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Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-09-13 klockan 15.00–18.45 
  
Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande 

Emma Berginger (MP), vice ordf 
Christer Wallin (M), 2:e v ordf 
Björn Abelson (S) 
Ulf Nymark (MP) 
Hanna Gunnarsson (V) 
Mats Helmfrid (M) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Torsten Czernyson (KD) 
Börje Hed (FNL) 
Hans-Olof Andersson (SD) 

  
Tjänstgörande ersättare Ann-Margreth Olsson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) 

Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) 
  
Ersättare Lena Fällström (S) 

Yanira Difonis (MP) 
Louise Rehn Winsborg (M) 
Birger Swahn (M) 
Dan Ishaq (M) 
Mattias Horrdin (C) 
Christoffer Brinkåker (SD) 
Pernilla West (FI) 

  
Övriga Anette Henriksson, kommundirektör 

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör 
Emma Mesán, kommunjurist 
Carl Lundberg, praktikant 
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare 

 
Justerare Christer Wallin (M) med Emma Berginger (MP) som ersättare 
  
Paragrafer § 264-284 
  
Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 19 september 2017, kl 12:00 
 
Underskrifter  
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Sekreterare  
 Pernilla Ardhe 
  
  
Ordförande  
 Anders Almgren (S) 
  
  
Justerare  
 Christer Wallin (M) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2017-09-13 
  
Paragrafer § 264-284 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-09-19 Datum då anslaget tas ned 2017-10-11 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset 
  
  
Underskrift  
 Pernilla Ardhe 
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§ 264 Kommunkontorets information om 
ekonomi och budget 

Dnr KS 2017/0002 

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

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 265 Rapport från kommunstyrelsens 
utskott 

 

Muntlig rapportering från kommunstyrelsens arbetsutskott, 
arbetsgivarutskott och miljö- och hälsoutskott. 
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§ 266 Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 
Dnr KS 2017/0677 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträde den 14 
augusti 2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 267 Rapport från kommunala råden 
 

Muntlig rapportering från brottsförebyggande rådet, pensionärsrådet, 
integrationsrådet, studentrådet och funktionshinderrådet. 
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§ 268 Årsredovisning för 2016 samt anhållan 
om ansvarsfrihet för Inez Möllers 
stiftelse 

Dnr KS 2017/0671 

Sammanfattning 
Styrelsen för Inez Möllers stiftelse har inlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Det åligger 
kommunstyrelsen att besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017. 
Årsredovisning för 2016 samt revisionsberättelse för 2016, daterad 2017-
04-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att styrelsen för Inez Möllers stiftelse beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2016 
  

Beslut expedieras till: 
Inez Möllers stiftelse 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 269 Beställning av lokalanpassning för 
Fäladsgården 

Dnr KS 2015/0320 

Sammanfattning 
Servicenämnden ska som en del av inomhusmiljöprojektet genomföra 
inomhusmiljöåtgärder på Fäladsgården. I samband med att 
servicenämndens genomför inomhusmiljöprojektet önskar barn- och 
skolnämnden göra verksamhetsanpassningar. Investeringsutgiften för 
verksamhetsanpassningarna bedöms till 13 000 000 kr. Servicenämnden 
kommer att investera ytterligare 13 000 000 kr inom ramen för 
inomhusmiljöprojektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2017. 
Barn- och skolförvaltningen Lunds stad tjänsteskrivelse den 9 juni 2015 
dnr BSL 2015/0329. 
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslut den 17 juni 2015, § 81 dnr BSL 
2015/0329. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna beställning och överlämna den till servicenämnden 

gällande lokalanpassningar för 13 000 000 kr på Fäladsgården för 
skola årskurs 7 – 9. 

  
att  ge kommunkontoret i uppgift att reglera barn- och skolnämnd 

Lunds stad lokalram efter tillkommande hyra på grund av 
anpassningarna. 

  
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera servicenämndens 

investeringsram enligt kommunkontorets tjänsteskrivelse 
  
att finansiering sker genom reserverade medel för utbyggnad av skola 

och förskola. 

Beslut expedieras till: 
Barn- och skolnämnd Lunds stad 
Servicenämnden 
Kommunkontoret/ ekonomiavdelningen 
Akten   
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§ 270 Utredning avseende samlad 
måltidsorganisation 

Dnr KS 2017/0046 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 att beställa en utredning 
avseende samlad måltidsorganisation i enlighet med vad som framgår av 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december 2016.  

