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Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 2017-04-05 

 

Tid 15.00 

 

Plats Stadshusets sessionssal 

 

Följande ärende ska behandlas: 

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

2. Rapport från kommunstyrelsens utskott 

3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 
Dnr KS 2017/0230 

4. Rapport från kommunala råden 

5. Ny vision för Lunds kommun, (KF) 
Dnr KS 2017/0325 

6. Erbjudande om delägarskap i Inera AB 
Dnr KS 2017/0332 

7. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun, 
(KF) 
Dnr KS 2017/0282 

8. Ändring i stadgarna för Kulturhistoriska föreningen för södra 
Sverige, (KF) 
Dnr KS 2017/0261 

9. Översyn av organisation, innehåll och ansvar för allergifrågorna i 
Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0125 

10. Kompetensförsörjningsplan 2017 - 2018 
Dnr KS 2017/0116 

11. Miljöredovisning 2016, (KF) 
Dnr KS 2017/0215 
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12. Gemensamma medborgarlöften från polis och kommun 
Dnr KS 2017/0253 

13. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande av 
kulturcheck i Lunds kommun, (KF) 
Dnr KS 2015/0861 

14. Remiss avseende biblioteksplan för Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0669 

15. Regelverk avseende ansökan om medel som är avsatta för 
genomförande av planen för delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättningar 
Dnr KS 2016/0180 

16. Finansiering  av stipendium för förföljda författare och 
kulturutövare 
Dnr KS 2016/0254 

17. Beställning av om- och tillbyggnad av matsal, Polhemskolan 
Dnr KS 2016/1244 

18. Dialog Revingeskolan, (KF) 
Dnr KS 2017/0120 

19. Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl, godkännande, (KF) 
Dnr KS 2017/0226 

20. Försäljning av fastigheten Nymfen 1 till LKF 
Dnr KS 2017/0241 

21. Försäljning av fastigheten Lund Hängmattan 3 till DGV Kraft AB 
Dnr KS 2017/0242 

22. Markanvisning till Wihlborgs Fastigheter AB gällande del av 
fastigheten Helgonagården 8:1 i Lund 
Dnr KS 2017/0308 

23. Val av ombud till Höje å vattenråds årsstämmor 2017 - 2018 
Dnr KS 2017/0189 

24. Val av ombud till Kävlingeåns vattenråds årsstämmor 2017-2018 
Dnr KS 2017/0190 
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25. Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma den 20 april 
2017 
Dnr KS 2017/0201 

26. Val av representant till styrgruppen för utveckling av tätorterna 
utanför staden 
Dnr KS 2017/0257 

27. Förslag till ny ersättare i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd 
Dnr KS 2017/0305 

28. Val av ersättare i Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK) 
Dnr KS 2017/0306 

29. Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L) skrivelse om att öka 
tryggheten för medborgarna kring Lunds central 
Dnr KS 2016/1255 

30. Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) motion om 
återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun, (KF) 
Dnr KS 2017/0068 

31. Joakim Månsson Bengtsson (FI) m fl motion avseende 
könsneutralisering av begrepp inom organisationen, (KF) 
Dnr KS 2016/1032 

32. Medborgarförslag angående ny idrottsanläggning på Brunnshög, 
(KF) 
Dnr KS 2016/1186 

33. Medborgarförslag om medborgardialog genom veckovisa möten 
arrangerade av kommunen, (KF) 
Dnr KS 2016/1057 

34. Medborgarförslag om en idrottshall till i Dalby, (KF) 
Dnr KS 2016/1059 

35. Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr KS 2017/0001 

36. Meddelanden 
Dnr KS 2017/0231 
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Anders Almgren (S) 

Ordförande 

Maria Nyström 

Kommunjurist 

maria.nystrom@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 

Maria Nyström, Sekreterare 
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1. Kommunkontorets information om ekonomi 
och budget 
Dnr KS 2017/0002 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets/ekonomiavdelningens Finansiella rapport per den 28 

februari 2017. 

