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§ 317 Justering av dagordning

Kommunstyrelsen beslutar

- att inleda sammanträdet med information gällande det 
brottsförebyggande arbetet i Lund

- att som nytt ärende efter sista ärendet på föredragningslistan behandla 
Växling av semesterdagarstillägg mot ledig tid.
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§ 318 Information gällande det 
brottsförebyggande arbetet i Lund

Polisområdeschef Patrik Isacsson och kommunens säkerhetschef Mats 
Greko informerar om det brottsförebyggande arbetet i Lund.
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§ 319 Kommunkontorets information om 
ekonomi och budget

Dnr KS 2017/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den 
30 september 2017.

Rapporten redovisas.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 320 Rapport från kommunstyrelsens 
utskott

Muntlig rapportering från kommunstyrelsens arbetsutskott, 
arbetsgivarutskott och miljö- och hälsoutskott.
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§ 321 Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2017/0725

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 11 
september 2017, 18 september 2017, 2 oktober 2017 och 9 oktober 2017.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 322 Rapport från kommunala råden

Muntlig rapportering från brottsförebyggande rådet, pensionärsrådet, 
integrationsrådet, studentrådet och funktionshinderrådet.
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§ 323 Beställning av om- och utbyggnad av 
Vipans gymnasieskola, (KF)

Dnr KS 2016/0046

Sammanfattning
Lokalerna på Vipan nyttjas idag inte effektivt enligt utförd lokalanalys. 
Dessutom har lokalerna betydande underhållsbehov. För att åtgärda detta 
beslutade kommunfullmäktige 2016-03-30 om en ombyggnad och 
tillbyggnad av Vipans gymnasieskola. Som ett resultat av projektet ska 
lokalnyttjandet på Vipan effektiviseras genom att Komvux integreras på 
Vipans gymnasieområde. En samlokalisering bedöms ge 
samordningsvinster gällande både ekonomi och verksamhet.

Förändrade förutsättningar i projektet som lett till ökade 
investeringsutgifter föranleder utbildningsnämnden att göra en ny 
beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan som 
ersätter tidigare beställning.

Beställningen från utbildningsnämnden gäller att bygga om och till samt 
att renovera Vipans gymnasieskola för 415 miljoner kronor. Som en del 
av projektet ingår att avyttra Komvux lokaler på Gastelyckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets kompletterande skrivelse den 26 oktober 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2017.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 juni 2017, dnr UN 
2017/0295.
Bilaga 1: Beställning av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan.
Bilaga 2: Illustrationsplan av om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan 
Vipan.
Bilaga 3: Kostnadsbedömning Campus Vipan ny- och ombyggnation.
Utbildningsnämndens beslut den 21 juni 2017, dnr UN 2017/0295, §83.
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016, dnr KS 2016/0046, §68.

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

att  godkänna utbildningsnämndens beställning på en om- och 
tillbyggnad av Vipans gymnasieskola för 415 mnkr

att  denna beställning ersätter tidigare beställning beslutad av 
kommunfullmäktige 16 mars 2016
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att  ge servicenämnden i uppdrag att avyttra Komvux nuvarande lokaler 
på Gastelyckan.

Vidare yrkar de att kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 

att  servicenämnden återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott om 
kommunstyrelsens andel av investeringen överstiger beställningen

att  investeringen finansiseras genom kommunstyrelsens reserverade 
investeringsmedel

att  kommunkontoret får i uppdrag att reglera utbildningsnämndens ram 
utifrån faktisk hyra vid färdigställande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna utbildningsnämndens beställning på en om- och 

tillbyggnad av Vipans gymnasieskola för 415 mnkr
att denna beställning ersätter tidigare beställning beslutad av 

kommunfullmäktige 16 mars 2016
att ge servicenämnden i uppdrag att avyttra Komvux nuvarande 

lokaler på Gastelyckan.

Kommunstyrelsen beslutar
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan
 
att servicenämnden återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott 

om kommunstyrelsens andel av investeringen överstiger 
beställningen

att investeringen finansiseras genom kommunstyrelsens reserverade 
investeringsmedel

att   kommunkontoret får i uppdrag att reglera utbildningsnämndens 
ram utifrån faktisk hyra vid färdigställande.