Servicenämnden beslutade den 7 juni 2017 att för sin del godkänna syftet 
med den föreslagna utredningen i enlighet med vad som framgår av 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 och föreslå 
kommunstyrelsen att fastställa syftet samt att föreslå kommunstyrelsen 
att besluta att finansiera en pilotstudie avseende steg B inom den 
beställda utredningen avseende samlad måltidsorganisation med 800 000 
kr samt att återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2017. 
Servicenämndens beslut den 7 juni 2017 § 55 dnr SN 2016/0231. 
Kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2017 § 99. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunkontorets förslag samt 

att bidra med 500 tkr att finansieras av kommunstyrelsens reserverade 
medel. 

Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunkontorets förslag samt 

att i möjligaste mån använda interna resurser för utredningen och att 
eventuella externa kostnader för utredningen skall delas av alla 
inblandande förvaltningar. 

Hans Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunkontorets förslag. 

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

Omröstning begärs.  
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För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att Christer Wallins (M) 
m.fl. yrkande ska vara motförslag.  

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i 
huvudvoteringen. 

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

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

Omröstningen utfaller enligt följande. 
 
Anders Almgren (S), Ann-Margret Olsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja. 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) röstar 
nej. 

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta. 
  
Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar 
kommunstyrelsen således, med ordförandens utslagsröst, i enlighet 
med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge servicenämnden i uppdrag att genomföra en analys av 

måltidsorganisationen i syfte att identifiera samordnings- och 
kvalitetsförbättringar, 

att redovisa resultat för kommunstyrelsen senast den 1 april 2018,  
att bidra med 500 tkr att finansieras av kommunstyrelsens reserverade 

medel. 

Reservationer 
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia 
Honeth (L) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut. 

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 270/01-02. 

Beslut expedieras till: 
Servicenämnden 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
Akten   



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 13 september 
2017, ärende 7, ”Utredning avseende samlad måltidsorganisation” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bifall till kommunkontorets beslutsförslag. Det som de andra 
partierna nu drev igenom, att i sista stund ändra förutsättningarna för 
utredningsarbetet, är att sända otydliga signaler till organisationen. 
 
För Sverigedemokraterna 2017-09-13 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-13 
 
Ang Utredning avseende samlad måltidsorganisation (Dnr: KS 
2017/0046) 
 
 
En samlad måltidsorganisation kan medföra effektiviseringsvinster genom rationellt 
resursutnyttjande. Eftersom att andra förvaltningar berörs av en samlad måltidsorganisation är 
det i detta fall rimligt att de bidrar till vissa utredningskostnader. 
 
Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden 
 
att bifalla kommunkontorets förslag till beslut, samt 
 
att servicenämnden i möjligaste mån använder interna resurser för utredningen och 

att eventuella externa kostnader för utredningen skall delas av alla inblandande 
förvaltningar 

 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Mia Honeth (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Börje Hed (FörNyaLund) 
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§ 271 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. 
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Mia 
Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunkontoret i syfte att minska kostnaden och förtydliga uppdraget. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar 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 återremissyrkandet och 
avslag i sak. 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att  återremittera ärendet till kommunkontoret i syfte att minska 

kostnaden och förtydliga uppdraget. 
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Reservationer 
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 271/01 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, ledningen 
Akten   



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 13 september 
2017, ärende 8, Ny vision i Lunds kommun.  
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande till återremissyrkandet, och vårt avslagsyrkande i 
själva sakärendet.  
 
Beslutet blev återremiss, det var flera partier som var tveksamma till 
kostnaden och ville utreda om det kunde göras billigare. Men innan dess 
yrkade vi avslag både i sak, och till återremissen. Vi har tidigare kritiserat 
visionen, och att nu lägga 1 miljon första året, och 2 miljoner andra året, 
vore slöseri med pengar. Visionen är ett stycke innehållslös retorik och har 
inget värde för kommunens styrning.  
 
