilda utsläppskrav kan i dag 

begränsas i miljözoner. Transportstyrelsen har utrett hur personbilar, lätta 

lastbilar och lätta bussar ska kunna inkluderas i bestämmelserna. 

Myndigheten föreslår två nya miljözoner, klass 2 och klass 3. 

Miljözon klass 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs 

att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon 

som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5. 

Miljözon klass 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass 1 och 

lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs 

med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, 

eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6. 

De nuvarande miljözonsbestämmelserna för tunga bussar och tunga 

lastbilar ska benämnas miljözon klass 1. Mindre skillnader finns dock 

mellan dagens bestämmelser och miljözon klass 1. I miljözon klass 1 kan 

undantag sökas till länsstyrelsen för flera kommuner samtidigt samt till 

Transportstyrelsen om undantaget omfattar mer än ett län. Undantaget 

avseende fordon med etanol eller gasdrivna motorer enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG efter 2025 får föras i 

miljözon klass 1 endast om de uppfyller kraven för Euro 6. Nuvarande 

bestämmelser har ingen sluttid. 

I remissen redovisas en fallstudie för att få en bild av konsekvenserna om 

miljözoner införs i Stockholms kommun. Transportstyrelsen bedömer att 

de som kan komma att påverkas av införandet av de nya 

miljözonsklasserna är företag, medborgare, kommunerna, landsting och 

statliga myndigheter. Kostnaderna för kommunerna, enskilda och företag 

kan bli mycket stora, beroende på storleken på miljözonerna och i vilken 

takt bestämmelserna införs. 

Miljözon klass 2 förväntas bidra till förbättrad luftkvalitet fram till 2030. 

Efter 2035 kommer miljözon klass 2 att vara relativt verkningslös 

eftersom den svenska fordonsflottan då till stor del uppfyller kraven för 

zonen. 
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Miljözon klass 3 beräknas däremot bidra med en tystare och renare luft i 

stadsmiljön under längre tid. 

Kommunerna ska även i fortsättningen reglera om var och när 

bestämmelserna om miljözoner ska gälla. Transportstyrelsen föreslår 

också att polisen ska övervaka att bestämmelserna efterlevs. Nya 

vägmärken ska bidra till kännedom om reglerna. 

Tidigare yttranden 

Lunds kommun har den 6 oktober 2010 yttrat sig över 

Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget att analysera 

möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon 

och motorredskap. Kommunstyrelsen beslutade att besvara remissen med 

vad tekniska nämnden och miljönämnden framfört, se vidare nedan: 

Miljönämndens synpunkter 

I yttrande framförde nämnden bland annat följande: 

Införande av miljözoner i tre klasser innebär att kommunerna får ett nytt 

verktyg att arbeta med när det gäller luftföroreningar och buller alstrade 

av fordonstrafik. De nya miljözonerna omfattar nu även personbilar. 

I Lunds kommun ligger luftföroreningshalterna idag under 

miljökvalitetsnormen och förmodas klara gränsvärdena även under 

kommande år (såvida inte nya lägre gränsvärden införs i EU). Däremot 

har överskridanden skett i närliggande kommuner såsom Malmö och 

Helsingborg på centralt placerade gator. Krav på åtgärdsprogram har då 

ställts från Naturvårdsverkets sida. Att införa miljözonsklasser får därför 

ses som en utmärkt åtgärd när normerna överskrids. 

När man planerar införa miljözoner enligt klass 2 och 3 ska det vara i 

områden som är mycket känsliga och som riskerar att överskrida eller 

faktiskt överskrider miljökvalitetsnormerna. Det krävs en noggrann 

analys av både för- och nackdelar innan kommunen fattar ett sådant 

beslut då man även reglerar personbilstrafiken. I och med detta bör man 

ha i åtanke att risken finns för att man enbart flyttar trafikflöden till andra 

områden utanför miljözonen. 

Det är också viktigt att man på ett enkelt och informerande sätt anger 

vilka fordon som är tillåtna i de olika miljözonerna då det berör så många 

fler fordonstyper (personbilar, bussar, lastbilar) än idag. 