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL): Kalkylen är ofullständig framförallt gällande 
verksamhetsvinster och borde kompletteras före beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 324 Anhållan om utökad borgensram för 
Lunds kommuns Fastighets AB, (KF)

Dnr KS 2017/0855

Sammanfattning
I en skrivelse daterad 2017-09-21 ansöker Lunds Kommuns Fastighets 
AB (LKF), efter ett styrelsebeslut, om en utökad borgensram. Nuvarande 
borgensram är 5 000 mnkr. LKF ansöker om en höjning med 2 000 mnkr 
till 7 000 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017 dnr 2017/0855.
Brev från LKF daterat 2017-09-21.
Styrelseprotokoll LKF 2017-09-21.
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27 § 205.
Bilaga 1 Förslag på avtal om kommunalborgen mellan Lunds kommun 
och Lunds Kommuns Fastighets AB.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att borgensramen för Lunds Kommuns Fastighets AB utökas med 

2 000 mnkr, varvid den nya borgensramen uppgår till 7 000 mnkr.
att borgensåtagande för Lunds Kommuns Fastighets AB 

låneförpliktelser inom angiven borgensram är såsom för egen skuld 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

att godkänna förslag till avtal om kommunal borgen mellan Lunds 
kommun och Lunds Kommuns Fastighets AB.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 325 Revidering av budget 2018 till följd av 
högre arbetsgivaravgifter

Dnr KS 2017/0922

Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) föreslår att PO-pålägget för år 
2018 höjs till 39,20 procent av lönesumman, vilket är en höjning med 
0,87 procentenheter jämfört med 2017. Höjningen beror på ökade 
kostnader för avtalspensioner. (Bilaga 1)

I den av kommunfullmäktige beslutad budget för 2018 har inte hänsyn 
tagits till det högre PO-pålägget för nämnderna, utan detta har bara 
beaktats i form av högre pensionskostnader på finansförvaltningen för 
kommunen totalt sett. Nu föreslås en redovisningsteknisk justering av 
budget 2018 för att på ett korrekt sätt möta förväntad kostnadsökning på 
verksamhetsnivå.

Finansiering av det högre PO-pålägget sker på finansförvaltningen där 
den interna pensionsavgiften föreslås höjas motsvarande vad nämnderna 
kompenseras med. Totalt rör det sig om 28 478 tkr för år 2018, vilket 
endast påverkar respektive nämnds driftsram och inte kommunens totala 
budgetresultat. (Bilaga 2)

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017 med bilagor:
-Bilaga 1 Arbetsgivaravgifter för kommuner år 2018 (SKL)
-Bilaga 2 Ramjustering per nämnd
 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att öka nämndernas driftbudgetramar och sänka servicenämndens 

resultatkrav för år 2018 till följd av höjda arbetsgivaravgifter om 
totalt 28 478 tkr enligt fördelning i bilaga 2,

att finansiering sker genom motsvarande lägre ram för 
finansförvaltningen.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten
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§ 326 Kommunstyrelsens årliga beslut 
angående kommunala aktiebolag

Dnr KS 2017/0754

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den 
verksamhet som kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har 
bedrivit varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen vid sin 
årliga prövning finner att så inte är fallet, ska kommunstyrelsen lämna 
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2017 dnr KS 
2017/0754.
Bilaga 1 Kommunkontorets skrivelse samt frågeformulär utskickat till 
samtliga bolag den 8 september 2017.
Bilaga 2 Svar från bolagen.
Bilaga 3 Förvaltningsberättelser från bolagen.
Bilaga 4 Lekmannarevisorns granskningsrapport från bolagen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att göra bedömningen att verksamheten som LKF, LKP, Fastighets AB 

Lund Arena, Nordrike 4 Fastighets AB, Kraftringen AB, SVS, 
Sydvatten AB, SYSAV AB, Kommunassurans Syd Försäkring AB 
samt Ideon AB har bedrivit under föregående kalenderår får anses 
varit förenlig med de fastställda ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.

Beslut expedieras till:
Lunds Kommuns Fastighets AB
Lunds Kommunala Parkerings AB
Fastighets AB Lund Arena
Nordrike 4 Fastighets AB
Kraftringen AB
Science Village Scandinavia AB
SYSAV AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ideon AB
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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§ 327 Begäran om utökad ram för 
kommunkontoret avseende 
medfinansiering av Vinnova-projektet 
Smarta Offentliga Miljöer steg 2

Dnr KS 2017/0841

Sammanfattning
Lunds kommun har av Vinnova erhållit 12 mkr under en treårsperiod för 
projektet Smarta Offentliga Miljöer steg 2 (SOM2). Projektet är en 
fortsättning på det Vinnovafinansierade IoT 1 (Internet of Things), som 
Lunds kommun var huvudman för till och med den 30/9 2017. 

Den totala budgeten för SOM2 är 24 mkr. 12 mkr finansieras av 
Vinnova, 8,5 mkr går det privata näringslivet in med och resterande 3,5 
mkr täcks av Lunds kommun, som därmed blir projektägare. Budgeten 
löper över tre år. 

Med SOM2 och aktiva partners har Lunds kommun förutsättningar att bli 
bäst i landet på digitala lösningar för offentliga miljöer. Samhällsnyttan 
med uppkopplad teknik är ännu svår att överblicka men de ekonomiska 
och miljömässiga vinsterna spås bli betydande. Projektet kommer initialt 
att fokusera på fyra innovationsexempel:

- Cykeldata

- Övervakning av kritisk infrastruktur

- Effektiv och säker stadsodling

- Användarstyrd avfallshantering

Kommunkontoret begär utökad ram för 2017 med 500 tkr samt utökad 
ram för 2018 med 1,25 mkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2017.
Ansökan SOM1.
Ansökan SOM2.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunkontorets begäran om utökad ram som 

medfinansiering av Vinnova-projekt SOM2
att finansiering 500 tkr för 2017 sker genom kommunstyrelsens 

reserverade medel
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att finansiering 1,25 mkr för 2018 sker genom kommunstyrelsens 
reserverade medel

att kostnaden för 2019 och 2020 ska beaktas i EVP

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ Näringslivsavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 328 Ansökan om projektmedel för 
Miljöbron Skåne 2018-2020.