För Sverigedemokraterna 2017-09-13 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 272 Skrivelse från socialdemokraterna och 
miljöpartiet de gröna: ”Ge kommunens 
anställda erbjudande om 
förmånscykel” 

Dnr KS 2016/0907 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna och miljöpartiet de gröna har ingett skrivelse till 
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott och kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott ”Ge de kommunens anställda erbjudande om 
förmånscykel”. Ärendet har beretts av kommunkontoret varvid tre 
alternativ har tagits fram. 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har 2017-05-30 beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag, 
alternativ 1.  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets missivskrivelse den 5 september 2017. 
Kommunstyrelsens arbetsgivareutskotts beslut 2017-05-30, § 18. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-05-22. 
Cykologi- En miljöpsykologisk studie om förmånscyklister i Borås 
stad (bilaga) 
Förmånscykel i Lund (bilaga) 
Skrivelse från socialdemokraterna och miljöpartiet de gröna 2016-09-29. 

Yrkanden 
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L), Emma 
Berginger (MP), Anders Almgren (S), Torsten Czernyson (KD), Börje 
Hed (FNL) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet med uppdrag att utreda de ekonomiska och 
juridiska konsekvenserna av alternativ 1 och 3. 

Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att genomföra alternativ 3. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 
att  återremittera ärendet med uppdrag att utreda de ekonomiska och 

juridiska konsekvenserna av alternativ 1 och 3. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, HR-avdelningen 
Akten   
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§ 273 Val av godkänd revisor för Lunds 
kommuns förvaltade stiftelser (KF) 

Dnr KS 2017/0782 

Sammanfattning 
Lunds kommuns förvaltade stiftelser måste enligt stiftelselagen ha en 
auktoriserad eller godkänd revisor. Nuvarande godkända revisor, Bengt-
Åke Hägg PwC, har efter revision av räkenskapsår 2016 valt att gå i 
pension. Som ny revisor för stiftelserna föreslås revisionsbyrå Ernst & 
Young AB med auktoriserad revisor Magnus Helmfrid som 
huvudansvarig.  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2015 § 249. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att entlediga Bengt-Åke Hägg från att vara ordinarie revisor för Lunds 

kommuns förvaltade stiftelser för räkenskapsåren 2017 och 2018 
enligt beslut 26 november 2015 § 249 

  
att utse revisionsbyrå Ernst & Young AB med Magnus Helmfrid som 

huvudansvarig revisor för Lunds kommuns förvaltade stiftelser för 
räkenskapsåren 2017 och 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 274 Uppsägning av nuvarande avtal och 
förslag till nytt avtal om 
patientnämndsverksamhet mellan 
Region Skåne och kommunerna i 
Skåne (KF) 

Dnr KS 2017/0611 

Sammanfattning 
Region Skånes patientnämnd har beslutat säga upp befintligt avtal om 
patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och kommunerna samt 
föreslår respektive kommun att teckna ett nytt avtal med Region Skåne 
om patientnämndsverksamhet, att gälla från och med den 1 januari 2018. 

Beslutsunderlag 
Region Skånes patientnämnds skrivelse den 8 juni 2017, jämte bilaga. 
Uppsägning av befintligt avtal om patientnämndsverksamhet. 
Förslag till nytt Avtal om patientnämndsverksamhet. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2017. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  bekräfta uppsägningen av befintligt avtal om 

patientnämndsverksamhet 
att  teckna nytt avtal med Region Skåne om patientnämndsverksamhet 

enligt föreliggande förslag. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



    
Kommunstyrelsen Protokoll 18 (34) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-09-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 275 Yttrande över Region Skånes 
handikappolitiska program 

Dnr KS 2017/0673 

Sammanfattning 
Region Skånes handikappberedning har efterfrågat synpunkter inför 
omarbetandet av det funktionshinderpolitiska programmet samt exempel 
på hur kommunen arbetar med funktionshinderfrågor. Region Skåne vill 
ha kommunens svar senast den 22 september. Kommunkontoret har 
inhämtat synpunkter från stadsbyggnadskontoret och vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017. 
Förslag till yttrande den 23 augusti 2017. 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2017. 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den10 juli 2017. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar 

att remittera ärendet till funktionshinderrådet för yttrande snarast 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att, efter inkommet 
yttrande från funktionshinderrådet, avge remissvar till Region Skåne. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera ärendet till funktionshinderrådet för yttrande snarast 
att  delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att, efter inkommet 

yttrande från funktionshinderrådet, avge remissvar till Region 
Skåne. 

Protokollsanteckningar 
Pernilla West (FI): Feministiskt initiativ hade gärna sett att 
könsöverskridande identitet och uttryck togs hänsyn till i programmet. 
Alla förtjänar ett gott bemötande och rätt hjälp. 

