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§ 223 Justering av dagordningen 
 

Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistans ärende nr. 18 ska 
behandlas som första ärende. 
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§ 224 Beställning av systemhandling för 
Skola 2000, Pastor Svane 1, Lund 

Dnr KS 2015/0927 

Sammanfattning 
Som ett led i projektet för en ny gymnasieskola, Skola 2000, behöver 
projektering av byggnationen ske. Det görs genom att 
serviceförvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen upprättar 
handlingar, först program- och systemhandling och därefter 
bygghandling. För att säkerställa kontroll och kvalitetsuppföljning av 
projektet föreslås beställning ske i flera delar. Kommunstyrelsen föreslås 
beställa projektering av systemhandling.   

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets reviderade tjänsteskrivelse, 2017-08-07. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-23, § 216. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-25 § 206. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-22 § 123. 

Yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M), Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och Christer Wallin 
(M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag. 

Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att den nya 
gymnasieskolan inte behöver byggas. 

Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
ärendet för beslut i kommunfullmäktige då ärendet är av principiell 
betydelse. 

Torsten Czernyson (KD) instämmer i första hand i Philip Sandbergs (L) 
yrkande och i andra hand i Louise Rehn Winsborgs (M) m.fl. yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Philip Sandbergs (L) yrkande om 
att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige mot avslag på detsamma 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 

Omröstning begärs. 
  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för avslag på Philip Sandbergs (L) yrkande. 
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Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande. 
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira 
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga Kerstin Eriksson (C) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja. 

Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin 
(FNL) röstar nej. 
  
Med 10 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
avslå Philip Sandbergs (L) yrkande om att ärendet ska avgöras av 
kommunfullmäktige. 

  

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i övrigt och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Louise Rehn Winsborgs 
(M) m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 
  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) m.fl. yrkande. 
Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande. 
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira 
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Louise Rehn 
Winsborg (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja. 

Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin (FNL) röstar nej. 

Philip Sandberg (L) avstår från att rösta. 
  
Med 10 ja-röster mot 2 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar 
kommunstyrelsen således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs 
(M) m.fl. yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  ge servicenämnden i uppdrag att ta fram systemhandlingar för 

Skola TVÅTUSEN med en kalkylerad utgift på 48 mnkr enligt 
föreliggande reviderade tjänsteskrivelse, 

att  investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden med motsvarande belopp. 

Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD) och Philip Sandberg 
(L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 224/01. 

Beslut expedieras till: 
Servicenämnden 
Utbildningsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 
 
Beställning av systemhandling för Skola 2000, Pastor Svane 1, 
Lund (Dnr: KS 2017/0927) 
 
Ärendet är av principiell betydelse och bör därför avgöras av Lunds högst beslutande politiska 
organ, kommunfullmäktige. Det har även funnits brister i den demokratiska förankringen då 
dialog med berörda så som elever, vårdnadshavare, personal och kringboende saknats.  
 
Liberalerna och Kristdemokraterna anser vidare att det finns lämpligare placeringar för den 
femte gymnasieskolan, exempelvis öster om nuvarande Lerbäckskolan i enlighet med vad 
utbildningsnämnden förordat i ett tidigare skede. Det är olyckligt att riva en väl fungerande 
högstadieskola med goda resultat där både elever och personal trivs. Det har nyligen 
investerats miljonbelopp i renoveringar av Svaneskolan vilket visar sig bli kapitalförstöring 
när det nu ska uppföras en gymnasieskola på just denna tomt.  
 
Vi är också frågande till hur det ska fungera i praktiken när nästan fem tusen gymnasieelever 
och personal (med intilliggande Polhemskolan) dagligen ska ta sig till och från denna 
begränsade yta. Det samtidigt som det föreslås att parkeringsplatser ska tas bort. I tidigare 
utkast har det även framkommit att antalet cykelparkeringar ska minskas. Det får i så fall 
konsekvenser inte minst för tillgängligheten.  
 
Mot bakgrund av bland annat ovanstående reserverar vi oss till förmån för våra respektive 
yrkanden.  
 
 
 
 
Philip Sandberg (L)   Torsten Czernyson (KD)        
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§ 225 Kommunkontorets information om 
ekonomi och budget 

Dnr KS 2017/0002 

Beslutsunderlag 
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens Finansiella rapport den 31 maj 
2017. 
Rapporten redovisas. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 226 Rapport från kommunstyrelsens 
utskott 

 

Muntlig rapportering från kommunstyrelsens arbetsutskott, 
arbetsgivarutskott och miljö- och hälsoutskott. 
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§ 227 Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 
Dnr KS 2017/0656 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 3 maj 
2017, den 15 maj 2017, den 22 maj 2017, den 29 maj 2017, den 12 juni 
2017 samt den 19 juni 2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 228 Rapport från kommunala råden 
 

Muntlig rapportering från brottsförebyggande rådet, pensionärsrådet, 
integrationsrådet, studentrådet och funktionshinderrådet. 
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§ 229 Uppdatering obligationsprogram, 
utökat rambelopp samt tillägg 
lånemöjligheter i NOK 

Dnr KS 2017/0617 

Sammanfattning 
Lunds kommun har ett befintligt obligationsprogram, ett s k MTN-
program, inom vilket upplåning sker. Beslut om detta program fattades 
av Kommunstyrelsen 2014-03-05. Nuvarande MTN-program har ett 
rambelopp på 5,0 mdkr kronor och hanterar enbart upplåning via svenska 
kronor. För att täcka kommande lånebehov inom kommunen föreslår 
kommunkontorets ekonomiavdelning att uppdatera rambeloppet för 
MTN-programmet till 8,0 mdkr samt att även inkludera möjligheten att 
låna i norska kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2015 dnr KS 2017/0617. 
Kommunstyrelsens beslut om MTN-program den 5 mars 2014, § 54 dnr 
KS 2014/0138. 
Kommunfullmäktiges beslut om Finanspolicy den 27 augusti 2015, § 136 
dnr KS 2015/0401. 
Kommunstyrelsens beslut om Finansiella riktlinjer den 11 januari 2017, § 
7 dnr KS 2016/1048. 
Kommunfullmäktiges beslut om borgensram för LKF den 27 november 
2014, § 205 dnr KS 2014/0701. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utöka rambeloppet för befintligt MTN-program från 5,0 mdkr till 

8,0 mdkr,  
att uppdatera befintligt MTN-program med möjlighet att emittera i 

norska kronor (NOK),  
att ekonomidirektören eller den han eller hon förordnar äger rätt att 

företräda Lunds kommun i samtliga avseenden hänförliga till 
MTN-programmet. 

Beslut expedieras till: 
Ekonomidirektören 
Ekonomiavdelningen kommunkontoret 
Akten   
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§ 230 Ansökan om medel till Mejeriets 30-års 
jubileum 

Dnr KS 2017/0228 

Sammanfattning 
Mejeriet ansöker om 250 000 kr till projektet ”Mer kultur för fler”. Syftet 
med projektet är att i samband med Mejeriets 30-års jubileum 
uppmärksamma kulturens värde för så väl den enskilda människan som 
för hela samhället och alla människors rätt att skapa och uppleva kultur. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets missiv den 22 juni 2017. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 juni 2017, § 134. 
Föreningen Kulturmejeriets ansökan om medel. 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) 
och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att  lämna ett bidrag på 150.000 kr till föreningen Kulturmejeriet samt, 

att  finansiering sker genom disposition av reserverade medel till 
kommunstyrelsens förfogande. 