Rapporten redovisas.   
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2. Rapport från kommunstyrelsens utskott 
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3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 
Dnr KS 2017/0230 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 20 

februari 2017 samt den 20 mars 2017. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsutvecklings protokoll 

från sammanträde den 20 februari 2017. 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts protokoll från sammanträde 

den 7 mars 2017. 
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4. Rapport från kommunala råden 
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5. Ny vision för Lunds kommun, (KF) 
Dnr KS 2017/0325 

Sammanfattning 
Hösten 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny vision för Lunds 

kommun. En process har därefter fortlöpt som involverat 

kommunfullmäktiges ledamöter samt en visionsgrupp bestående av 

kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp.  

Ett förslag till vision och förhållningssätt har tagits fram.  

Visionens är utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans 

med förhållningssätt och kommunens grunduppdrag genomsyrar den allt 

arbete som utförs i kommunen. Visionen ska utgöra ett stöd och en 

ledstjärna både i det nära dagliga arbetet men även i det långsiktiga 

strategiska perspektivet. Den nya visionen ersätter Vision 2025-Lund 

Idéernas stad från 2005. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets skrivelse 2017-03-24. 

Sammanfattning av resultat av work-shops. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att anta ny vision med förhållningssätt i 

Lunds kommun,  

att ge kommunkontoret i uppdrag att leda och samordna 

implementeringen av den nya visionen i kommunorganisationen. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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6. Erbjudande om delägarskap i Inera AB 
Dnr KS 2017/0332 

Sammanfattning 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 

landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling 

av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare 

inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring 

gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 

digitalisering.  

Samtliga landsting och regioner har sedan SKL:s styrelses beslut om att 

godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera 

AB, fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 

formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas 

att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som 

landsting och regioner.  

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och 

sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 

verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, 

omsorg och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan 

kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 

offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s 

uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 

verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2017. 

Sveriges kommuner och landstings missiv den 24 mars 2017. 

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1. 

Anslutningsavtal, bilaga 2. 

Aktieägaravtal, bilaga 3. 

Bolagsordning, bilaga 4. 

Ägardirektiv, bilaga 5. 

Årsrapport Inera AB 2015, bilaga 6. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kr, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, 

att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part 

i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal, 

att utse ombud med ersättare att företräda Lunds kommun vid ägarråd 

i Inera AB, 
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att utse ombud och ersättare att representera Lunds kommun vid 

ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor i Inera AB under år 

2017-2018. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen 

Akten   
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7. Ändring av Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lunds kommun, (KF) 
Dnr KS 2017/0282 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2009 att införa följande nytt 

första stycke i § 18 i Allmänna lokala föreskrifter för Lunds kommun: 

Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – 

fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på 

nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00. 

Vid en senare ändring av de lokala ordningsföreskrifterna försvann orden 

”klockan 02.00” av misstag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2009, § 94. 

Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013, § 62, jämte bilagor. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2017. 

Förslag till ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds 

kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att sist i § 18 första stycket i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Lunds kommun lägga till orden ”klockan 02.00”,  

att ändringarna ska gälla från den 1 juni 2017,  

att anmäla beslutet till länsstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 14 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

8. Ändring i stadgarna för Kulturhistoriska 
föreningen för södra Sverige, (KF) 
Dnr KS 2017/0261 

Sammanfattning 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige föreslår ett antal ändringar 

av sina stadgar och har översänt detta förslag till Lunds kommun för 

godkännande. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2017. 

Kulturhistoriska föreningen för södra Sveriges skrivelse den 27 februari 

2017, med bilaga. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att godkänna föreslagna ändringar i stadgarna för Kulturhistoriska 

föreningen för södra Sverige. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen 

Akten   
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9. Översyn av organisation, innehåll och 
ansvar för allergifrågorna i Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0125 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade   1998-01-29 att anta ett 

handlingsprogram för allergiförebyggande   arbete. Enligt 

handlingsprogrammet ska   kommunstyrelsen fastställa 

handlingsprogrammet, ha det övergripande ansvaret   för genomförandet, 

utse en allergikommitté och fastställa budgeten. Kommunstyrelsen   har 

beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att göra en översyn av   

organisation, ansvar och innehåll för det allergiförebyggande arbetet. 