Beslut expedieras till: 
Funktionshinderrådet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Region Skånes handikappberedning 
Akten   
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§ 276 Samrådsremiss, planutformning för 
ombyggnation av väg E22 mellan 
trafikplats Gastelyckan och Lund N 

Dnr KS 2017/0675 

Sammanfattning 
E22 och trafikplats Lund Norra är idag ett hårt belastat trafiksystem. Det 
i kombination med Lunds kommuns utbyggnads- och förtätningsplaner i 
området omkring E22 har gjort att Trafikverket, i samverkan med Lunds 
kommun, planerar att bygga en ny anslutning till E22 vid 
Ideon/Pålsjöområdet.  

Trafikverket har upprättat en samrådshandling som innefattar ett 
utformningsalternativ som ingår i det ramprogram som antagits av 
kommunen för Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan. Ärendet 
har remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. 
Förvaltningarna har skrivit ett gemensamt yttrande som 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden ställt sig bakom. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 2017. 
Förslag till yttrande 2017-09-13. 
Byggnadsnämndens beslut den 24 augusti 2017, dnr BN 2017/ 0323. 
Tekniska nämndens beslut den 23 augusti 2017 dnr TN2017/0484. 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den10 augusti 2017. 
Samrådshandling E22 Malmö-Kristianstad, delen 
trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N TRV 2014/50572. 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Mats 
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hans-Olof 
Andersson (SD) och Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunkontorets förslag. 

Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen enligt följande: 

Trafikverkets planering för en 70-procentig ökning av trafiken på E22 
genom Lund är oacceptabel. Planeringen bygger på osäkra prognoser och 
stödjer inte ett uppnående av Sveriges och Lunds klimatmål. 
Vägkapaciteten kan inte anpassas till trafiktoppar som råder under en 
synnerligen begränsad del av dygnet.  

Samtliga åtgärder som analyseras utifrån fyrstegsprincipen borde 
genomföras innan planprocessen förs vidare. I dessa åtgärder ingår bland 
annat dynamiska hastigheter, sänkt hastighet, begränsning av antalet p-
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platser, avgiftsbelagda p-platser, behörighetsreglering på stadsgatorna, 
och begränsning av varutransporter under rusningstid. Vidare ingår i 
åtgärderna förbättrad kollektivtrafik. En påtaglig förbättring för 
kollektivtrafiken vore att införa flytande busskörfält på E22 och bussfiler 
på avfartsramperna. 

Lunds kommun rekommenderar därför Trafikverket att avbryta 
planeringen av utbyggnaden av E22 och trafikplats Ideon. Eftersom det 
finns ett intresse från Lunds kommun om en överdäckning av E22 bör 
arbetet oavsett avbrytas fram till dess att frågan om en överdäckning är 
utredd och avgjord. 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag. 

Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP) och Ulf Nymark 
(MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Protokollsanteckningar 
Inga-Kerstin Eriksson (C): Centerpartiet har motionerat ang. utredning 
om att bygga över delar av E22. Vi uppskattar att det finns med i 
yttrandet. 

Pernilla West (FI): Feministiskt initiativ instämmer i Miljöpartiets 
yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Trafikverket 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten   
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§ 277 Markanvisningstävling för Pilgrimen 2 
samt del av Stora Råby 36:22 i Södra 
Råbylund, Lund 

Dnr KS 2017/0497 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår att en markanvisningstävling för Pilgrimen 2 
samt del av Stora Råby 36:22 genomförs. Avsikten är att området på 
cirka 17 500 kvm ska bebyggas med bostäder som har en kort 
produktionstid och god gestaltning. Tävlingsmomentet innebär att alla 
intresserade byggherrar ges möjligheten att lämna in anbud utefter de 
kriterier som ställs. Vinnaren av tävlingen får en markanvisning av 
området. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2017. 
Tekniska nämndens beslut den 7 juni 2017 § 123, dnr TN 2017/0360. 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2017. 
Underlag stadsbyggnadsförutsättningar den 20 april 2017. 