Redan 1999 införde kommunen en miljözon i Lunds tätort. Den infördes 

då man var rädd att äldre och sämre fordon skulle åka till Lund då 

Malmö infört en miljözon. Det var alltså inte med anledning av 

fordonsalstrade luftföroreningar som man valde att införa miljözonen i 

Lund. De studier som då gjordes visade på små minskningar av 

föroreningshalterna från fordon då luftsituationen i Lund redan var god. 

För Lunds kommuns del finns idag inga skäl med hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna att införa miljözon 2 och 3. Den nuvarande 

miljözonen ska vara kvar (övergår till miljözon klass 1) och avse, precis 

som innan dieseldrivna lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton. 
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Tekniska nämndens synpunkter 

I yttrande framförde nämnden bland annat följande: 

Med stöd av den gällande trafikförordningen kan en kommun utfärda en 

lokal trafikföreskrift om miljözon, som innebär restriktioner för trafik 

med tunga dieseldrivna lastbilar och bussar inom ett givet område. 

Sådana miljözoner finns nu i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsing- 

borg, Lund och Mölndal. Miljözonen i Lund, som omfattar området 

innanför mellanringen, är ungefär tio år gammal. 

Lunds kommun klarar miljökvalitetsnormerna med råge. Även på de 

mest utsatta platserna är det god marginal till gränsvärdena. Det finns 

därför inga planer på att inom överskådlig framtid genomföra någon av 

de åtgärder som Transportstyrelsens utredning omfattar. Intresset för 

detta torde närmast finnas hos Stockholm och Göteborg samt i viss mån 

Malmö. Göteborg driver för närvarande en egen utredning om införande 

av miljözon för personbilar i Göteborg. 

Tekniska förvaltningen tillstyrker emellertid att de möjligheter, som 

Transportstyrelsens utredning föreslår, också kommer till stånd till hjälp 

för de kommuner som kan styrka behov därav: 

Införande av Miljözonklass 2 och Miljözonklass 3 samt dubbdäcksförbud 

inom ett valt område. Beträffande miljözonklasserna tar Tekniska 

förvaltningen inte ställning till om Alternativ A eller Alternativ B är att 

föredra. Båda alternativen har fördelar och nackdelar. Man bör dock 

bestämma sig för något av alternativen och konsekvent genomföra detta i 

riket. I valet av alternativ bör nog främst beaktas Polismyndighetens 

ståndpunkt. Kontrollen av efterlevnaden blir under alla omständigheter 

svår. I det fall man skulle införa begränsningar för äldre bilar så är det 

viktigt att bedöma miljönyttan i förhållande till den effekt, ekonomiska 

och sociala, åtgärderna har för berörda fordonsägare. 

Skillnader mellan remisserna 2010 och 2016 

En av skillnaderna mellan 2010 års remiss och den nuvarande är 

definitionen av zonerna samt att det i den tidigare remissen var två olika 

alternativ (A och B). Alternativ A grundade sig på årtalet för fordonets 

första registrering och Alternativ B grundade sig på fordonets Euro-

klassning. I den nuvarande remissen har det arbetats in som miljözon 

klass 2 och klass 3. 

Luften i Lund 

Miljönämnden mäter kvävedioxid (NO2) och marknära ozon (O3) i 

taknivå (20 meter ovan mark) längs en sträcka mellan Grand Hotell och 

Spyken samt kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och marknära ozon 

(O3) i gatunivå (3 meter ovan mark) vid Trollebergsvägen. 

Utvärderingen av luftkvalitet i Lunds tätort 2016 visar att halterna av 

föroreningar i stort sett är samma som tidigare år. Gällande 

miljökvalitetsnormer klaras. 
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Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2017. 

Miljönämndens beslut den 2 februari 2017, § 5. 

Miljöförvaltningens och tekniska förvaltningens gemensamma 

tjänsteskrivelse den 23 januari 2017. 

Näringsdepartementets inbjudan till yttrande över Transportstyrelsens 

rapport Miljözoner för lätta fordon, den 23 december 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att yttra sig till Näringsdepartementet i enlighet med föreliggande 

förslag. 