  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2017. 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 2 februari 2017, 

§8. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2017, dnr 2015/0125. 

Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2015 § 107, dnr 2015/0125. 

Handlingsplan för allergiförebyggande arbete i Lunds kommun 2012. 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att åtgärder för att göra samhället tillgängligt för personer med allergier 

inarbetas i ”Delaktighet för alla” – Plan för delaktighet och 

jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i Lunds kommun 

med kommunstyrelsens handlingsplan för genomförande,  

att  ”Delaktighet för alla” – Plan för delaktighet och jämlikhet för 

personer med funktionsnedsättning i Lunds kommun med 

kommunstyrelsens handlingsplan för genomförande ersätter 

Handlingsplan för allergiförebyggande arbete samt  

att allergikommittén läggs ner.   
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10. Kompetensförsörjningsplan 2017 - 2018 
Dnr KS 2017/0116 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har tagit fram en handlingsplan för Lunds kommuns 

kompetensförsörjningsarbete 2017-2018. Planen är baserad på 

föregående års handlingsplan, men väsentligt mindre i sitt omfång och 

mer konkret. Åtgärderna i handlingsplanen är av övergripande karaktär. 

På tjänstemannanivå kommer aktivitetsplaner att arbetas fram. För att 

följa upp arbetet har mål och indikatorer formulerats. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2017. 

Kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun med handlingsplan 

2016-2017, KS 2016/0417. 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna den reviderade handlingsplanen för kompetensförsörjning 

för 2017-2018 som därmed ersätter den tidigare handlingsplanen 

för kompetensförsörjning för 2016-2017. 

Beslut expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

Akten   
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11. Miljöredovisning 2016, (KF) 
Dnr KS 2017/0215 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog i maj år 2014 Lunds program för ekologisk 

hållbar utveckling, LundaEko II. I programmet anges att LundaEko II ska 

följas upp av kommunstyrelsen som har det kommunövergripande 

ansvaret för programmet. Uppföljningen sker genom inrapportering av de 

indikatorer som finns i bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av 

styr- och åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. 

Indikatorerna ska årligen redovisas till kommunstyrelsen av angiven 

nämnd och styrelse. 

I miljöredovisningen finns trend och analys av miljöläget i kommunen 

samt en redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets 

miljö- och hållbarhetsarbete. 

Uppföljningen för 2016 visar att 16 av delmålen är möjliga att klara, 

medan 10 bedöms som osäkra. Vidare är bedömningen att 13 av 

delmålen riskerar att inte nås samt att 3 delmål ej går att bedöma. 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat att godkänna 

miljöredovisningen för 2016, att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

miljöredovisningen samt översända den till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2017 dnr KS 2017/0215. 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 7 mars 2017 § 12. 

Miljöredovisning 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  godkänna miljöredovisningen, 

 

samt översända den till kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning 

Akten   
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12. Gemensamma medborgarlöften från polis 
och kommun 
Dnr KS 2017/0253 

Sammanfattning 
Under 2014 och 2015 deltog Lunds kommun och lokalpolisområde Lund 

i ett pilotprojekt avseende gemensamma medborgarlöften från polis och 

kommun. Löftena skall bygga på de åtgärdsområden som fastställts i den 

lokala överenskommelsen mellan polisen och kommunen. Projektet, som 

syftade till att utveckla samverkan mellan myndigheterna, var en del i 

införandet av den nya polisorganisationen. Projektets medborgarlöften 

koncentrerades till brottsförebyggande åtgärder i området kring Lunds 

centralstation. Medborgarlöften är sedan 2016 en beslutad 

samverkansform för hela Sverige. 

Efter genomförda medborgar- och medarbetardialoger, kan nu 

kommunen och polisen lägga fram förslag om nya gemensamma löften. 

De nya löftena bygger på det prioriterade området ”Satsning på 

ungdomar” i gällande samverkansöverenskommelse. Medborgardialoger 

har förts på ungdomsting och vid kontakter med ungdomar i kommunen 

via fältarbetare, fritidspersonal och poliser. I medarbetardialogerna har 

socialförvaltningen, kultur& fritidsförvaltningen, skolförvaltningarna, 

tekniska förvaltningen och kommunkontoret deltagit från Lunds 

kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2017 dnr KS2017/0253. 