  

Christer Wallin (M), Hans-Olof Andersson (SD), Torsten Czernyson 
(KD), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anne Landin 
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att  överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
Eventuell finansiering ska ske inom kultur- och fritidsnämndens ram. 

  

Elin Gustafsson (S) yrkar avslag på Christer Wallins (S) m.fl. yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl. 
yrkande om att ärendet ska överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå yrkandet. 

Omröstning begärs. 
  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för avslag på Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 
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Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande. 
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira 
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Anne Landin (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej. 
  
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
bifalla Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 

Beslut 

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

Eventuell finansiering ska ske inom kultur- och fritidsnämndens 
ram. 

Reservationer 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira 
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten 
Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 230/01-02. 

Protokollsanteckningar 
Pernilla West (FI): FI instämmer i S yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Föreningen Kulturmejeriet 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 
 
Ang Ansökan om medel till Mejeriets 30-års jubileum  (Dnr: KS 
2017/0228) 
 
 
Föreningen Kulturmejeriet har ansökt om 250 000 kronor av kommunstyrelsen för projektet 
”Mer kultur för fler”. Detta sker i samband med föreningens 30-årsjubileum. 
Kommunkontoret föreslog att lämna ett bidrag om 150 000 kronor. Utan att i 
kommunstyrelsen ta ställning till beloppet och projektet i sig menar vi i Alliansen att ett 
eventuellt bidrag ska beslutas av berörd facknämnd. Kultur- och fritidsnämnden har under 
innevarande år fått en extra ramförstärkning från kommunstyrelsen på 3,3 miljoner kronor. 
Om nämnden önskar bifalla ansökan anser vi att nämnden har möjlighet att hantera detta inom 
ram. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Mats Helmfrid (M) 
 



Reservation    
  
 

  Kommunstyrelsens 
  sammanträde 

   170816 
 
Ärende 6 
Ansökan om medel till Mejeriets 30-års jubileum  
 
I år firar fantastiska Kulturmejeriet i Lund sina första 30 år! Genom åren har ett otal storartade 
arrangemang ägt rum på Mejeriet och verksamheten fortsätter att utvecklas varje år.  Mejeriet 
är en av flera viktiga kulturaktörer i Lunds kommun som på ett positivt sätt bidrar till att 
stärka kulturlivet och göra Lund attraktivt. 
  
Det är fullt rimligt att kommunen bidrar till Mejeriets jubileumsarrangemang. Trots det valde 
de borgerliga partierna tillsammans med (SD) att inte bifalla förslaget. De negativa 
konsekvenserna att istället överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden kan bli flera. Det 
riskerar dels att dra ut på tiden innan nämnden kan fatta beslut, vilket ger arrangören 
försämrade planeringsförutsättningar, dels riskerar också att skada det samlade kulturlivet i 
Lunds kommun. Detta eftersom att till skillnad från kommunstyrelsen så har inte kultur- och 
fritidsnämnden några fria reserverade medel som kan användas till denna typ av projekt. 
Därför kommer en prioritering av detta projekt från kultur- och fritidsnämnden kunna 
innebära nedskärningar i annan verksamhet. Det är Socialdemokraternas och Miljöpartiets 
uppfattning att den här typen av evenemang har ett kommunövergripande intresse och därför 
bör ekonomiskt stöd tas från de medel som kommunstyrelsen har till förfogande. 
 
Därför reserverar vi oss till förmån för vårt förslag att lämna bidrag på 150 000 till Mejeriets 
30-årsjubileum. 
 
 
 
 
Anders Almgren (S) Elin Gustafsson (S) Ulf Nymark (MP)  
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§ 231 Kultur- och fritidsnämndens begäran 
om överföring av medel gällande 
eftersatt underhåll 

Dnr KS 2017/0551 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden begär att 2 500 tkr för eftersatt underhåll vid 
kultur- och fritidsanläggningar överförs till nämndens budget 2017. 1 500 
tkr finns avsatt i kommunstyrelsens budget för eftersatt underhåll 
avseende kultur- och fritidsanläggningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2017. 
Beslut i kultur- och fritidsnämnden den 11 maj 2017 § 82. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2017. 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag, 

att  kultur- och fritidsnämndens driftsbudgetram för 2017 utökas med 
1 500 tkr för eftersatt underhåll avseende kultur- och fritidsanläggningar 
samt  

att  kostnadsökningen finansieras genom disposition av hos 
kommunstyrelsens reserverade medel för detta ändamål. 

  

Hanna Gunnarsson (V) instämmer i Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande 
samt yrkar därutöver att kommunstyrelsen beslutar 

att  kultur- och fritidsnämnden tillförs ytterligare 1 mkr att finansieras i 
bokslutet genom ökad upplåning. 

  

Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Philip Sandberg (L) och Anne Landin (FNL) instämmer i Elin 
Gustafssons (S) m.fl. yrkande samt yrkar därutöver att kommunstyrelsen 
beslutar 

att uppmana kultur- och fritidsnämnden att avsätta 1,5 mkr ytterligare till 
det eftersatta underhållet, inom nämndens befintliga ram, samt 
 
att kultur- och fritidsnämnden särskilt ska redovisa vilka medel som 
använts till det eftersatta underhållet. 
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Ulf Nymark (MP) instämmer i Christer Wallins (M) m.fl. tilläggsyrkande 
såvitt avser sista att-satsen om redovisning, men yrkar avslag såvitt 
avser första att-satsen om att uppmana kultur- och fritidsnämnden att 
avsätta 1,5 mkr ytterligare till underhållet. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunkontorets förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Hanna Gunnarssons (V) 
tilläggsyrkande om att kultur- och fritidsnämnden tillförs ytterligare 1 
mkr mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter proposition på första att-satsen i Christer 
Wallins (M) m.fl. tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i denna del. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 

 
Ja för avslag på Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande. 

 
Omröstningen utfaller enligt följande. 

 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira 
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof 
Andersson (SD) röstar ja. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Anne Landin 
(FNL) röstar nej.   

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
avslå Christer Wallins (M) m.fl. yrkande i denna del. 

  

Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen i Christer 
Wallins (M) m.fl. tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet i denna del. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att kultur- och fritidsnämndens driftsbudgetram för 2017 utökas med 

1 500 tkr för eftersatt underhåll avseende kultur- och 
fritidsanläggningar,  

att  kostnadsökningen finansieras genom disposition av hos 
kommunstyrelsens reserverade medel för detta ändamål, samt 

att kultur- och fritidsnämndens särskilt ska redovisa vilka medel som 
använts till det eftersatta underhållet. 

Reservationer 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Anne Landin 
(FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 231/01. 

Beslut expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 
 
Ang Kultur- och fritidsnämndens begäran om överföring av medel 
gällande eftersatt underhåll (Dnr: KS 2017/0551) 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär 2,5 miljoner kronor av kommunstyrelsen för att bekosta 
åtgärder för att komma till rätta med eftersatt underhåll. Vi bifaller att kultur- och 
fritidsnämndens driftsram utökas med 1,5 miljoner kronor. Alliansen föreslog också att 
nämnden särskilt ska redovida vilka medel som används för att åtgärda det eftersatta 
underhållet, vilket kommunstyrelsen biföll. Det är viktigt att kommunstyrelsen får någon form 
av återrapportering för hur kultur- och fritidsnämnden faktiskt använder de extra medlen.  
 