Dnr KS 2017/0843

Sammanfattning
Miljöbron Skåne ansöker om fortsatt finansiering från Lunds kommun 
med 115 000 kr/år under en treårsperiod, 2018-2020.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2017 dnr KS 
2017/0843.
Ansökan från Miljöbron den 19 september 2017.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Philip 
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V), Mats 
Helmfrid (M) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar

att  bevilja Miljöbron Skåne 115 000 kr för år 2018 och att kostnaden för 
åren 2019-2020 beaktas i EVP:n.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Miljöbron Skåne 115 000 kr för år 2018 och att kostnaden 

för åren 2019-2020 beaktas i EVP:n.

Beslut expedieras till:
Miljöbron Skåne
Kommunkontoret/strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
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§ 329 Socialnämndens begäran av 
kommunstyrelsens reserverade medel 
för driftstart av boende, 
Utsättaregränd

Dnr KS 2017/0779

Sammanfattning
I april 2017 har socialnämnden startat upp ett nytt boende, 
Utsättaregränd. Medel om 5 500 tkr avropas därmed som en delårseffekt 
för år 2017 med en kommande helårseffekt om 6 600 tkr för 2018.

Beslutade medel finns reserverade för avrop under kommunstyrelsens 
reserverade medel.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2017 dnr SO 
2017/0128.
Socialnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 151 dnr SO 2017/0128.

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2017 överföra 5 500 tkr till socialnämnden från 

kommunstyrelsens reserverade medel för ”stöd- och serviceplan, 
socialnämnden”, vilket är delårseffekten för året.

att för år 2018 överföra 6 715 tkr till socialnämnden från 
kommunstyrelsens reserverademedel för ”stöd- och serviceplan, 
socialnämnden”, vilket är helårseffekten för året.

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten
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§ 330 Sverigeförhandlingen - Ramavtal och 
objektavtal för höghastighetsjärnväg 
Hässleholm - Lund, (KF)

Dnr KS 2015/0101

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets 
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som 
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för dels de sk 
storstadsåtgärderna, dels höghastighetsjärnväg.

Kommunfullmäktige godkände 2017-01-26 ramavtal och objektavtal för 
storstadsåtgärder i Lund. Avtalen innebar statlig finansiering med 74,5 
mnkr till spårväg samt cykelåtgärder med 40,75 mnkr.

I det förhandlingsresultat som beslutades om finns också att Lunds 
kommun åtar sig att medfinansiera investering i höghastighetsjärnväg 
med 120 mnkr och att Lund C ska utgöra station för höghastighetstågen.

Finns förslag på avtal avseende höghastighetsjärnväg sträckan 
Hässleholm-Lund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26 § 11.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11, § 18.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-09.
Ramavtal 5 – Höghastighetsjärnväg sträcka Hässleholm-Lund med bilaga 
1 och 2; finansieringsplan resp specifikation inklusive tidplan.
Objektavtal  - Lunds kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30.

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

Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att återremittera ärendet med uppdrag att: 

- Återuppta förhandlingen och säkerställa att kommunen har 
beslutanderätten om det ska byggas fler spår från Lund C till södra 
Lund. 
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- Ändra formuleringarna i avtalet (bilaga 2, punkt 2 sista stycket) för att 
ytterligare förtydliga att kommunen förespråkar en icke markförlagd 
lösning och att slutligt beslut om nedgrävning/nedsänkning av järnvägen 
sker i samråd mellan Lunds kommun och Trafikverket.

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

Därefter ställer ordföranden proposition på hans eget m.fl. yrkande i sak 
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen besluta att 
bifalla hans eget m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     godkänna ramavtal samt objektsavtal för höghastighetsjärnväg 

Hässleholm-Lund
att     finansiering sker via investeringsbudgeten.

Reservationer
Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 330/01.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson 
(KD): Vi förutsätter att eventuellt byggande av höghastighetsjärnvägen 
inte tar resurser ifrån viktiga investeringar i regional infrastruktur.

Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L): Som avtalet är skrivet nu har 
Trafikverket ensam beslutanderätt om en nedgrävning av järnvägen i 
centrala Lund. Det bör tydliggöras ytterligare att Lunds kommun 
förespråkar en icke markförlagd lösning.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 

 

 

Reservation ärende #12 Sverigeförhandlingen – Ramavtal och objektsavtal för 
höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund 

Med all respekt för svårigheterna för kommunen att på alla punkter uppnå optimala resultat 
måste dock föreliggande avtalsförslag inte anses vara acceptabelt. Konsekvenserna riskerar 
bli att det byggs fyra spår genom Lund utan att dessa grävs ner och att höghastighetstågen 
passerar Lund utan att stanna. Att en sänkning av hastigheten från 320 km/tim skulle 
innebära att kommunen inte är bunden av avtalet är vidare mycket tveksamt. 

Nedgrävning av järnvägen 

Stationen och järnvägen genom Lund innebär stora olägenheter i form av buller och 
påtagliga barriäreffekter. Uppenbarligen är det ett prioriterat intresse för kommunen att 
järnvägen grävs ner. Att dessutom utöka från två till fyra spår, vilket avtalet innebär, medför 
att olägenheterna blir än värre.  

Det är riktigt att avtalet innebär en möjlighet att järnvägen, på statens bekostnad, grävs ner 
(Bilaga 2, punkt 2 andra och tredje stycket). Problemet är att detta sker ”om 
förutsättningarna gör att detta är den bästa lösningen utifrån Trafikverkets sammanvägda 
bedömning (min understrykning)”. Det är alltså Trafikverket ensamt och inte kommunen 
som avgör vad som är den bästa lösningen. 

Mot bakgrund av att en nergrävning är mycket dyr, sannolikt runt 10 mdr kronor, är det 
osannolikt att Trafikverket kommer att anse att olägenheterna med markförlagda spår är så 
stora att det motiverar merkostnaden. Alltså blir resultatet att det byggs fyra spår genom 
Lund i markplan. 

Station Lund 

Det bärande argumentet för att höghastighetstågen ska gå genom Lund C är naturligtvis att 
de också ska stanna på Lund C. I avtalet talas det om ”station Lund”. Det finns dock inget i 
avtalet som stadgar att tågen ska stanna i Lund. Även om man skulle anse att avtalet innebär 
att tågen ska stanna i Lund är detta förenat med svårigheter: 

• I den nuvarande ordningen avgör tågoperatörerna var tågen ska stanna. Det ligger 
alltså inte i Trafikverkets makt att besluta att så ska ske utan en lagändring. 

• Avståndet mellan Lund och Malmö är ca 1,5 mil. Det är ytterst ovanligt och knappast 
rationellt att ha så kort avstånd mellan stationen för höghastighetståg. Med all 
sannolikhet kommer Trafikverket och/eller tågoperatören att välja att inte stanna i 
Lund. 



Effekten av avtalet 

Effekten av avtalet kommer sannolikt att bli att det byggs fyra spår i markplan genom Lund 
och höghastighetstågen kommer att passera utan att stanna. Den sämsta av lösningar för 
Lund! 

 

Börje Hed 

FNL 
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§ 331 Remiss Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029

Dnr KS 2017/0787

Sammanfattning
Trafikverket har översänt förslag till nationell plan för transportsystemet 
för perioden 2018-2029 på remiss. Svar ska inkomma senast den 30 mars 
2017. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till 
Trafikverket den 23 mars 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017.
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter 
och promemorior publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan.
 

Yrkanden
Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     delegera ansvaret att besvara remissen till kommunstyrelsens 

arbetsutskott.
 

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

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 331/01.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret/strategiska utvecklingsavdelningen
Akten



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-01 
 
Ang Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-
2029 (Dnr: KS 2017/0787) 
 
Som remissinstans är det viktigt att Lunds kommun lyfter relevanta synpunkter angående den 
regionala transportinfrastrukturplanen. En sådan fråga är kapacitetsbristen på motorvägen E22 
mellan Lund och Malmö. 
 
Kapacitetsbristen på motorvägen E22 äventyrar både trafiksäkerheten och framkomligheten 
för såväl person- som godstransporter. Påverkan på exempelvis arbetspendling, inklusive 
kollektivtrafiken, mellan Malmö och Lund är redan idag tydligt märkbar och kommer 
sannolikt öka såvida kapacitetshöjande åtgärder inte vidtas. Lunds kommun vill därför 
uppmärksamma behovet av en utbyggnad av E22 mellan Malmö och Lund till en sexfilig 
motorväg. Vägsträckan är även i behov av bättre trafikstyrning med exempelvis dynamisk 
hastighetsreglering och körbaneutnyttjande i syfte att främja bättre trafikflöden och förbättra 
säkerheten. Detta skulle kunna åstadkommas med satsningar på nya tekniska lösningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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§ 332 Partiernas redovisning av partistöd för 
2016 och Kommunfullmäktiges årliga 
beslut om partistöd för 2018, (KF)

Dnr KS 2017/0175

Sammanfattning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. 
Kommunfullmäktige antog den 28 augusti 2014, § 142, regler om 
kommunalt partistöd, att gälla från den 1 januari 2015. Reglerna 
reviderades den 24 november 2016, § 267. Enligt 2 kap 12 § 
kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige 
minst en gång per år.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd i Lunds kommun.
Partiernas redovisning av mottaget lokalt partistöd 2016 (finns 
tillgängliga i akten KS 2017/0175).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2017,