Beslut expedieras till: 

Näringsdepartementet 

Miljönämnden 

Tekniska nämnden 

Akten 
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28. Remiss - samråd Trafikstrategi för 
Kävlinge kommun 
Dnr KS 2016/1240 

Sammanfattning 
Kävlinge kommun har tagit fram en trafikstrategi med syfte att skapa ett 

ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande trafik- och 

infrastrukturfrågor. Strategin har översänts till Lunds kommun för 

samråd och synpunkter. Föreliggande förslag till yttrande har 

sammanställts gemensamt av kommunkontoret och stadsbyggnads-

kontoret. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets skrivelse 2017-01-30. 

Trafikstrategi för Kävlinge kommun, samrådshandling 2016-12-07. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande. 

Beslut expedieras till: 

Kävlinge kommun 

Stadsbyggnadskontoret 

Akten   
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29. Philip Sandberg (L) samt Mia Honeth (L) 
skrivelse om att minska matsvinnet och 
ersätta importerat med hemgjort och 
närproducerat 
Dnr KS 2016/0893 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i skrivelse 2016-09-27 att kommunstyrelsen beslutar 

uppdra åt kommunkontoret att föreslå konkreta åtgärder för att tillvara 

närodlad och lokalproducerad frukt i våra kommunala verksamheter. 

Kommunkontoret har remitterat frågan till servicenämnden för yttrande.  

Servicenämnden ställer sig positiv till att undersöka möjligheten att låta 

privatpersoner donera äpplen. Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

skrivelsen kan anses besvarad med vad kommunkontoret anfört i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets skrivelse 2017-02-01. 

Servicenämndens beslut 2016-11-02. 

Liberalernas skrivelse daterad 2016-10-14. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att skrivelsen kan anses besvarad med vad kommunkontoret anfört i 

frågan. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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30. Mattias Horrdin (C) samt Inga-Kerstin 
Eriksson (C) skrivelse avseende införandet av 
en styrgrupp för närodlade och 
lokalproducerade produkter 
Dnr KS 2016/0913 

Sammanfattning 
Mattias Horrdin och Inga-Kerstin Eriksson (C) föreslår i skrivelse till 

kommunstyrelsen att kommunkontoret ges i uppdrag att utreda 

möjligheten att i samarbete med lokala företagare upprätta en styrgrupp 

eller likanande organ för närproducerat, där modellen för Fair Trade-

arbetet är en möjlig modell. 

  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2017 dnr KS 

2016/0913. 

Mattias Horrdin och Inga-Kerstin Eriksson (C) skrivelse den 30 

september 2016, dnr KS 2016/0913. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att avslå förslaget. 

Beslut expedieras till: 

Mattias Horrdin 

Inga-Kerstin Eriksson 

Akten   
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31. Philip Sandberg (L) m fl motion ”Förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten”, (KF) 
Dnr KS 2016/0722 

Sammanfattning 
Philip Sandberg (L) m.fl. föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 

Lunds kommun, tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna, 

ska ta fram en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat.  

Liberalerna är bekymrade över att Lund faller i Svenskt Näringslivs 

ranking om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner och menar att 

näringslivet står för viktiga arbetstillfällen och bidrar till välfärden. 

Kommunkontoret har begärt in yttrande till Socialnämnden, Tekniska 

nämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt 

Miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017 

Byggnadsnämndens remissyttrande den 6 december 2016 

Vård – och omsorgsnämndens remissyttrande den 12 december 2016 

Miljönämndens presidieutskotts yttrande den 1 november 2016 

Tekniska nämndens remissyttrande den 31 oktober 2016 

Socialnämndens remissyttrande den 13 oktober 2016 

Motion från Philip Sandberg (L) m. fl. ”Förbättra företagsklimatet och 

öka tillväxten”, inkommen den 4 augusti 2016 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört   
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32. Christer Wallin (M) motion ”Lund kan mer! 
Förbättra Lunds kommuns näringslivsarbete”, 
(KF) 
Dnr KS 2016/1062 

Sammanfattning 
Moderaterna i Lund har lämnat in en motion med förslag på åtgärder som 

syftar till att förbättra kommunens näringslivsklimat. Som bakgrund 

anförs Lunds försämrade placering i Svenskt Näringslivs rankinglista 

över företagsklimatet i Sverige. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017 dr 2016/1062. 

Kommunkontoret tjänsteskrivelse den 29 december 2016 dr KS 

2016/0722. 