Vidare är vår uppfattning att nämnden har goda förutsättningar att komma till rätta med det 
eftersatta underhållet, då nämnden har fått 3,3 miljoner kronor extra i utökad ram innevarande 
år. Därför ville vi att kommunstyrelsen skulle uppmana nämnden att ta av sina egna extra 
medel för att förbättra underhållet. 
 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkanden att kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att avsätta 1,5 miljoner ytterligare till det 

eftersatta underhållet, inom nämndens befintliga ram 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Mats Helmfrid (M) 
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§ 232 Ansökan om medel för Projekt ”Öka 
hälsotalen i Vård och Omsorg” 

Dnr KS 2017/0543 

Sammanfattning 
I samband med beslut om EVP avsattes medel till kommunkontoret för 
personalfrämjande åtgärder med 4 mnkr för 2018 och 2 mnkr för vardera 
2019 och 2020. En förvaltningsövergripande process har genomförts för 
att säkerställa att medlen används på bästa sätt. 

Förslag finns från vård- och omsorgsförvaltningen om ett projekt för att 
hitta arbetsmodeller som är långsiktigt hållbara för att motverka ohälsa 
och öka frisknärvaron i förvaltningen. Projektet förslås finansieras ur 
avsatta medel för personalfrämjande åtgärder. Förslaget har beretts i 
kommunens ledningsgrupp och HR-rådet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-06-28. 
Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2017-05-19. 

Yrkanden 
Ulf Nymark (MP), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Philip 
Sandberg (L), Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Elin Gustafsson (S) och Hanna Gunnarsson (V) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att  bevilja vård- och omsorgsnämnden 680 tkr för 2017 samt 1 750 tkr 
för 2018 i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens projektförslag 
och att medel för 2019 beviljas under förutsättning att 
kommunfullmäktige avsätter medel i budget 2019, samt  

att  finansiering sker genom anslaget personalfrämjande åtgärder i 
kommunkontorets budget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja vård- och omsorgsnämnden 680 tkr för 2017 samt 1 750 tkr 

för 2018 i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens 
projektförslag och att medel för 2019 beviljas under förutsättning 
att kommunfullmäktige avsätter medel i budget 2019, samt  

att finansiering sker genom anslaget personalfrämjande åtgärder i 
kommunkontorets budget. 
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Protokollsanteckningar 
Hanna Gunnarsson (V): Vänsterpartiet uppmanar Vård- och omsorg att 
inkomma med fler ansökningar då bara en liten del av beloppet nu tas i 
anspråk. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, HR-avdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 233 Införande av ny vision i Lunds 
kommun 

Dnr KS 2017/0592 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2017-04-27 ny vision med förhållningssätt i 
Lunds kommun samt gav kommunstyrelsen i uppdrag att leda och 
samordna implementeringen av den nya visionen i 
kommunorganisationen. 

Införandet har startat under våren 2017 med kommungemensamma 
kommunikationsinsatser syftande till att synliggöra den nya visionen och 
förhållningssätten i organisationen samt informera om vilken roll de 
spelar i kommunens styrning. 

Arbete har inletts med att ta fram införandeplan med resursbehov, 
tidplaner mm. Arbetet ska till största del bedrivas med organisationens 
befintliga resurser men tillskott av medel behövs för samordning och 
metoder och verktyg till förvaltningarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-06-13. 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27, § 106. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-03-24. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar avslag på bordläggningsyrkandet. I 
sak yrkar hon att kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan då arbetet 
med den nya visionen bör vara en del av verksamheternas ordinarie 
arbete. 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på bordläggningsyrkandet och 
avslag i sak.  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bordlägga ärendet. 
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Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 234 Ändringar i kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Dnr KS 2016/0693 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning har föreslagit ändringar i 
kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av tidigare beslut om 
att ersätta medborgarförslag med Lundaförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2017. 
Utkast till ändring av Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund. 
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut den 31 januari 2017, § 
2. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag. 

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

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att     ändra Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund på det sätt som 

framgår av upprättat utkast till ändring av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Lund. 

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 234/01. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
    



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 16 augusti 
2017, ärende  ”Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande.  
Medborgarförslagen har ju tagits bort, (vilket vi var emot) och istället har 
man infört det helt annorlunda systemet som heter Lundaförslaget. I det 
aktuella förslaget till arbetsordning tas all text om medborgarförslagen 
bort, men det införs ingen ny text om hur det redan beslutade 
Lundaförslaget ska fungera.  
Vi tycker att detta skapar stor oklarhet, när man inför ett helt nytt system 
som inte finns reglerat i lagen bör det ju stå i arbetsordningen hur det ska 
fungera. På grund av denna oklarhet valde vi att yrka avslag.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-08-16 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 235 Ny valdistriktsindelning för Lunds 
kommun 

Dnr KS 2017/0446 

Sammanfattning 
Valnämnden har låtit göra en analys av befolkningsutvecklingen i Lunds 
kommuns valdistrikt. Bakgrunden är den stadigt växande befolkningen i 
kommunen. Under perioden 2007 till och med 2015 har Lunds kommun 
haft en befolkningsökning på drygt 13 500 invånare. Detta motsvarar 
ungefär 1 700 invånare per år i genomsnitt eller cirka ett valdistrikt om 
året. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens beslut den 18 april 2017, § 6, jämte bilaga. 
Kartor med förslag till förändrade valdistrikt (Bilaga 1). 
Prognos valdistrikt inför 2018 (Bilaga 2). 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2017. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  föreslå länsstyrelsen i Skåne län den indelning av kommunen i 

valdistrikt samt de benämningar på dessa distrikt, som framgår av 
bilagorna 1 och 2 till valnämndens skrivelse, att gälla fr o m de 
allmänna valen 2018.  

  

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 236 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Lunds 
kommun 2016 

Dnr KS 2017/0348 

Sammanfattning 
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom Lunds kommun, senast genom en webbenkät till kommunens 
samverkansgrupper på verksamhetsnivå. 

Utifrån det kommungemensamma resultatet på webbenkäten föreslår 
kommunkontoret följande handlingsplan för 2017-års uppföljning: 

- Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av 
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). 

- Arbeta fram kommunövergripande arbetsmiljömål för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och särskilt beakta den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. 

- Arbeta fram en manual för arbetsskaderegistret LISA för målgrupperna 
medarbetare respektive chef. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-06-19. 
Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat 
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2016 års resultat. 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Yanira Difonis (MP) och 
Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  lägga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 

till handlingarna samt   
att  uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i 

handlingsplanen för 2017-års arbetsmiljöarbete. 
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Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, HR-avdelningen 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 237 Uppdrag från kommunfullmäktige om 
att utreda förutsättningarna för att 
uppfylla målsättningen för 
gruppstorlek i förskolan 

Dnr KS 2017/0568 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnderna har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättningen för gruppstorlek i 
förskolan. Båda nämnderna har återredovisat uppdraget vilka nu 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2017. 
Barn- och skolnämnd Östers beslut den 28 september 2016 § 117. 
Skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse. 
Barn- och skolnämnd Lunds Stads beslut den 8 juni 2016 § 46. 
Skolförvaltning Lund Stads tjänsteskrivelse. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S), Yanira 
Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson 
(V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att  återremittera ärendet för att komplettera med en samlad 
kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds stads 
rapport också kompletteras med motsvarande uppgifter och nyckeltal 
som i sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund Öster. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  återremittera ärendet för att komplettera med en samlad 

kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds 
stads rapport också kompletteras med motsvarande uppgifter och 
nyckeltal som i sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund 
Öster. 