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
 att utbetala partistöd för 2018 i enlighet med Regler för kommunalt 

partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti 2014, § 142, 
och reviderade den 24 november 2016, § 267.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 333 Kommunens uppdrag enligt lag om 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt ändring i 
socialnämndens reglemente samt 
ändring av tillståndsenhetens 
tillsynsavgifter, (KF)

Dnr KS 2017/0850

Sammanfattning
Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i kraft. Enligt lagen ges landets kommuner från och 
med den 1 juli 2017 i uppgift att ta emot anmälningar från näringsidkare 
om försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till 
konsumenter och att genom tillsyn kontrollera att näringsidkaren följer de 
krav som ställs på handeln. Kommunen ges möjlighet att ta ut en avgift 
för tillsynen.

Socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att uppdra åt 
socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen, att 
fastställa tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak, receptfria 
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet 
med socialnämndens förslag, samt vidta ändringar i socialnämndens 
reglemente i enlighet med socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut den 20 september 2017, § 179, jämte bilaga.
Förslag till ändring i Reglemente för socialnämnden.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter 

enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare,

att fastställa tillsynsavgifter vid försäljning av folköl, tobak, receptfria 
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i 
enlighet med socialnämndens förslag att gälla från och med den 1 
januari 2018, samt

att anta de ändringar i socialnämndens reglemente som framgår av 
föreliggande förslag.
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 334 Översyn av taxor inom kultur och fritid 
inför 2018, (KF)

Dnr KS 2017/0883

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt förslag till taxor för lokaler och 
anläggningar 2018 till fullmäktige för antagande. Taxorna har delats upp 
i två dokument; ett med taxor för biblioteks- och kulturanläggningar och 
ett med taxor för idrotts- och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 30 augusti 2017, § 103, jämte 
bilaga.
Förslag till taxor och avgifter – Idrottsanläggningar, fritidsanläggningar, 
samlingslokaler.
Förslag till taxor för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar.
Jämförelse mellan gällande taxor 2017 och förslag till taxor 2018.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017.

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

att  fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för kultur- och 
fritidsverksamheten 2018 i Lunds kommun

att  gälla från den 1 juni 2018 vad gäller idrottshallar och gymnastiksalar 
och i övrigt från den 1 januari 2018.

Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  reservationsavgiften på biblioteken ska vara kvar enligt nu gällande 
taxa

att  atriumgården vid Stadsbiblioteket även fortsättningsvis ska vara 
möjlig att hyra

att  i övrigt fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för 
kultur- och fritidsverksamheten 2018 i Lunds kommun, samt

att  dessa ska gälla från den 1 juni 2018 vad gäller idrottshallar och 
gymnastiksalar och i övrigt från den 1 januari 2018.
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Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Ulf Nymark (MP) 
instämmer i Christer Wallins (M) m.fl. yrkande såvitt avser andra att-
satsen gällande atriumgården. De yrkar avslag på Christer Wallins (M) 
m.fl. yrkande såvitt avser första att-satsen gällande reservationsavgiften. 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med vänsterpartiets reservation i 
kultur- och fritidsnämnden

att  entréavgiften inte ska höjas för skridskoåkning och bowling

att  entréavgiften till Högevallsbadet ska sänkas med 10 kronor

att  all simundervisning både för vuxna och barn ska vara avgiftsfri

att  avgiften ska tas bort för att få tillgång till stadsbibliotekets toaletter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition Christer Wallins (M) m.fl. 
yrkande såvitt gäller första att-satsen om reservationsavgiften 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 första att-satsen i Christer Wallins (M) yrkande

Nej för bifall till densamma

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), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Börje 
Hed (FNL) röstar nej.
 
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
avslå första att-satsen i Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

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

Ordföranden ställer därefter proposition på första att-satsen i Hanna 
Gunnarssons (V) yrkande mot avslag på densamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i denna del.
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Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen i Hanna 
Gunnarssons (V) yrkande mot avslag på densamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i denna del.

Ordföranden ställer därefter proposition på tredje att-satsen i Hanna 
Gunnarssons (V) yrkande mot avslag på densamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i denna del.

Ordföranden ställer därefter proposition på fjärde att-satsen i Hanna 
Gunnarssons (V) yrkande mot avslag på densamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet i denna del.

Ordföranden ställer slutligen proposition på de två sista att-satserna i 
Christer Wallins (M) m.fl. yrkande mot avslag på desamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet i denna del. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att      atriumgården vid Stadsbiblioteket även fortsättningsvis ska vara 

möjlig att hyra
att      i övrigt fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för 

kultur- och fritidsverksamheten 2018 i Lunds kommun, samt
att      dessa ska gälla från den 1 juni 2018 vad gäller idrottshallar och 

gymnastiksalar och i övrigt från den 1 januari 2018.