Förslag till medborgarlöfte 2017, Lunds kommun. 

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och 

Närpolisområde Lund, åtgärdsplan 2014-2017, beslutad av 

kommunstyrelsen 2013-12-04 dnr KS 2013/0648. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att anta föreliggande förslag till gemensamma medborgarlöften, 

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att jämte 

lokalpolisområdeschefen underteckna löftena samt  

att redovisning av arbete och resultat avseende löftena redovisas 

fortlöpande i Lunds brottsförebyggande råd. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontorets strategiska utvecklingsavdelning 

Akten   
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13. Kultur- och fritidsnämndens 
utredningsuppdrag om införande av 
kulturcheck i Lunds kommun, (KF) 
Dnr KS 2015/0861 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för en så kallad kulturcheck för barn- och unga i 

Lunds kommun. Utredningen har slutförts och kultur- och fritidsnämnden 

överlämnar utredningen till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2017. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 7. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2017 

jämte bilagor. 

Utredning från Blira AB avseende kulturcheck i Lunds kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015, § 220. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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14. Remiss avseende biblioteksplan för Lunds 
kommun 
Dnr KS 2015/0669 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har remitterat förslag till ny biblioteksplan till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2017. 

Remiss avseende biblioteksplan för Lunds kommun, den 16 februari 

2017. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 23. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017. 

Remissversion av Biblioteksplan för Lunds kommun, daterad den 

16 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 139. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att översända kommunkontorets kommentar som svar på kultur- och 

fritidsnämndens remiss. 

Beslut expedieras till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 21 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

15. Regelverk avseende ansökan om medel 
som är avsatta för genomförande av planen 
för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättningar 
Dnr KS 2016/0180 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att utarbeta ett 

regelverk som tydliggör när nämnderna kan ansöka om pengar ur de 

medel som är avsatta för genomförandet av planen för delaktighet och 

jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. 

Kommunkontoret har nu tagit fram ett förslag på sådana regler. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2017. 

Reviderat förslag till Regler för medel avsatta för genomförande av 

planen för delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättningar. 

Kommunala funktionhinderrådets beslut den 6 december 2016, § 69. 

Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2016, § 245. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2016. 

Förslag till Regler för medel avsatta för genomförande av planen för 

delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. 

Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2014, § 91. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2013. 

Delaktighet för alla – plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättningar i Lunds kommun med kommunstyrelsens 

handlingsplan för genomförandet 2014-2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att  anta kommunkontorets förslag till Regler för medel avsatta för 

genomförande av planen för delaktighet och jämlikhet för personer 

med funktionsnedsättningar.   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 22 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

16. Finansiering  av stipendium för förföljda 
författare och kulturutövare 
Dnr KS 2016/0254 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2015, att ansöka om 

medlemskap i fristädernas internationella medlemsorganisation ICORN. 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen en 

kommunövergripande samordning och handläggning avseende ett 

fristadsprogram, istället för att ansvaret åläggs en enskild nämnd. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänstskrivelse den 2 mars 2017, dnr KS 2016/0254. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 31 oktober 2015, dnr KU 

2013/0607. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015 dnr KF 2013/0145. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att avslå kultur- och fritidsnämndens förslag 

  

Beslut expedieras till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 23 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

17. Beställning av om- och tillbyggnad av 
matsal, Polhemskolan 
Dnr KS 2016/1244 

Sammanfattning 
Kapaciteten i matsalen på gymnasieskolan Polhems räcker inte till med 

nuvarande antal elever. Utbildningsnämnden vill utöka kapaciteten och 

bygga om serveringslinjerna och diskinlämningen för att skapa en bättre 

kapacitet. Serviceförvaltningen bedömer investeringsutgiften till 7 mnkr. 

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna beställningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2017 dnr 2016/1244. 

Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse den 23 november 2016, dnr UN 

2016/0408. 

Beställningsmall daterad 2016-11-22. 