Beslut expedieras till: 
Barn- och skolnämnderna 
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning 
Akten   
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§ 238 Utredning av kommunsamverkan 
mellan Överförmyndarnämnden i Lund 
och Överförmyndare/ 
Överförmyndarnämnder i andra 
kommuner 

Dnr KS 2017/0517 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i EVP:n 2016 att utreda möjlig 
kommunsamverkan angående överförmyndare. Överförmyndarnämnden 
har nu slutfört utredningsuppdraget. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens beslut den 8 maj 2017, § 121, jämte bilagor. 
Kommunkontorets missiv den 12 juni 2017. 

Yrkanden 
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Torsten Czernyson (KD), 
Anne Landin (FNL) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna utredningen och lägga den till handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att godkänna utredningen och lägga den till handlingarna. 

Reservationer 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL) och Philip Sandberg (L) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 238/01. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 
 
Ang Utredning av kommunsamverkan mellan 
Överförmyndarnämnden i Lund och 
Överförmyndare/Överförmyndarnämnder i andra kommuner (Dnr: 
KS 2017/0517) 
 
 
Vi anser att viktiga aspekter som ökad kvalitet och rättssäkerhet samt minskad organisatorisk 
sårbarhet avseende överförmyndarfunktionen kan göra frågan om kommunsamverkan mellan 
Lunds kommun och andra kommuner aktuell i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Mats Helmfrid (M)  Anne Landin (FNL) 
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§ 239 Igångsättningstillstånd för 
Clemenstorget 

Dnr KS 2017/0552 

Sammanfattning 
Clemenstorget är centralt i utvecklingen av Lund Centralstation som 
viktig bytespunkt i det regionala transportsystemet. Tekniska nämnden 
föreslår en ombyggnad av torget i enlighet med antaget ramprogram för 
Lund C. Investeringen ska genomföras i två etapper. Den första etappen 
är ombyggnad för funktion, anslutningar och tillgänglighet för 
spårvägens hållplats på torget. Denna etapp ska att genomföras under 
2018-2019. Helheten, etapp 2, slutförs när ny Centralstation anläggs 
enligt Lund C projektet. Tekniska nämnden vill att kommunstyrelsen ger 
klartecken till projektet i sin helhet, etapp 1 och 2 för en 
investeringsutgift på 40 000 000 kr för att kunna gå vidare med projektet. 
Driftkonsekvensen av investeringen finaniseras inom tekniska nämndens 
ram.  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2017. 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 01 maj 2017, dnr TN 
2017/347. 
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 103 dnr TN 2017/347. 
Gestaltningsprogram, daterad den 03 maj 2017. 
Kalkylsammanställning, daterad 1 maj 2017. 
Etappindelning, daterad 1 maj 2017. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Mats Helmfrid (M), Anne Landin (FNL), Torsten 
Czernyson (KD), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V) och 
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att tekniska nämnden ges igångsättning med 40 000 000 kr för 

omgestaltning av Clemenstorget,  
att finansiering sker inom Tekniska nämndens investeringsram. 
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Reservationer 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Anne Landin (FNL) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 239/01. 

Protokollsanteckningar 
Anne Landin (FNL): Jag tycker inte att Clemenstorget ska ha en 
spårvägshållplats eftersom spårväg inte passar i Lund. 

Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 
 
Ang Igångsättningstillstånd för Clemenstorget (Dnr: KS 2017/0552) 
 
 
Clemenstorget är en viktig del av Lunds centrum. För många resenärer är torget samt dess 
omgivning bland det första de ser av staden när de anländer. Vidare kommer platsen att vara 
en ändhållplats för den förstärkta kollektivtrafiken, i form av spårväg, mellan Lund C och 
Brunnshög. Därför måste Clemenstorgets omgestaltning få en utformning lämplig för 
övergång mellan olika trafikslag och höga människoflöden. Samtidigt är de estetiska 
aspekterna i planläggningen angelägna för att få en trivsam och attraktiv miljö. 
 
Vi menar att det planerade underjordiska cykelgaraget på torgets västra sida av ett antal skäl 
inte är en optimal lösning. Framför allt tror vi att det kan finnas fara för att ett underjordiskt 
cykelgarage blir en ogästvänlig högriskmiljö samt inte minst otillfredsställande ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 
Det är också av betydelse att planeringen för Clemenstorgets omgestaltning möjliggör fortsatt 
busstrafik via S:t Laurentiigatan, också det av bland annat tillgänglighetsskäl. 
Sist men inte minst förutsätter vi att tekniska nämnden beaktar behovet av trygghetsskapande 
åtgärder på det nya Clemenstorget både vad gäller fysisk utformning och tekniska lösningar. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Mats Helmfrid (M)  Anne Landin (FNL) 
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§ 240 Ramavtal med Domkyrkan avseende 
Östra Torn 29:8 i Lund 

Dnr KS 2017/0550 

Sammanfattning 
Domkyrkan har som markägare planer på att exploatera och bygga ut 
delar av fastigheten Lund Östra Torn 29:8 (”Området”). Exploateringen 
kommer att ske etappvis, där varje specifik etapp kommer att omfattas av 
en enskild detaljplan. Till varje enskild detaljplan inom Området skall 
ingås ett särskilt exploateringsavtal mellan Lunds kommun och 
Domkyrkan (”Parterna”). Genom exploateringsavtalet fastställer Parterna 
de åtgärder som krävs för genomförandet av detaljplanen som 
exempelvis överlåtelse av mark och uttag av gatukostnadsersättning m m. 

Ramavtalet har till syfte att reglera Domkyrkans medfinansiering av de 
allmänna anläggningar som skall utföras av Lunds kommun i huvudsak 
utanför Området och som krävs för utbyggnaden av hela det s.k. 
Brunnshögsområdet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden beslut den 17 maj 2017, § 98, jämte bilaga. 
Ramavtal mellan Lunds kommun och Lunds Domkyrka. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 maj 2017. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Mats Helmfrid (M), Ulf 
Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och 
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ramavtal avseende Domkyrkans exploatering på del av 

fastigheten Lund Östra Torn 29:8. 

Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 32 (66) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-08-16   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 241 Försäljning av Helgonagården 7:10 till 
Medicon Village AB 

Dnr KS 2017/0631 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna försäljning av 
fastigheten Helgonagården 7:10 till Medicon Village AB för en 
köpeskilling om 46 585 500 kr.  

  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 100, jämte bilaga. 
Förslag till arrendeavtal. 
Förslag till köpekontrakt. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2017. 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Ulf Nymark (MP) och 
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 5 uppfylls, 

godkänna försäljning av fastigheten Helgonagården 7:10 till 
Medicon Village AB för en köpeskilling om 46 585 500 kronor och 
i övrigt på de villkor som framgår av föreliggande köpekontrakt. 

  

Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Medicon Village AB 
Akten   
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§ 242 Beställning av matsal på 
Svaleboskolan i Veberöd 

Dnr KS 2017/0470 

Sammanfattning 
Det befintliga köket och matsalen på Svaleboskolan i Veberöd, har 
omfattande brister med inomhusmiljön och måste åtgärdas. Flera 
lösningar har utretts och förslag till lösning har tagits fram. Barn- och 
skolnämnden Lunds stad samt Servicenämnden förordar att såväl kök 
som matsal rivs och en nybyggnad uppförs där den tidigare stod. 
Kommunkont rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna beställning 
av ett nytt kök och matsal för 32 100 000 kr. 