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

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 334/01-02. 

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): FI instämmer i V:s yrkande. Kommunen ska erbjuda 
kultur- och fritidsverksamhet för att människor behöver den, inte för att 
tjäna pengar på den.

Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP): Bibliotekets egen verksamhet 
ska givetvis prioriteras vid disposition av Atriumgården. 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 november 
2017, ärende ”Översyn av taxor inom kultur och fritid inför 2018, 
(KF) Dnr KS 2017/0883” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget yrkande på tjänstemannaförslaget.  
Det beslut som vann innebar att biblioteket fortsatt måste hyra ut 
atriumgården, trots att biblioteket har kommit fram till att det inte fungerar 
att fortsätta med detta. När det gäller avskaffandet av reservationsavgiften 
så röstade vi bifall till det, och det gick ju igenom.  
 
För Sverigedemokraterna 2017-11-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-01 
 
Ang Översyn av taxor inom kultur och fritid inför 2018 (Dnr: KS 
2017/0883) 
 
Vi anser att reservationsavgiften för böcker ska finnas kvar även nästa år. Avskaffad 
reservationsavgift kan innebära ett intäktsbortfall för kultur- och fritidsnämnden på upp till 
300 000 kronor, vilket knappast är en negligerbar summa pengar. Dessutom kan det vara bra 
att låntagaren själv står för en viss insats vid bokreservationer. 
 
Vi noterar också med glädje att det rödgröna minoritetsstyret anslöt sig till vårt tilläggsförslag 
rörande fortsatt möjlighet att hyra Statsbibliotekets atriumgård. Bara för att atriumgården är 
väldigt populär är det inte ett argument för att avsluta möjligheten att hyra den, tvärtom. Det 
är positivt att de rödgröna slutligen visade lite kompromissvilja. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Börje Hed (FörNyaLund) 
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§ 335 Biblioteksplan för Lunds kommun, 
(KF)

Dnr KS 2015/0669

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt förslag till biblioteksplan för 
Lunds kommun till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 8 juni 2017, § 95, jämte bilagor.
Förslag till Biblioteksplan för Lunds kommun.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD), 
Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag, att föreslå kommunfullmäktige besluta

att  fastställa upprättat förslag till Biblioteksplan för Lunds kommun

att  gälla från den 1 januari 2018.

Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson 
(SD) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att,  med anledning av förvaltningsrättens domar mål nr 13584-15 och 
mål nr 6297-16, öppna upp biblioteken på Järnåkra och Nöbbelöv igen

att  i övrigt fastställa upprättat förslag till Biblioteksplan för Lunds 
kommun

att  gälla från den 1 januari 2018.

Elin Gustafsson (S) yrkar avslag på Philip Sandbergs (L) m.fl. 
tilläggsyrkande gällande biblioteken Järnåkra och Nöbbelöv.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande att bifalla kommunkontorets förslag mot avslag på detsamma 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på Philip Sandbergs (L) m.fl. 
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå yrkandet.

Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
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Ja för avslag på Philip Sandbergs (L) m.fl. tilläggsyrkande.
Nej för bifall till detsamma.

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), Mats Helmfrid (M) och Torsten Czernyson (KD) röstar ja.

Philip Sandberg (L), Inga Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
 
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att 
avslå Philip Sandbergs (L) m.fl. tilläggsyrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att fastställa upprättat förslag till Biblioteksplan för Lunds kommun
att gälla från den 1 januari 2018.

Reservationer
Philip Sandberg (L), Inga Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 335/01-02.

Protokollsanteckningar
Hanna Gunnarsson (V): Vänsterpartiet vill ha bibliotek på Nöbbelöv, 
men beslutet om vilka bibliotek som ska finnas måste tas i kultur- och 
fritidsnämnden, inte kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 november 
2017, ärende: ”Biblioteksplan för Lunds kommun, (KF) Dnr KS 
2015/0669” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
det yrkande som lades av Liberalerna och Centern om att de stängda 
stadsdelsbiblioteken ska öppnas igen. Nedläggningen överklagades ju till 
Förvaltningsrätten, som biföll överklagandet. Kommunen ska inte ignorera 
domar från domstolar.  
 
För Sverigedemokraterna 2017-11-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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§ 336 Utveckling av Stadshallens innehåll 
och framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om arbetet med utveckling av 
Stadshallens innehåll och framtida roll. I detta ärende lämnas rapport om 
hur arbetet fortskrider samt lämnas förslag på vissa kompletterande 
åtgärder som behöver vidtas inom ramen för projektet.

Förslag finns om målbild, fortsatt process med marknadsdialog samt 
framtagande av program- och bygghandlingar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2017.
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2017, § 209.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V), Elin 
Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar

att  fastställa målbilden ”Stadshallen ska vara del i en levande 
demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och 
vara värdeskapande i Lunds tillväxt!”,

att  projektet ”Stadshallens utveckling” ska komplettera underlaget för 
beställning med fördjupad kunskap om förutsättningar och kostnader 
genom dels förprojektering och framtagande av bygghandlingar, dels 
marknadsdialog senast i mars 2018,

att  projektet ”Stadshallens utveckling” kan utnyttja maximalt 12 Mkr av 
investeringsbudgeten för underlag för framtagande av program- och 
bygghandlingar samt

att  investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden med motsvarande belopp.