Yrkanden 
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Mia Honeth (L), Mats 
Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson 
(C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att tävlingsförutsättningarna ändras på 
så sätt, att följande villkor utgår:  

-  Lunds kommun ska erbjudas att hyra 30 % av de hyresrätterna som 
byggs till följd av denna tävling för sociala ändamål (ordinarie 
erbjudande om 10 % ingår i de 30 %)  
-  Bostäderna som erbjuds till Lunds kommun ska vara jämnt fördelade i 
området i ett integrationssyfte.  
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen bifaller förslaget med 
ändringen att resterande lägenheter, när kommunen fått sina 30 procent, 
delas 50/50 mellan hyres- och bostadsrätt. 

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

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

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i 
huvudvoteringen. 

Ja för bifall Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande. 

Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

 
Anders Almgren (S), Ann-Margret Olsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia 
Honeth (L) och Börje Hed (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 Björn Abelsons (S) m.fl. 
yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 

markanvisningstävling beträffande Pilgrimen 2 samt del av Stora 
Råby 36:22 i enlighet med redovisat förslag. 

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 277/01-02 

Protokollsanteckningar 
Börje Hed (FNL): Det är mycket olyckligt att kort byggtid är ett 
kriterium i markanvisningen. Detta leder stora risker när det gäller den 
arkitektoniska utformningen. 

Pernilla West (FI): Feministiskt initiativ instämmer i Vänsterpartiets 
yrkande. 
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Beslut expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning 
Akten   



 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 13 september 
2017, ärende 14 ”Markanvisningstävling för Pilgrimen 2 samt del av Stora 
Råby 36:22 i Södra Råbylund, Lund” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande.  
 
Vi yrkade:  
att tävlingsförutsättningarna ändras på så sätt, att följande villkor utgår: 
 

- Lunds kommun ska erbjudas att hyra 30 % av de hyresrätterna som 
byggs till följd av denna tävling för sociala ändamål (ordinarie 
erbjudande om 10 % ingår i de 30 %) 
 

- Bostäderna som erbjuds till Lunds kommun ska vara jämnt fördelade 
i området i ett integrationssyfte.  

 
Detta bostadsområde riskerar att direkt bli ett utanförskapsområde. Med en 
ändrad invandringspolitik behövs inte en viss andel bostäder reserveras för 
nyanlända. Det står i ärendets handlingarna att med ”sociala ändamål” 
avses i detta ärende främst nyanlända.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-09-13 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-13 
 
 
Markanvisningstävling för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 
i Södra Råbylund, Lund (Dnr: KS 2017/0497) 
 
För Liberalerna är det A och O att vi inte bygger några utanförskapsområden. Därför ska varje 
område vi bygger vara av blandad bebyggelse för människor i olika livssituationer. Det får 
inte vara så att ett område omedelbart stämplas genom att en stor andel av de boende saknar 
arbete och inkomst och förankring i det svenska samhället. Detta gynnar definitivt varken 
integration och samhörighet.  
 
Hittills har vi i Lund lyckats undvika att skapa segregerande boenden och det ska vi fortsätta 
med. Varje nytt område måste bli attraktivt och trivsamt och erbjuda mångfald i 
upplåtelseformer och bostadstyper. Att kommunen köper in nybyggda bostadsrätter till 
nyanlända motsätter vi oss. Förutom att det trissar upp priser på bostäder och riskerar att 
konkurrera ut lundabor från bostadsmarknaden med pengar de själva betalat in i skatt så 
sänder det helt fel signaler.  
 
Det fanns naturligtvis skäl för att det nu aktuella området var avsett för företag och det är 
därför av yttersta vikt att man planerar byggnationen med god arkitektur och gestaltning för 
att skapa ett för olika kategorier människor en attraktiv, trivsam och hållbar boendemiljö. 
 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående reserverar jag mig till förmån för mitt yrkande.  
 
 
 
 
 
Mia Honeth (L) 
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§ 278 Försäljning av fastigheten Lund 
Hängmattan 2 

Dnr KS 2017/0637 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyreslen att godkänna försäljning av 
fastigheten Hängmattan 2 till Derome Hus AB för en köpeskilling om 
2 800 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 7 juni 2017, § 125, jämte bilaga. 
Förslag till köpekontrakt. 
Förslag till avtal om lägenhetsarrende. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2017. 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP), Björn Abelson (S) och Christer Wallin (M) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunkontorets förslag. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till förslaget och att det skrivs in i 
avtalet att en stycken bostad upplåts med social förtur. 