  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2017, dnr 
2017/0470. 
Barn- och skolförvaltnings Lund Öster tjänsteskrivelse den 10 april 2017 
dnr BSÖ 2017/0254. 
Beställningsmall daterad 10 april 2017. 
Bilagor till beställning BSÖ 1 och BSÖ 2 daterade den 10 april 2017. 
Barn- och skolnämnd Lunds öster beslut den 26 april 2017, § 68, dnr 
BSÖ 2017/0254. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2017, dnr SN 
2017/0228. 
Servicenämndens beslut 3 maj 2017, §43, dnr SN 2017/0228. 
Kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2017, §99, dnr 2017/0046.  

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Yanira Difonis (MP), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), 
Anne Landin (FNL) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna och överlämna beställningen till servicenämnden av ett 

nytt kök och matsal för 32 100 000 kr på Svaleboskolan 
enligt kommunkontorets tjänsteskrivelse,  

att investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden enligt beställningen,  
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att hyran för kök och matsal ingår i skolans hyra till 
serviceförvaltningen,  

att  ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Barn och skolnämnd 
Lund östers investeringsram för faktiska investeringsbehov för nya 
matsalsinventarier enligt denna beställning,  

att kommunkontoret får i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd 
Lund Östers lokalram med mellanskillnaden mellan nuvarande 
hyra och ny hyra,  

att finansiering sker med kommunstyrelsens reserverade medel för 
utbyggnad av skola och förskola. 

  
  

Beslut expedieras till: 
Servicenämnden 
Barn- och skolnämnd Lund Öster 
Barn- och skolnämnd Lunds stad 
Utbildningsnämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 243 Lokal för hemvården Östra Torn 
Dnr KS 2017/0669 

Sammanfattning 
Servicenämnden föreslås teckna hyresavtal på Sölvegatan 53 för att lösa 
det långsiktiga lokalbehovet för hemvården Östra Torn, Vård- och 
omsorgsnämnden. 

Bakgrunden är att nuvarande hemvårdsgrupp delas i två och då behöver 
den nya hemvårdsgruppen Östra Torn nya lokaler inom det geografiska 
område de verkar. 

Hyresavtalet är på fem år med en hyra på 733 tkr per år inklusive 
fastighetsskatt och finanserias av enheten Östra Torn inom den ersättning 
som ges för utförda hemvårdsuppdrag enligt vård- och omsorgsnämndens 
resursfördelningssystem. 
Inom vård- och omsorgsnämndens investeringsram är medel avsatta för 
inventarier och utrustning till lokalerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2017. 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2017, dnr 
2017/0313. 
Vård och omsorgnämndens beslut den 21 juni 2017, § 50, dnr 2017/0313. 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), 
Torsten Czernyson (KD), Christer Wallin (M), Anne Landin (FNL), 
Hanna Gunnarsson (V) och Yanira Difonis (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att     ge servicenämnden rätt att teckna hyresavtal för lokal till 

hemvården med adress Sölvegatan 53, Lund med en årshyra om 
733 tkr på fem år,  

att     finansiering av hyran för lokalen sker inom vård- och 
omsorgsnämndens driftram. 
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Beslut expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Servicenämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 244 Kunskapsparken Brunnshög - 
markförvärv 

Dnr KS 2015/0532 

Sammanfattning 
I den fördjupade översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög antagen av 
kommunfullmäktige 2013-12-19 pekas ett större område ut för ny stor 
regional park – Kunskapsparken. Detaljplan för etapp 1 Kunskapsparken 
är antagen och enligt beslut i teknisk nämnd 2015-04-15 förvärvas nu 
mark av Domkyrkan för detta ändamål. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 97, jämte bilagor. 
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 maj 2017. 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Mats 
Helmfrid (M) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna föreliggande Ansökan och överenskommelse om 

fastighetsreglering mellan Lunds Domkyrka och Lunds kommun. 

Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Akten   
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§ 245 Lunds Vatten - sjö och 
vattendragsplan 

Dnr KS 2015/1227 

Sammanfattning 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
komplettera befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten.  

Ett förslag till Sjö- och vattendragsplan har varit utsänd för sypunkter till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten, Naturvetenskapliga 
fakulteten - Lunds universitet, samt till Lomma kommun, Staffanstorps 
kommun, Kävlinge kommun, Eslövs kommun och Sjöbo kommun. 
Vattenråden ombads att inhämta synpunkter från berörda 
dikningsföretag.  

Förslaget till sjö-och vattendragsplan har reviderats utifrån inkomna 
synpunkter. Planen har också justerats utifrån Vattenmyndighetens nya 
åtgärdsprogram 2016-2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2017. 
Sjö- och vattendragsplan remissammanställning. 
Förslag till sjö – och vattendragsplan. 
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2016. 
Eslövs kommuns yttrande den 23 mars 2016. 
VA Syds yttrande den 22 mars 2016. 
Kävlinge kommuns yttrande den 21 mars 2016. 
Naturskyddsföreningens yttrande den18 mars 2016. 
Lomma kommuns yttrande den 17 mars 2016. 
Tekniska nämndens beslut den 17 mars 2016. 
Miljönämndens beslut den 15 mars 2016. 
Sjöbo kommuns yttrande den 14 mars 2016. 
Sydvattens yttrande den 11 mars 2016. 
Kävlingeåns vattenråds yttrande den 29 februari 2016. 
Höje Å Vattenråds yttrande den 17 februari 2016. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 december 2015 § 216. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att anta förslaget till sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun 
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Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 246 Lunds Vatten - vattenförsörjningsplan 
för Lunds kommun 

Dnr KS 2016/0841 

Sammanfattning 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
komplettera befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten. 

Planen har varit utsänd på remiss. Byggnadsnämnden, miljönämnden, 
tekniska nämnden, VA SYD, Sydvatten, Länsstyrelsen i Skåne, Sjöbo 
kommun samt Vattenråden för Höje å och Kävlingeån har yttrat sig. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2017. 
Lunds VSFP- sammanställning av remissvar. 
Förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun. 
Byggnadsnämndens beslut den 19 januari § 13. 
tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017 § 11. 
Miljönämndens beslut den 2 februari 2017 § 6. 
VA SYDs remissvar den 31 januari 2017. 
Sydvattens remissvar den 1 december 2016. 
Länsstyrelsen i Skånes remissvar den 9 januari 2017. 
Höje Å och Kävlingeåns Vattenråds remissvar den 1 december 2016. 
Sjöbo kommuns remissvar den 20 november 2016. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 oktober 2016 § 169. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att anta förslaget till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 247 Revidering av energiplan för Lunds 
kommun 

Dnr KS 2017/0322 

Sammanfattning 
Lunds kommuns nuvarande energiplan är giltig till och med 2017. Enligt 
lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell 
energiplan. Därför behöver arbetet med att revidera energiplanen inledas 
under våren 2017. Avsikten är att utgå från samma grundprinciper som i 
nu gällande energiplan. Planen ska innehålla åtgärder som bidrar till att 
nå klimatmålen i LundaEko och ska innebära att kommunen lever upp till 
lagen om kommunal energiplanering och till sina åtaganden om minskad 
klimatpåverkan till 2030 enligt Borgmästaravtalet. Kommunstyrelsen 
miljö- och hälsoutskott har beslutat att godkänna kommunkontorets 
förslag till arbetsupplägg, att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge 
kommunkontoret i uppdrag att genomföra revidering av Energiplan för 
Lunds kommun samt att syftet med revideringen är att uppfylla lagen om 
kommunal energiplanering, kommunens åtaganden enligt 
Borgmästaravtalet och att bidra till att nå klimatmålet i LundaEko. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2017. 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 11 april 2017 § 
18. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 99 dnr KS 2013/0124. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M) och Ulf Nymark (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar 

att  uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag till Energiplan för 
Lunds kommun, 

att  utse kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk samhällsplanering till 
styrgrupp för arbetet, 

att  syftet med revideringen är att uppfylla lagen om kommunal 
energiplanering, kommunens åtaganden enligt Borgmästaravtalet och att 
bidra till att nå klimatmålet i LundaEko. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag till Energiplan för 