Utbildningsnämndens beslut den 14 december 2016, § 140 dnr 

2016/0408. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna utbildningsnämndens beställning och ge servicenämnden i 

uppdrag att genomföra investeringen,  

att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma med beställningen till 

kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringsutgiften överstiger 

denna beställning.  

att ge kommunkontoret i uppdrag att överföra 7 mnkr från 

kommunstyrelsens investeringsram till servicenämndens 

investeringsram,  

att ge kommunkontoret i uppdrag att öka utbildningsnämndens driftram 

med faktiskt tillkommande hyra när investeringen är klar, 

att finanisera tillkommande hyra med kommunstyrelsens reserverade 

medel för utbyggnad av lokaler för skola och förskola. 

Beslut expedieras till: 

Servicenämnden 

Utbildningsnämnden 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 

Akten 

    



    

Kommunstyrelsen Kallelse 24 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

18. Dialog Revingeskolan, (KF) 
Dnr KS 2017/0120 

Sammanfattning 
I juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en reviderad 

resursfördelningsmodell som började gälla 1 januari 2017. Ett av 

kriterierna för att ersättning ska utgå är att skolan ska ha minst 40 elever 

vilket Revinge skola för närvarande inte har. Barn- och skolnämnd Lund 

Öster beslutade den 25 januari 2017 att ge sin förvaltning och presidium i 

uppdrag att föra en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 

Revinge skolas förutsättningar utifrån kvalitet och ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2017-03-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-06, §54. 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2017-01-25. 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att ge BSN Öster dispens för att läsåret 2017/2018 dela ut tilläggsresurs, 

för små skolor till Revinge skola motsvarande 14 extra skolpengar,  

att finansieringen sker ur de 2 Mkr som är avsatta för mindre skolor,  

att ge BSN Öster i uppdrag att aktivt arbeta för att Revinge skola åter ska 

få minst 40 elever. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunkontoret 

BSN Öster 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 25 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

19. Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl, 
godkännande, (KF) 
Dnr KS 2017/0226 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna detaljplan för 

Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund, Lunds kommun samt att översända 

denna till kommunfullmäktige för antagande. Syftet är att uppföra en 

ridanläggning inom planområdet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets skrivelse 2017-03-06. 

Byggnadsnämndens protokoll 2017-02-17, § 31. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-03. 

Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2016-09-09, reviderad 

2017-02-03. 

Illustration, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03. 

Planbeskrivning, upprättad 2016-09-09 reviderad 2017-02-03. 

Utlåtande, upprättat 2017-02-03. 

Samrådsredogörelse, upprättad 2016-09-09. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att anta förslag till detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl Lund, Lunds 

kommun. 

  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
  

  

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 26 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

20. Försäljning av fastigheten Nymfen 1 till 
LKF 
Dnr KS 2017/0241 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen säljer fastigheten 

Nymfen 1 till Lunds kommuns Fastighets AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2017. 

Tekniska nämndens beslut den 15 februari 2017, § 46. 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2017, med 

bilagor. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna försäljningen av fastigheten Nymfen 1 till Lunds kommuns 

Fastighets AB för en köpeskilling om 8 430 000 kr. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 27 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

21. Försäljning av fastigheten Lund 
Hängmattan 3 till DGV Kraft AB 
Dnr KS 2017/0242 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen säljer fastigheten Lund 

Hängmattan 3 till DGV Kraft AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2017. 

Tekniska nämndens beslut den 15 februari 2017, § 44. 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2017, med 

bilagor. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna försäljningen av fastigheten Lund Hängmattan 3 till 

DGV Kraft AB för en köpeskilling om 13 123 100 kr. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 28 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

22. Markanvisning till Wihlborgs Fastigheter 
AB gällande del av fastigheten Helgonagården 
8:1 i Lund 
Dnr KS 2017/0308 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

markanvisningsavtalet gällande del av fastigheten Helgonagården 8:1 till 

Wihlborgs Fastigheter AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2017 dnr KS 2017/0308. 

Tekniska nämndens beslut den 22 mars 2017 dnr TN 2017/0137. 