Björn Abelson (S) yrkar avslag på Hanna Gunnarssons (V) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. 
yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 att    under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls, 

godkänna försäljning av fastigheten Hängmattan 2 till Derome Hus 
AB för en köpeskilling om 2 800 000 kronor och i övrigt på de 
villkor som framgår av föreliggande förslag till köpekontakt. 

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

Beslut expedieras till: 
Derome Hus AB 
Tekniska nämnden 
Akten   
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§ 279 Försäljning av fastigheten Lund 
Solbjer 4 

Dnr KS 2017/0638 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna försäljning av 
fastigheten Solbjer 4 till Derome Hus AB för en köpeskilling om 
2 435 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 7 juni 2017, § 124, jämte bilaga. 
Förslag till köpekontrakt. 
Förslag till av tal om lägenhetsarrende. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2017. 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), 
Börje Hed (FNL), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia 
Honeth (L) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunkontorets förslag. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till förslaget och att det skrivs in i 
avtalet att en stycken bostad upplåts med social förtur. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. 
yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att    under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls, 

godkänna försäljning av fastigheten Solbjer 4 till Derome Hus AB 
för en köpeskilling om 2 435 000 kronor och i övrigt på de villkor 
som framgår av föreliggande förslag till köpekontrakt. 

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

Beslut expedieras till: 
Derome Hus AB 
Tekniska nämnden 
Akten   
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§ 280 Angelica Svensson (V), Sven-Bertil 
Persson (V) motion  ”Inför betalda 
arbetskläder för personalen inom 
förskolan och fritidshemmen i Lunds 
kommun!” (KF) 

Dnr KS 2017/0468 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge 
barn- och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan 
och fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika 
aktiviteter under arbetsdagen. 

Beslutsunderlag 
Angelica Svenssons (V) och Sven-Bertil Perssons (V) motion inkommen 
den 27 april 2017. 
BSN Lund Östers beslut den 21 juni 2017, § 96, jämte bilaga. 
BSN Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 64, jämte bilaga. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juli 2017. 

Yrkanden 
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf 
Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Börje Hed 
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att frågan lyfts igen i kommunstyrelsen efter att Arbetsmiljöverket 
kommit med nya föreskrifter, 

att motionen med detta anses besvarad. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att     frågan lyfts igen i kommunstyrelsen efter att Arbetsmiljöverket 

kommit med nya föreskrifter, 
att     motionen med detta anses besvarad. 
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Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 281 Joakim Månsson Bengtsson (-) 
motion”Låt ensamkommande stanna i 
Lund tills de är 21 år” (KF) 

Dnr KS 2017/0285 

Sammanfattning 
Joakim Månsson Bengtsson (-) har inlämnat en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket.  

I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun ska ta ansvar för 
ensamkommande som kommit till kommunen tills de fyller 21 år. Om 
detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i motionen att den 
unge ska få stanna i kommunen tills överklagandeprocessen har nått sitt 
ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft.  

Motionen har remitterats till socialnämnden och överförmyndarnämnden 
för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0285. 
Socialnämndens beslut med reservationer från FI och V den 17 maj 2017, 
§ 104 dnr SO 2017/0055. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 dnr SO 2017/0055. 
Överförmyndarnämndens beslut den 10 april 2017, § 87 dnr ÖFN 
2017/0007. 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 29 mars 2017 dnr ÖFN 
2017/007. 

Yrkanden 
Mia Honeth (L), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten 
Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson (SD), Björn Abelson (S) och 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunkontorets förslag. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker motionens 
andra att-sats med stöd av bedömningen i socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse av juridisk möjlighet till detta. 

Ulf Nymark (MP), Börje Hed (FNL) och Emma Berginger (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att barn och unga ska få stanna under överklagandeprocessen, 

att ge i uppdrag till KS att återkomma med förslag till KF om 
kompletteringsbudget med utökning av Socialnämndens ram. 

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

Omröstning begärs.  

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att Ulf Nymarks (MP) 
m.fl. yrkande ska vara motförslag.  

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i 
huvudvoteringen. 

Ja för bifall Mia Honeths (L) m.fl. yrkande. 

Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

Anders Almgren (S), Ann-Margret Olsson (S), Björn Abelson 
(S), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar ja. 

Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och 
Börje Hed (FNL) röstar nej. 

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Mia Honeths (L) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att     avslå motionen. 

Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V), Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP) och Emma 
Berginger (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 281/01 

Protokollsanteckningar 
Mia Honeth (L), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten 
Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C): Vi sympatiserar med 
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motionens intentioner men det behövs nationella riktlinjer och 
finansiering. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



Reservation från Miljöpartiet de gröna och FörNyaLund   
Kommunstyrelsens sammanträde 170913 ärende 18 och 19 
 

Låt de ensamkommande flyktingbarnen stanna under överklagandeprocessen 

Miljöpartiet de gröna och FörNyaLund menar att barnperspektivet måste vägleda kommunens beslut 

om att låta ensamkommande flyktingbarn stanna under överklagandeprocess av asylärenden och 

åldersuppskrivningar. 

Ärendet gäller ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket men 

överklagat detta beslut i domstol. Frågan är om dessa barn alternativt unga vuxna ska få stanna i 

kommunen eller om de ska hänvisas till Migrationsverkets asylboende i väntan på domstolens beslut. 

Totalt handlar det om högst 100 personer. 

Att låta dem stanna är förenat med stora kostnader som enbart till en liten del ersätts av staten. Av 

beslutsunderlaget kan man dra slutsatsen att kostnaden totalt kan uppskattas till ca 20 mkr. Kostnaden 

är av engångskaraktär eftersom asylprocessen numera ändrats. 

De asylsökande barnen/unga vuxna har kommit en bit i sin integrationsprocess, går i skolan och har 

förhoppningsvis skaffat sig ett visst nätverk och trygghet. En flytt till Migrationsverkets asylboende på 

annan ort innebär att denna process störs och kan också i många fall vara en personlig tragedi som i 

många fall läggs ovanpå tidigare traumatiska upplevelser. 

Sällan innebär ett politiskt beslut ett sådant tydligt ställningstagande mellan å ena sidan 

barn/unga vuxnas behov och å andra sidan en kostnad för kommunen. Vi har valt att ställa oss 

på barnens/ de unga vuxnas sida och yrkat på att de ska få stanna i kommunen tills domstolen 

fatta sitt beslut.  

Skälen för vår ståndpunkt är följande: 

 Tungt vägande humanitära skäl talar för att inte verkställa förflyttning av asylsökande 

innan den rättsliga prövningen slutförts.  

 Vi tror att den störda integrationsprocessen kan få allvarliga konsekvenser som i ett senare 

skede drabbar samhället. 

 Av rättssäkerhetsskäl bör kommunen inte vidta denna åtgärd förrän det finns ett beslut som 

vunnit laga kraft. 

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att Socialnämnden i Lunds kommun dras med stora 

underskott bland annat till följd av att den statliga ersättningen för kommunernas kostnader i samband 

med kommunernas åtaganden för flyktingmottagandet inte är tillräckligt. Därför föreslår Miljöpartiet 

och FörNyaLund kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till kompletteringsbudget för att utöka Socialnämndens ram så att 

den täcker de kostnader som kommunen skulle ha för att låta de ensamkommande flyktingbarnen 

stanna under överklagandeprocessen. 

 

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden som rekommenderar kommunfullmäktige att 

besluta: 

- Att barn- och unga ska få stanna under överklagandeprocessen. 

- Att KF beslutar att ge i uppdrag till KS att återkomma med förslag till KF om 

kompletteringsbudget med utökning av Socialnämndens ram. 

 

Emma Berginger Ulf Nymark  Börje Hed  

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna FörNyaLund  
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§ 282 Lundaförslag ”Låt åldersuppgraderade 
asylsökande barn få bo kvar” (KF) 

Dnr KS 2017/0647 

Sammanfattning 
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017. 
Lundaförslag från Bertil Egerö den 27 april 2017. 

Yrkanden 
Ulf Nymark (MP), Börje Hed (FNL) och Emma Berginger (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att barn och unga ska få stanna under överklagandeprocessen, 

att ge i uppdrag till KS att återkomma med förslag till KF om 
kompletteringsbudget med utökning av Socialnämndens ram. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla Lundaförslaget på så sätt att 
ensamkommande ungdomar får stanna i Lund till överklagandeprocessen 
är slut och beslut har vunnit laga kraft. 

Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson 
(KD), Mia Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Lundaförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hans-Olof Anderssons 
(SD) m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs.  