Lunds kommun, 
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att utse kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk samhällsplanering 
till styrgrupp för arbetet, 

att syftet med revideringen är att uppfylla lagen om kommunal 
energiplanering, kommunens åtaganden enligt Borgmästaravtalet 
och att bidra till att nå klimatmålet i LundaEko. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning 
Kommunstyrelsen arbetsutskott/strategisk samhällsplanering 
Akten   
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§ 248 Förlängning av 
samverkansöverenskommelse mellan 
Lunds kommun och närpolisområde 
Lund 

Dnr KS 2015/0050 

Sammanfattning 
2013-12-04 fastställde kommunstyrelsen den formella 
överenskommelsen mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund 
avseende samverkan i brottsförebyggande arbete. Överenskommelsen 
avsåg att gälla för åren 2014-2017.  

Efter diskussion i Lunds brottsförebyggande råd klarlades att de 
problemområden och åtgärder som beskrivs i överenskommelsen 
fortfarande är relevanta. Sedan överenskommelsen tecknades har också 
arbetsmetoden med gemensamma medborgarlöften mellan kommun och 
polis införts. Samtidigt bör giltighetstiden för överenskommelsen följa 
den politiska mandatperioden, så att den tillträdande majoriteten 
fastställer den överenskommelse som avses gälla kommande 
mandatperiod.  

Mot bakgrund av detta föreslår Lunds brottsförebyggande råd att 
nuvarande överenskommelse förlängs att gälla även under 2018. Vidare 
föreslår rådet att i arbetet med den kommande överenskommelsen skall 
utgångspunkten vara en giltighetstid som följer den politiska 
mandatperioden så, att den tillträdande majoriteten fastställer 
dokumentet. Överenskommelsen skall också anpassas till arbetsmetoden 
med gemensamma medborgarlöften mellan polis och kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-06-14. 
Samverkansöverenskommelse mellan Lundskommun och 
närpolisområde Lund. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att förlänga samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och 

närpolisområde Lund att gälla även under 2018, 
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att kommande samverkansöverenskommelser skall ha en giltighetstid 
som följer den politiska mandatperioden samt 

att anpassa kommande samverkansöverenskommelse efter 
arbetsmetoden med gemensamma medborgarlöften mellan 
kommun och polis. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning 
Akten   
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§ 249 Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018 

Dnr KS 2017/0581 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt förslag i 
denna tjänsteskrivelse samt föreslå kommunfullmäktige fastställa 
sammanträdestider enligt förslaget 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 jun 2017. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen i enlighet med 

kommunkontorets förslag, 
att föreslå kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider i 

enlighet med kommunkontorets förslag, 
att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för 

nämndernas beslut om sammanträdestider. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunkontoret, administrativ avdelning 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 46 (66) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-08-16   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 250 Remiss av Betänkandet Svensk social 
trygghet i en globaliserad värld (SOU 
2017:5) 

Dnr KS 2017/0456 

Sammanfattning 
Regeringskansliet, Socialdepartementet, har remitterat betänkandet 
Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) till ett antal 
remissinstanser. Lunds kommun har möjlighet att yttra sig över 
betänkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2017, jämte Förslag till 
yttrande. 
Socialnämndens beslut den 21 juni 2017, § 127. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2017. 
Regeringskansliets, Socialdepartementet, remiss den 20 april 2017. 
Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig till Socialdepartementet i enlighet med upprättat förslag 

till yttrande. 
  

Beslut expedieras till: 
Regeringskansliet, Socialdepartementet 
Socialnämnden 
Akten.   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 47 (66) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-08-16   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 251 Remiss - Delningsekonomi på 
användarnas villkor (SOU 2017:26) 

Dnr KS 2017/0521 

Sammanfattning 
Regeringskansliet, Finansdepartementet, har remitterat betänkandet 
Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26) till ett antal 
remissinstanser. Lunds kommun har möjlighet att yttra sig över 
betänkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2017, jämte Förslag till 
yttrande. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 8 juni 2017, § 97. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2017. 
Regeringskansliets, Finansdepartementet, remiss den 15 maj 2017. 
Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig till Finansdepartementet i enlighet med upprättat förslag 

till yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Regeringskansliet, Finansdepartementet 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten   
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 2017-08-16   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 252 Näringsdepartementets remiss av 
promemorian Cykelregler 

Dnr KS 2017/0472 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har översänt promemorian Cykelregler på remiss 
till Lunds kommun. Tekniska nämnden har yttrat sig över promemorian. 

Beslutsunderlag 
Näringsdepartementets remiss av promemorian Cykelregler den 28 april 
2017. 
Tekniska nämndens beslut den 7 juni 2017, jämte bilaga. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 juni 2017, jämte förslag till 
yttrande. 

Yrkanden 
Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och Lena Fällström (S) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  översända upprättat förslag till yttrande till Näringsdepartementet. 

Beslut expedieras till: 
Regeringskansliet, Näringsdepartementet 
Tekniska nämnden 
Akten   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 253 Philip Sandberg (L) m.fl. skrivelse 
”Krisberedskapen måste fungera även 
i praktiken” 

Dnr KS 2017/0368 

Sammanfattning 
Philip Sandberg, Christoffer Karlsson och Mia Honeth (L) tar i sin 
skrivelse upp synpunkter och frågeställningar kring kommunens 
krisberedskap i allmänhet och beredskapen för vattenförsörjning i 
synnerhet. Man vill att kommunkontoret påbörjar en översikt av 
krisberedskapen, att informationsrutiner ses över och att åtgärder som 
behöver göras skall utföras i samråd med myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-06-07. 
Skrivelse till kommunstyrelsen inkommen 2017-03-31. 
Risk- och sårbarhetsanalys för Lunds kommun antagen av 
kommunstyrelsen 2016-04-06. 
Krisberedskapsplan för Lunds kommun antagen av kommunstyrelsen 
2015-04-20. 
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Hanna Gunnarsson (V) och Ulf 
Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att  kommunens arbete enligt lag om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap fortsätter enligt 
gällande styrdokument och rutiner samt 

att  anse skrivelsen besvarad. 
 

Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar 

att  bifalla att-satserna 2 till 4 i skrivelsen 

att  i övrigt anse skrivelsen besvarad. 

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



    
Kommunstyrelsen Protokoll 50 (66) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-08-16   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att kommunens arbete enligt lag om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap 
fortsätter enligt gällande styrdokument och rutiner samt 

att anse skrivelsen besvarad. 

Reservationer 
Philip Sandberg (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 253/01. 

Beslut expedieras till: 
Philip Sandberg (L) 
Akten   





    
Kommunstyrelsen Protokoll 51 (66) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-08-16   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 254 Philip Sandberg (L) skrivelse 
”Vaccinationsgraden på Lunds 
förskolor behöver undersökas” 

Dnr KS 2017/0398 

Sammanfattning 
Philip Sandberg (L) föreslår i en skrivelse att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt kommunkontoret att redogöra för hur vaccinationsgraden 
ser ut i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 juni 2017. 
Philip Sandbergs (L) skrivelse Vaccinationsgraden på Lunds förskolor 
behöver undersökas. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anse skrivelsen besvarad med vad kommunkontoret anfört. 