 

Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson 
(C) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan med 
berörda förvaltningar presentera en förtydligad och ekonomiskt hållbar 
affärsmodell, en preciserad investerings- och underhållsplan för att visa 
potentiella hyreskostnader för Stadshallen, samt en redogörelse för hur 
befintliga berörda kommunala verksamheter påverkas.
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I andra hand yrkar de att kommunstyrelsen beslutar

att  Stadshallen ska renoveras enligt alternativ 1, dvs den version som 
kallats ”Kultur & Uthyrning” eller 1/1-renovering. En försiktig och 
varsam renovering och modernisering av standard och funktioner.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på återremissyrkandet, men 
instämmer i Christer Wallins (M) m.fl. yrkande i sak. 

 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak 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 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), Philip 
Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD) 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 beslutar
att   fastställa målbilden ”Stadshallen ska vara del i en levande 

demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus 
och vara värdeskapande i Lunds tillväxt!”,

att   projektet ”Stadshallens utveckling” ska komplettera underlaget för 
beställning med fördjupad kunskap om förutsättningar och 
kostnader genom dels förprojektering och framtagande av 
bygghandlingar, dels marknadsdialog senast i mars 2018,
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att   projektet ”Stadshallens utveckling” kan utnyttja maximalt 12 Mkr 
av investeringsbudgeten för underlag för framtagande av program- 
och bygghandlingar samt

att   investeringsmedel överförs från kommunstyrelsen till 
servicenämnden med motsvarande belopp.

 

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

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 336/01-03.

Beslut expedieras till:
Centrumlyftet
Servicenämnden
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 november 
2017, ärende ”Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll 
Dnr KS 2016/0962” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt bifallsyrkande till den andra av de två att-satser som lades av 
moderaterna.  
 
Här hade kommunstyrelsen en infekterad diskussion. När ärendet togs upp 
i KS i maj, yrkade vi på det som kallats alternativ 2, ”från finrum till 
vardagsrum”. Det som vann på det mötet var alternativ 2, men med tillägg 
att det ändå skulle vara möjligt att förverkliga alternativ 3, det dyraste 
alternativt.  
Vi ser nu hur kostnaderna för detta projekt riskerar att rusa iväg, med det 
otydliga uppdrag som gavs förra gången. För att inte kostnaderna ska 
skena iväg vore det bästa nu att besluta att renovera enligt alternativ 1, 
eftersom det inte finns tid att utreda så mycket mera om tidsschemat för 
renoveringen ska hållas.  
 
För Sverigedemokraterna 2017-11-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 







 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-01 
 
Ang Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (Dnr: 
2016/0962) 
 
Vi anser att underlaget för att kunna gå vidare med ärendet är för knapphändigt. 
Kommunstyrelsen har inte fått presenterat någon realistisk och konkret affärsmodell eller 
andra ekonomiska kalkyler för sig. Inte heller ger underlaget några svar på hur de befintliga 
kommunala verksamheterna, som redan regelbundet fyller Stadshallen med ett innehåll, ska ta 
vägen vid en flytt. De rödgröna förefaller ha siktet inställt på att göra ett kulturhus av området. 
Område är en bättre beskrivning, för planerna rör även Rådhuset och de lokaler som finns vid 
Vårfrugatan bakom Stadshallen. Då bör man komma ihåg att de rödgröna dessutom vill lägga 
pengar på Folkparken utifrån en fullkomlig orealistisk glädjekalkyl. Hur många kulturhus ska 
vi ha inne i Lund och framför allt, vad ska de innehålla? Finns det hyresgäster som kan och 
vill betala de hyror som uppstår? Nästa år kommer arbetsplatserna i Rådhuset att flytta till 
huset där den nya tingsrätten ligger, väster om järnvägen och bredvid kommunhuset 
Kristallen. Exakt vad som händer därefter är långt ifrån hugget i sten. 
 
Vi vill inte medverka i ohållbara planer för en byggnad som faktiskt redan idag innehåller 
återkommande verksamheter, till exempel Kulturskolan. Det är lite av en myt att Stadshallen 
idag är ett tomt skelett som de rödgröna måste rädda. Inte nog med det, kommunen måste 
också betänka eventuell konkurrens med näringslivet i stadskärnan om byggnaden ska fyllas 
med ”caféverksamhet”, vad det nu i praktiken innebär. Det finns kort och gott för många 
frågetecken att räta ut innan vi känner oss trygga med att gå vidare med mer storslagna planer. 
 