Förslag till markanvisningsavtal Wihlborgs Ideon. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna markanvisningsavtalet gällande del av fastigheten 

Helgonagården 8:1 till Wihlborgs Fastigheter AB. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 29 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

23. Val av ombud till Höje å vattenråds 
årsstämmor 2017 - 2018 
Dnr KS 2017/0189 

Sammanfattning 
Höje å vattenråd har ombett Lunds kommun att utse ett ombud (ordinarie 

och ersättare) till Höje å vattenråds årsstämmor 2017-2018. Årsstämman 

2017 äger rum den 23 maj. 

Beslutsunderlag 
Höje å vattenråds skrivelse den 20 februari 2017. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2017 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att utse ett ombud (ordinarie och ersättare) till Höje å vattenråds 

årsstämmor 2017-2018.   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 30 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

24. Val av ombud till Kävlingeåns vattenråds 
årsstämmor 2017-2018 
Dnr KS 2017/0190 

Sammanfattning 
Kävlingeåns vattenråd har ombett Lunds kommun att utse ett ombud 

(ordinarie och ersättare) till Kävlingeåns vattenråds årsstämmor 2017-

2018. Årsstämman 2017 äger rum den 18 maj. 

Beslutsunderlag 
Kävlingeåns vattenråds skrivelse den 20 februari 2017. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att utse ett ombud (ordinarie och ersättare) till Kävlingeåns vattenråds 

årsstämmor 2017-2018.   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 31 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

25. Val av ombud till Kommuninvests 
föreningsstämma den 20 april 2017 
Dnr KS 2017/0201 

Sammanfattning 
Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma äger rum den 20 

april 2017. Till stämman bör ombud med ersättare för Lunds kommun 

utses. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att utse ett ordinarie ombud med en ersättare till Kommuninvest 

ekonomisk förenings föreningsstämma 2017.   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 32 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

26. Val av representant till styrgruppen för 
utveckling av tätorterna utanför staden 
Dnr KS 2017/0257 

Sammanfattning 
Yumna Ramadan (FI) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2017. 

Yumna Ramadans (FI) avsägelse den 6 mars 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att entlediga Yumna Ramadan (FI) och utse en ny person som ledamot 

i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden. 

Beslut expedieras till: 

Yumna Ramadan (FI) 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 33 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

27. Förslag till ny ersättare i Malmö/Lunds 
djurförsöksetiska nämnd 
Dnr KS 2017/0305 

Sammanfattning 
Maria Lannerstad (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som personlig 

ersättare för Zoltan Wagner (KD) i Malmö/Lunds djurförsöksetiska 

nämnd från och med den 15 maj 2017. Jordbruksverket vill ha förslag på 

vem som ska ersätta Maria Lannerstad (MP). 

Kommunstyrelsen bör föreslå en ny personlig ersättare för Zoltan 

Wagner (KD). 

Beslutsunderlag 
Jordbruksverkets skrivelse den 16 mars 2017 , jämte bilaga. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att föreslå en ny personlig ersättare för Zoltan Wagner (KD) i 

Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd, efter avgående Maria 

Lannerstad (MP).   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 34 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

28. Val av ersättare i Romeleås- och 
sjölandskapskommittén (RÅSK) 
Dnr KS 2017/0306 

Sammanfattning 
Gunnar Håkansson (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK). En ny ersättare ska 

utses. 

Enligt stadgarna för RÅSK är det medlemmarna som utser ledamöter och 

ersättare. Mandatperioden är fyra år från den 1 mars året efter allmänna 

val. 

Beslutsunderlag 
Gunnar Håkanssons (MP) avsägelse inkommen den 17 mars 2017. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att från och med den 1 maj 2017 entlediga Gunnar Håkansson (MP) 

och istället utse en ny person som ersättare i Romeleås- och 

sjölandskapskommittén.   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 35 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

29. Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L) 
skrivelse om att öka tryggheten för 
medborgarna kring Lunds central 
Dnr KS 2016/1255 

Sammanfattning 
Philip Sandberg och Mia Honeth (L) har i skrivelsen ”Öka tryggheten för 

medborgarna kring Lunds central”, belyst problem med ordningen kring 

Lunds centralstation, frekventa inslag av olika störningar och en ökad 

otrygghet hos boende och besökare som på olika sätt passerar eller 

befinner sig i området kring centralstationen. 