Beslut expedieras till: 
Philip Sandberg (L) 
Akten   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 255 Phillip Sandberg (L) skrivelse 
”Undersök andra alternativ till 
Idalagården”. 

Dnr KS 2017/0109 

Sammanfattning 
I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Philip Sandberg (L) och 
Camilla Neptune (L) att kommunkontoret ska få i uppdrag att utreda om 
tennishallen i Veberöd, istället för Idalagården, kan göras om till 
tillfälliga bostäder för nyanlända. De föreslår även att kommunkontoret 
får i uppdrag att utreda om Idalagården kan fortsätta att drivas av företag, 
föreningar och privatpersoner i Veberöd utan att Lunds kommun har 
andra ekonomiska åtaganden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017 dnr KS 2017/0109. 
Philip Sandberg (L) samt Camilla Neptune (L) skrivelse ”Undersök andra 
alternativ till Idalagården”. 

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Christer Wallin 
(M), Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Anne Landin (FNL) och 
Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunkontorets förslag samt 

att  uppmana servicenämnden att avyttra Idalagården då den ej är uthyrd 
eller kan användas för kommunal verksamhet. 

Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på 
förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) 
m.fl. yrkande. 
Omröstning begärs. 
  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
 
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande. 
Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. avslagsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande. 



    
Kommunstyrelsen Protokoll 53 (66) 
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 2017-08-16   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Lena Fällström (S), Yanira 
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L) och Anne Landin (FNL) röstar ja. 

Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej. 

Med 11 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att skrivelsen ska anses besvarad med vad kommunkontoret anfört, 
att uppmana servicenämnden att avyttra Idalagården då den ej är 

uthyrd eller kan användas för kommunal verksamhet. 

Reservationer 
Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 255/01 

Beslut expedieras till: 
Philip Sandberg (L)  
Servicenämnden 
Akten   



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 16 augusti 
2017, ärende ”Philip Sandberg (L) skrivelse ”Undersök andra 
alternativ till Idalagården”. Dnr KS 2017/0109 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande.  
Skrivelsen är ju i sak föråldrad, eftersom Idalagården har räddats från att 
bli migrantboende. Vad som istället hände på denna punkt var att Centern 
lade ett yrkande att gården skulle säljas! Vi Sverigedemokrater invände 
mot detta, eftersom vi anser att det yrkandet innebar att ett nytt ärende 
väcktes på sittande möte.  
Yrkandet om försäljning gick igenom, och det är i sak också mycket 
tveksamt. De som ville sälja lade inte fram några tankar om hur de vill att 
gården ska användas, de vill tydligen bara bli av med fastigheten! 
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-08-16 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 256 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 liknande organ för närproducerat, där modellen för Fair Trade-
arbetet är en möjlig modell. Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 
2017 att remittera ärendet till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 
för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2017 dnr KS 2016/0913. 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 11 april 2017 § 
20. 
Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2017 § 110. 
Mattias Horrdin och Inga-Kerstin Eriksson (C) skrivelse den 30 
september 2016, dnr KS 2016/0913. 
  

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf Nymark (MP), Anders Almgren (S), Anne 
Landin (FNL) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar 

att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med lokala företagare ta 
fram en strategi för att sprida kunskap om närodlade och lokalt 
producerade livsmedel.   

Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår skrivelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) 
m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs.   

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
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Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande. 

Nej för bifall till Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande. 

 
Omröstningen utfaller enligt följande. 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Lena Fällström (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Inga Kerstin 
Eriksson (C) och Anne Landin (FNL) röstar ja. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej. 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med lokala företagare 

ta fram en strategi för att sprida kunskap om närodlade och lokalt 
producerade livsmedel.  

  
  

Reservationer 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson 
(SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 256/01-02. 

Protokollsanteckningar 
Ulf Nymark (MP): Vi  är positiva till att kommunen samverkar kring en 
strategi med lokala producenter av ekologiska livsmedel. Vi menar att 
initiativet till en strategi i första hand borde komma från berörda 
producenter. 

Beslut expedieras till: 
Mattias Horrdin (C) 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning 
Akten   



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 16 augusti 
2017, ärende ”Mattias Horrdin C samt Inga-Kerstin Eriksson C 
skrivelse avseende införandet av en styrgrupp för närodlade och 
lokalproducerade produkter” Dnr KS 2016/0913 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande. Det som beslutades på detta ärende var alltså inte 
att inrätta en styrgrupp, utan ett diffust yrkande om hur samtalet i dessa 
frågor ska komma vidare.  
Det är inte fel med närodlade och lokalproducerade produkter, men varken 
det yrkande som fanns i skrivelsen, eller det yrkande som lades på mötet, 
tillför något substantiellt i ämnet.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-08-16 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 
 
Skrivelse från Centerpartiet avseende införandet av en styrgrupp 
för närodlade och lokalproducerade produkter (Dnr: KS 2016/0913) 
 
Att främja lokalproducerade produkter är en angelägen fråga. Fokus på enbart ekologiska 
varor kan få olyckliga effekter som att 98 % av alla äpplen som köps in till Lunds kommuns 
verksamheter är ekologiska äpplen från Polen och Italien. Samtidigt ligger tonvis med 
obesprutade äpplen och ruttnar i folks trädgårdar eller hos lokala producenter.  
 
Vad förslagsställarna efterfrågar i detta ärende är dock en annan sak. Första förslaget gick ut 
på att inrätta en styrgrupp. Liberalerna och Kristdemokraterna menar att vi ska vara restriktiva 
med att inrätta nya styrgrupper som kostar både tid och pengar samtidigt som de har ett 
otydligt uppdrag. I det nya förslaget enades Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet om att ta fram en strategi i samverkan med lokala företagare för att sprida 
kunskap om närodlade och lokalt producerade produkter. Detta måste i första hand vara en 
fråga för lokala företagare. I förlängningen kan det bli så att kommunala tjänstemän ska gå 
runt i butiker och tala om för näringsidkarna hur de ska placera olika varor på sina hyllor. Det 
är inte någonting Lunds kommun bör prioritera i ekonomiskt ansträngda tider.  
 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande.  
 
 
 
Philip Sandberg (L)   Torsten Czernyson (KD)        
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§ 257 Christoffer Brinkåker (SD) motion om 
handlingsplan för särbegåvade elever 

Dnr KS 2017/0279 

Sammanfattning 
Christoffer Brinkåker (SD) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen yrkar Sverigedemokraterna att Lunds 
kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av, och 
anpassade arbetsmetoder för särbegåvade barn i grundskolan. 

Motionen har varit utsänd på remiss till barn- och skolnämnderna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2017, dnr KS2017/0279. 
Barn och skolnämnd Lunds Stads beslut den17 maj 2017 § 53, dnr BSL 
2017/0289. 
Barn och skolnämnd Lunds Östers beslut den 23 maj 2017 § 83, dnr BSÖ 
2017/0220. 
Christoffer Brinkåker (SD) motion den 9 mars 2017. 

Yrkanden 
Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M) 
och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

att motionen ska anses besvarad i enlighet med remissvaren från 
skolnämnderna. 

  

Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag. 

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

Omröstning begärs.   