Motion från Christer Wallin (M) ”Lund kan mer” Förbättra Lunds 

kommuns näringslivsarbete”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att ge kommunkontoret i uppdrag att fram en handlingsplan för 

näringslivsfrågor för perioden 2018-2020, 

att anse motionen besvarad med det som kommunkontoret har anfört. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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33. Anders Jarfjord (V) motion ”Starta upp ett 
verktygsbibliotek!”, (KF) 
Dnr KS 2016/1127 

Sammanfattning 
Anders Jarfjord (V) förslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra år kultur- och fritidsnämnden att som test starta upp minst ett 

verktygsbibliotek i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 15. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2017. 

Anders Jarfjords (V) motion den 24 november 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att besvara motionen med vad som framgår av kommunkontorets 

tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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34. Philip Sandberg (L) m.fl motion ”Tidig 
samhällsorientering viktig”, (KF) 
Dnr KS 2016/0382 

Sammanfattning 
Philip Sandberg (L) m.fl. har lämnat in en motion om vikten av att 

ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 

demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 

och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 

skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 

kvinnors rättigheter.  

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 

tillse att ensamkommande barn får tillgång till samhällsorientering och 

att ideella organisationer, civilsamhället m.fl. involveras. 

Kommunkontoret föreslås få i uppdrag att utreda kostnader och 

finansiering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2017, § 65. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2017. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2016. 

Integrationsrådets yttrande den 22 november 2016, § 3. 

Yttrande från integrationsrådets föreningar - Motion tidig 

samhällsorientering, den 14 november 2016. 

Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 260. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-01, § 65. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016. 

Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92. 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016. 

Philip Sandbergs (L) m.fl. motion den 7 april 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
 att anse motionen besvarad i enlighet med vad kommunkontoret anfört. 

  

  

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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35. Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. om 
införande av mångkulturellt bokslut, (KF) 
Dnr KS 2016/1256 

Sammanfattning 
Hans-Olof Andersson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige 

i vilken han yrkar att  

Lunds kommun årligen ska upprätta ett mångkulturellt bokslut, vilket 

innebär att ett dokument ska upprättas och läggas fram för 

kommunfullmäktige, där intäkter, utgifter, och ekonomiska och sociala 

konsekvenser av den förda mottagningen av asylinvandrare ska 

redovisas. Även kostnader för kommunens integrations- och 

mångfaldsarbete ska ingå, inklusive stöd för sådant till externa parter. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2017. 

Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. motion den19 december 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå motionen. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 47 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

36. Medborgarförslag ”Gör Lilla Fiskaregatan 
till gågata utan cykeltrafik”, (KF) 
Dnr KS 2016/1085 

Sammanfattning 
Göran Martelius föreslår att Lilla Fiskaregatan ska göras till gågata, utan 

cykeltrafik. 

Beslutsunderlag 
Göran Martelius medborgarförslag inkommet den 18 november 2016. 

Tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017, § 16, jämte bilaga. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att med hänvisning till vad som framgår av kommunkontorets 

tjänsteskrivelse, avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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37. Medborgarförslag avseende inköp av 
svenska äpplen till kommunala verksamheter, 
(KF) 
Dnr KS 2016/1083 

Sammanfattning 
Marie Westerberg föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun 

under säsong borde använda svenska äpplen i kommunal verksamhet. 

Servicenämnden har yttrat sig i ärendet. Kommunkontoret har konstaterat 

att krav på att produkten ska vara ”närodlad” eller ”lokalproducerad” är 

diskriminerande och handelshindrande, och därmed inte tillåtet vid 

offentlig upphandling, och föreslår att medborgarförslaget ska anses 

besvarat, med hänvisning till vad servicenämnden och kommunkontoret 

anfört. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets skrivelse 2017-02-08. 

Servicenämndens yttrande 2017-01-11. 

Medborgarförslag svenska äpplen, Marie Westerberg. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att medborgarförslaget ska anses besvarat, med hänvisning till vad 

servicenämnden och kommunkontoret anfört. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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38. Medborgarförslag avseende 
införskaffande av bildskärm på Stortorget, 
(KF) 
Dnr KS 2015/0053 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har återremitterat ärende om uppdrag åt 

kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden att 

komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, som utgår från det 

medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2017-02-03. 

Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016, § 148. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016. 

Byggnadsnämndes beslut den 27 januari 2016, § 14. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 116. 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015, § 50. 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 februari 2015. 

Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet den 16 januari 2015. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med 

annonsering i kollektivtrafik till en kostnad av 100 tkr, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att införa en app med alla evenemang i 

Lund, till en kostnad av 25 tkr samt 70 tkr per år. 

  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med 

annonsering i kollektivtrafik till en kostnad av 100 tkr, 

Att ge kommunkontoret i uppdrag att införa en app med alla evenemang i 

Lund, till en kostnad av 25 tkr samt 70 tkr per år. 

 

Att under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunkontorets förslag, finansiera förslaget genom disposition 

av under ”Reserverade medel” avsatta medel till kommunstyrelsens 

förfogande samt i EVP för 2018-2020 beakta driftskostnaden för 

föreslagen app. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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39. Medborgarförslag om att dagcentralens 
personal ges tillfälle att överta en del av 
hemvårdens arbetsuppgifter, (KF) 
Dnr KS 2017/0135 

Sammanfattning 
Göran Johansson har i medborgarförslag föreslagit att dagcentralens 

personal på Sunnanvägen 14 L, i den lokal som används till daglig 

verksamhet, ges tillfälle att överta en del av hemvårdens arbetsuppgifter. 

Så slipper de ha långtråkigt. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2017. 

Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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40. Medborgarförslag om sträckningen av 
Lundaprides demonstrationståg, (KF) 
Dnr KS 2017/0141 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår att Lundaprides demonstrationståg får sådan 

sträckning att så många anhängare till visst parti som möjligt kan bekanta 

sig med deltagarna. 

 

  

Beslutsunderlag 
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 53 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

41. Medborgarförslag angående 
Observatoriets oanvända byggnad, (KF) 
Dnr KS 2017/0137 

Sammanfattning 
Göran Johansson har i medborgarförslag föreslagit att ni politiker berättar 

poängen med att byggnaden (gamla observatoriet) förblir tom. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2017. 

Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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42. Medborgarförslag angående ambitionen 
att utnämna Lund till människorättsstad, (KF) 
Dnr KS 2017/0142 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår att ”ni politiker” på kommunens hemsida 

berättar varför ni vill få kommunen utskrattad. 

 

  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 

Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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43. Medborgarförslag att kommunen ska 
arbeta för att det i framtiden ska finnas 
grossister för uppköp av bär, (KF) 
Dnr KS 2017/0138 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 

anstränger sig för att det i framtiden ska finnas bäruppköpare i Lund. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 

Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 56 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

44. Medborgarförslag om poolparty på 
Högevallsbadet, (KF) 
Dnr KS 2017/0143 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att det på kommunens 

hemsida förklaras vad som måste döljas (angående poolpartyt). 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 

Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 57 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

45. Medborgarförslag avseende 
Högevallsbadet, (KF) 
Dnr KS 2017/0144 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag ett antal åtgärder 

avseende Högevallsbadet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 

Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 58 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

46. Medborgarförslag om att ändra 
förutsättningarna för Medborgarförslagen, 
(KF) 
Dnr KS 2017/0145 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att ni politiker går ut 

med ett meddelande där ni berättar att den som vill få något gjort i 

kommunen bör driva kampanj i massmedia, i stället för att kontakta er 

politiker. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2017. 

Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 59 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

47. Medborgarförslag om roligare aktiviteter i 
daglig verksamhet, (KF) 
Dnr KS 2017/0134 

Sammanfattning 
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att en person ska sjunga 

för politikerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 

Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 60 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

48. Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr KS 2017/0001 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens anmälan av Delegationsbeslut avseende perioden 

2017-01-21 - 2017-02-20. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 61 (61) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-01 KS 2016/0993  

    

 

 

 

49. Meddelanden 
Dnr KS 2017/0072 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över flyktingmottagandet 2016.  

Dnr KS 2016/0238 

Protokoll från extra bolagsstämma den 2 november 2016 för Sydvatten 

AB. 

Dnr KS 2016/0003 

Kallelse till direktionsmöte för Räddningstjänsten Syd den 9 februari 

2017, samt justerat protokoll från mötet.  

Dnr KS 2017/0096 

Inbjudan till ägarträff med Sydvatten AB den 28 mars 2017.  

Dnr KS 2017/0159 

Beslut expedieras till: 

Akterna 

 