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att Ulf Nymarks (MP) 
m.fl. yrkande ska vara motförslag.  

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i 
huvudvoteringen. 
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Ja för bifall Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. yrkande. 

Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

Anders Almgren (S), Ann-Margret Olsson (S), Björn Abelson 
(S), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar ja. 

Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och 
Börje Hed (FNL) röstar nej. 

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att     avslå Lundaförslaget. 

Reservationer 
Hanna Gunnarsson (V), Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP) och Emma 
Berginger (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 282/01 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   



Reservation från Miljöpartiet de gröna och FörNyaLund   
Kommunstyrelsens sammanträde 170913 ärende 18 och 19 
 

Låt de ensamkommande flyktingbarnen stanna under överklagandeprocessen 

Miljöpartiet de gröna och FörNyaLund menar att barnperspektivet måste vägleda kommunens beslut 

om att låta ensamkommande flyktingbarn stanna under överklagandeprocess av asylärenden och 

åldersuppskrivningar. 

Ärendet gäller ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket men 

överklagat detta beslut i domstol. Frågan är om dessa barn alternativt unga vuxna ska få stanna i 

kommunen eller om de ska hänvisas till Migrationsverkets asylboende i väntan på domstolens beslut. 

Totalt handlar det om högst 100 personer. 

Att låta dem stanna är förenat med stora kostnader som enbart till en liten del ersätts av staten. Av 

beslutsunderlaget kan man dra slutsatsen att kostnaden totalt kan uppskattas till ca 20 mkr. Kostnaden 

är av engångskaraktär eftersom asylprocessen numera ändrats. 

De asylsökande barnen/unga vuxna har kommit en bit i sin integrationsprocess, går i skolan och har 

förhoppningsvis skaffat sig ett visst nätverk och trygghet. En flytt till Migrationsverkets asylboende på 

annan ort innebär att denna process störs och kan också i många fall vara en personlig tragedi som i 

många fall läggs ovanpå tidigare traumatiska upplevelser. 

Sällan innebär ett politiskt beslut ett sådant tydligt ställningstagande mellan å ena sidan 

barn/unga vuxnas behov och å andra sidan en kostnad för kommunen. Vi har valt att ställa oss 

på barnens/ de unga vuxnas sida och yrkat på att de ska få stanna i kommunen tills domstolen 

fatta sitt beslut.  

Skälen för vår ståndpunkt är följande: 

 Tungt vägande humanitära skäl talar för att inte verkställa förflyttning av asylsökande 

innan den rättsliga prövningen slutförts.  

 Vi tror att den störda integrationsprocessen kan få allvarliga konsekvenser som i ett senare 

skede drabbar samhället. 

 Av rättssäkerhetsskäl bör kommunen inte vidta denna åtgärd förrän det finns ett beslut som 

vunnit laga kraft. 

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att Socialnämnden i Lunds kommun dras med stora 

underskott bland annat till följd av att den statliga ersättningen för kommunernas kostnader i samband 

med kommunernas åtaganden för flyktingmottagandet inte är tillräckligt. Därför föreslår Miljöpartiet 

och FörNyaLund kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till kompletteringsbudget för att utöka Socialnämndens ram så att 

den täcker de kostnader som kommunen skulle ha för att låta de ensamkommande flyktingbarnen 

stanna under överklagandeprocessen. 

 

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden som rekommenderar kommunfullmäktige att 

besluta: 

- Att barn- och unga ska få stanna under överklagandeprocessen. 

- Att KF beslutar att ge i uppdrag till KS att återkomma med förslag till KF om 

kompletteringsbudget med utökning av Socialnämndens ram. 

 

Emma Berginger Ulf Nymark  Börje Hed  

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna FörNyaLund  
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§ 283 Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr KS 2017/0001 

 

Det föreligger inte några anmälningar till detta sammanträde. 
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§ 284 Meddelanden 
Dnr KS 2017/0678 

 

Månadsstatistik flyktingmottagandet juni och juli 2017. 

Dnr KS 2017/0181 

  

Kommunrevisionen Granskning av barn- och skolförvaltning Lunds stads 
arbete för att motverka kränkande behandling (Uppföljning). 

Dnr KS 2017/0760 

  

Kommunrevisionen Granskning av införandet av spårväg i Lunds 
kommun, del 2. 

Dnr KS 2017/0761 

Beslut expedieras till: 
Akterna 
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