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 

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

Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 
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Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Lena Fällström (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Torsten 
Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) röstar ja. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej. 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  avslå motionen. 
  

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 257/01. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 16 augusti 
2017, ärende: ”Christoffer Brinkåker (SD) motion om handlingsplan 
för särbegåvade elever, (KF) Dnr KS 2017/0279 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget yrkande:  
 
att motionen ska anses besvarad i enlighet med remissvaren från 
skolnämnderna 
 
Vi anser att de remissyttranden som skolnämnderna avgett är så positiva 
till att införa motionens intentioner, att vi är beredda att ansluta oss till 
dem.  
Tyvärr yrkade flera partier avslag, och detta vann med åtta röster, med fem 
röster för vårt yrkande. Tydligen vill inte de partier som röstade avslag att 
särbegåvade elever ska kunna få den undervisning de behöver för att 
utvecklas till sin fulla potential.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-08-16 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 258 Medborgarförslag avseende 
Idalagården i Veberöd 

Dnr KS 2016/0544 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till Lunds kommun föreslås att Idalagården i 
Veberöd ska fortsätta att drivas i kommunal regi samt göras tillgänglig 
för olika aktörer i området. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över 
ärendet och avstyrkt förslaget. Servicenämnden har yttrat sig i ärendet 
och meddelar att det för närvarande inte finns några alternativa planer för 
Idalagården. Kommunkontoret föreslår att frågan överlämnas till 
servicenämnden som får hitta en lämplig lösning för hur man på bästa 
och mest effektiva sätt kan använda alternativt avyttra Idalagården, då 
kultur-och fritidsnämnden inte längre har för avsikt att bedriva 
verksamhet i lokalen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-05-08. 
Servicenämndens beslut 2016-12-07. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-08-31. 
Medborgarförslag gällande Idalagården i Veberöd, daterat den 16 maj 
2016. 

Yrkanden 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses besvarat 
med vad kommunkontoret anfört. 

Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), 
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) 
m.fl. yrkande.  

Omröstning begärs.  

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
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och finner att kommunstyrelsen beslutar att Hanna Gunnarssons 
(V) yrkande ska vara motförslag.  

Omröstning begärs.   

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i voteringen om 
motförslag:  

Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) yrkande som motförslag. 

Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande som motförslag.  

Omröstningen utfaller enligt följande. 
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Lena Fällström (S), Emma 
Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja. 

Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Anne Landin (FNL) och 
Ulf Nymark (MP) avstår från att rösta. 
  
Med 5 ja-röster mot 1 nej-röst och 7 som avstår från att rösta beslutar 
kommunstyrelsen således att Hanna Gunnarssons (V) yrkande ska vara 
motförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i 
huvudvoteringen. 

Ja för bifall till Inga-Kerstin Eriksson (C) m.fl. yrkande. 

Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Lena Fällström (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L) och Anne Landin (FNL) röstar ja. 

Hanna Gunnarsson (V) röstar nej. 

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta. 
  
Med 11 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 som avstår från att rösta beslutar 
kommunstyrelsen således i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. 
yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  avslå medborgarförslaget. 

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 258/01 

Protokollsanteckningar 
Hanna Gunnarsson (V): Vänsterpartiet vill att Idalagården behålls i 
kommunal ägo. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 16 augusti 
2017, ärende ”Medborgarförslag avseende Idalagården i Veberöd, 
(KF) Dnr KS 2016/0544” 
  
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bifallssyrkande.  
Förslagets intention var att de verksamheter som byggnaden nu används 
till ska kunna fortsätta, till exempel 4 H-gården. Tyvärr vann avslag i 
omröstningen i kommunstyrelsen! 
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-08-16 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 259 Medborgarförslag avseende framtiden 
gällande Tingshuset och Polishuset i 
Dalby 

Dnr KS 2015/1261 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås bland annat att Lunds kommun på olika 
sätt ska förbättra möjligheterna för invånarna i Dalby att använda det så 
kallade Polishuset respektive Tingshuset. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2017. 
Servicenämndens beslut den 3 maj 2017, § 45. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017. 
Medborgarförslag-Framtiden gällande Tingshuset och Polishuset i Dalby. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD), 
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och 
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

att  medborgarförslaget bifalles på så sätt att processen att sälja 
Tingshuset och Polishuset i Dalby avbryts. 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  avslå medborgarförslaget. 

Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Protokollsanteckningar 
Ulf Nymark (MP) och Anders Almgren (S): Fastigheterna är inte aktuella 
för försäljning. Vi har för avsikt att inom kort ta upp en diskussion med 
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och i berörda nämnder om möjligheten att finna verksamheter som 
möjliggör att behålla Tingshuset och Polishuset i kommunal ägo. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 260 Medborgarförslag om att bevara 
Stenkorssen som kulturhus 

Dnr KS 2016/1182 

Sammanfattning 
Carolina Ask föreslår i medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som det 
kulturhus det är idag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat den 7 december 2016. 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 30 jämte bilagor. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 58, jämte bilaga. 
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 61, jämte bilaga. 
Byggnadsnämndens beslut den 18 maj 2017, § 93, jämte bilaga. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2017. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  anse medborgarförslaget besvarat med vad som framgår av 

kommunkontorets tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 261 Medborgarförslag om att bevara 
Stenkrossen 

Dnr KS 2017/0015 

Sammanfattning 
Carl Olof Hydbom föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
lånsiktigt ska säkra verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt 
Lunds Öppna Verkstad. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat den 31 december 2016. 
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2017, § 68 jämte bilagor. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 57, jämte bilaga. 
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 60 jämte bilaga. 
Byggnadsnämndens beslut den 18 maj 2017, § 93, jämte bilaga. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2017. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  anse medborgarförslaget besvarat med vad som framgår av 

kommunkontorets tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 262 Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr KS 2017/0001 

 

Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden 
2017-05-13 - 2017-06-27. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 263 Meddelanden 
Dnr KS 2017/0707 

 

Månadsrapport april 2017 – Kommunfullmäktige samt maj 2017 – Lunds 
kommun, dnr KS 2017/0536.  

Månadsstatistik flyktingmottagandet april och maj 2017, dnr KS 
2017/0181.  

Information om arbetet med en strategi för utveckling inom Romeleåsen 
och Sjölandskapet, dnr KS 2015/1299.  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse avseende årlig 
uppföljning och redovisning av lärartätheten i förskola och grundskola 
för Lunds kommun 2016, - korrigering 2017-05-19, dnr KS 2017/0223.  

Protokoll från sammanträde med Romeleås- och sjölandskapskommittén 
den 12 maj 2017, dnr KS 2017/0582.  

Kallelse till direktionsmöte med Räddningstjänsten Syd den 16 juni 2017 
med delårsrapport 1, samt protokoll från mötet, dnr KS 2017/0583. 

Protokoll från Sydvatten AB årsstämma den 2 juni 2017, dnr KS 
2017/0003.  

Protokoll från Segeåns Vattenvårdsförbunds och Vattenråds årsstämma 
den 12 maj 2017, dnr KS 2017/0423.  

Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 20 juni 
2017. 

Ändring i attesträtt för Habostyrelsen/Habo Gård, dnr KS 2017/0672. 

Förvaltningsrätten i Malmö dom, 2017-06-30 avseende överklagat beslut 
från kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-10, § 239 beträffande 
beställning av Vildlandens förskola, dnr KS 2016/0793. 

Finansiell rapport januari - juni 2017 avseende Kraftringen AB, dnr KS 
2017/0704 

Beslut expedieras till: 
Akterna 
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