De föreslår flera åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bl a att 

den nuvarande lokala ordningsstadgan skall ses över i samråd med 

relevanta aktörer i området och att en utökad samverkan med aktörerna 

skall leda till konkreta åtgärder för att öka tryggheten i och omkring 

Lunds centralstation. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-03-22. 

Minnesanteckningar från Lunds brottsförebyggande råd den 15 november 

2016. 

Skrivelse till kommunstyrelsen inkommen 2016-12-22 dnr KS 

2016/1255. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta samarbetet med polis, 

näringsidkare och andra aktörer för att förbättra tryggheten i 

området kring centralstationen, 

att rapportera planerade och utförda åtgärder till Lunds 

brottsförebyggande råd samt 

att anse skrivelsen besvarad. 

Beslut expedieras till: 

Philip Sandberg (L) 

Mia Honeth (L) 

Kommunkontoret strategisk utvecklingsavdelning 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 36 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

30. Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo 
Kjellberg (SD) motion om återinförande av 
medborgarstämmor i Lunds kommun, (KF) 
Dnr KS 2017/0068 

Sammanfattning 
Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion till 

kommunfullmäktige att medborgarstämmor återinförs i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2017, dnr KS 2017/0068. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2010 § dnr KS 2002/0287. 

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om 

återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå motionen. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 37 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

31. Joakim Månsson Bengtsson (FI) m fl 
motion avseende könsneutralisering av 
begrepp inom organisationen, (KF) 
Dnr KS 2016/1032 

Sammanfattning 
Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl. har i en motion föreslagit att Lunds 

kommun könsneutraliserar begrepp inom organisationen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2017. 

Joakim Månsson Bengtssons (-) m.fl. motion, inkommen den 2 november 

2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 38 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

32. Medborgarförslag angående ny 
idrottsanläggning på Brunnshög, (KF) 
Dnr KS 2016/1186 

Sammanfattning 
Anton Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger en 

ny idrottsanläggning på Brunnshög. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2017. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 35. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2017. 

Medborgarförslag inkommet den 8 december 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret anfört. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 39 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

33. Medborgarförslag om medborgardialog 
genom veckovisa möten arrangerade av 
kommunen, (KF) 
Dnr KS 2016/1057 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att medborgardialog ska 

genomföras genom att Lunds kommun arrangerar veckovisa dialogmöten 

 som består av kortare tema föredrag och ibland längre föredrag i 

övergripande ämnen med efterföljande dialog och frågestund. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om medborgardialog genom veckovisa möten 

arrangerade av kommunen 2016-11-10. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017 dnr KS 2016/1057. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2016 § 99 dnr 2016/0173. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 40 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-05 KS 2016/0994  

    

 

 

 

34. Medborgarförslag om en idrottshall till i 
Dalby, (KF) 
Dnr KS 2016/1059 

Sammanfattning 
Felix Nilsson, Nadja Fors och Frida Johansson förslår i ett 

medborgarförslag att det ska byggas en ny idrottshall i Dalby. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 14. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017. 

Barn- och skolnämnd Lund östers beslut den 25 januari 2017, § 11. 

Barn- och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse den 20 december 

2016. 

Servicenämndens beslut den 11 januari 2017, § 6. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 2016. 

Medborgarförslag, daterat den 11 november 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 41 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
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35. Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr KS 2017/0001 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens anmälan av delegeringsbeslut avseende perioden 

2017-02-21 - 2017-03-21. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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36. Meddelanden 
Dnr KS 2017/0231 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över flyktingmottagandet januari 2017, dnr KS 

2017/0181.  

Inkommen skrivelse från Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför 

staden, dnr KS 2017/0237. 

Kallelse till direktionsmöte för Räddningstjänsten Syd den 15 mars 2017, 

dnr KS 2017/0263.  

Sammanträdesplan 2018 för Sveriges Kommuner och Landsting, dnr KS 

2017/0287. 

  

 

  

Beslut expedieras till: 

Akten 

 