Med anledning av detta vill vi reservera oss till förmån för våra yrkanden. 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Inga-Kerstin Eriksson (C) 
 
 
 
Torsten Czernyson (KD) 
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§ 337 Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L) 
motion ”Rusta upp Stadshallen och 
damma av tidigare förslag”, (KF)

Dnr KS 2016/1216

Sammanfattning
Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen yrkar de att tidigare inlämnade förslag 
avseende Stadshallen ska beaktas i pågående utvecklings- och 
upprustningsplanering. Motionen har remitterats till servicenämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017 dnr KS 
2016/1216.
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2017 § 209, dnr KS 2016/0962.
Servicenämndens beslut den 8 mars 2017 § 30 dnr SN 2017/0017.
Mia Honeth (L) och Ulf Nilsson (L) motion Rusta upp Stadshallen och 
damma av tidigare förslag den 14 december 2016.

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att  bifalla motionen med hänvisning till vad kommunkontoret anfört.

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 besvara motionen med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 338 Igångsättningstillstånd Gång- och 
cykelväg och ridstig utmed 
Kävlingevägen

Dnr KS 2017/0875

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslag på utformning av en 
gång- och cykelväg och ridstig utmed Kävlingevägen mellan Nöbbelöv 
och Vallkärra (sträckan Nöbbelövsvägen – Vallkärravägen).

Förbättringar för cykeltrafiken utmed Kävlingevägen utgör en del av 
Lunds kommuns motprestationer inom stadsmiljöavtalet. Tekniska 
nämnden begär nu igångsättningstillstånd för projektet.

Investeringen bedöms till 17,6 mnkr och finaniseras genom tekniska 
förvaltningens investeringsram samt extern delfinansiering.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2017. 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017 dnr 
2016/0496.
Bilaga karta över aktuell sträckning.
Bilaga ritningar 000T0501 – 000T0509.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017, § 173, dnr TN 
2016/0496.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden igångsättningstillstånd för gång- och 

cykelväg och ridstig utmed Kävlingevägen, etapp ett och två med 
totalt 17,6 mnkr

att finansiering sker inom tekniska nämndens investeringsram med 
stöd av extern finansiering.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten
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§ 339 Förtydligande om handlingsplaner för 
avfallsplanens genomförande

Dnr KS 2017/0471

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om avfallsplan för 2016-2020. Åtgärder 
och handlingsplaner skall tas fram för att nå målen. 
Renhållningsstyrelsen har beslutat att genom framställan till 
kommunstyrelsen anhålla om klargörande hur och av vilken instans eller 
vilka instanser som avfallsplanens handlingsplaner ska beredas och 
beslutas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017.
Renhållningsstyrelsens beslut den 18 april 2017 § 24.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Torsten Czernyson (KD) och 
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
kommunkontorets förslag med den justeringen att sista meningen under 
”Kommunkontorets kommentar” i kommunkontorets tjänsteskrivelse ska 
ersättas med följande mening: Kommunstyrelsen samordnar den årliga 
uppföljningen till kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att   svara Renhållningsstyrelsen i enlighet med vad kommunkontoret 

anfört med den justeringen att sista meningen under 
”Kommunkontorets kommentar” i kommunkontorets 
tjänsteskrivelse ska ersättas med följande mening: 
Kommunstyrelsen samordnar den årliga uppföljningen till 
kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Renhållningsstyrelsen
Akten
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§ 340 Slutrapport ”Organisation och 
finansiering för nyanlända elever, 
särskild belysning av 
resursfördelningen för 
studiehandledning” (EVP-uppdrag från 
kommunfullmäktige juni 2016), (KF)

Dnr KS 2017/0670

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, § 139, i samband med 
beslutet om ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och 
fritidshem att ge barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag att utreda 
organisation och finansiering för nyanlända elever och i utredningen 
belysa resursfördelningen för studiehandledning.

Barn- och skolnämnd Lunds stad återkommer i ärendet med en rapport 
som innehåller förslag till att utveckla en bättre utbildning för nyanlända 
elever, förslag på finansiering av nyanlända elevers skolgång samt en 
belysning av hanteringen av studiehandledning.

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017 dnr KS 
2017/0670.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 62 dnr BSL 
2017/0232.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag. Därutöver yrkar hon att 
kommunstyrelsen beslutar

att  uppdra åt kommunkontoret att efter slutrapportering av 
kommunfullmäktiges tre uppdrag gällande resursfördelning återkomma 
till kommunstyrelsen med en samlad analys samt förslag på åtgärder.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna rapporten
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Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att efter slutrapportering av 

kommunfullmäktiges tre uppdrag gällande resursfördelning 
återkomma till kommunstyrelsen med en samlad analys samt 
förslag på åtgärder.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret/strategisk utvecklingsavdelning
Akten
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§ 341 Socialnämndens beslut om 
möjligheten till fortsatt samverkan 
med ideell sektor kring utsatta EU-
medborgare, (KF)

Dnr KS 2017/0780

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 i budgetram för 
socialnämnden om ökad utgift med 700 tkr för respektive år 2015, 2016 
och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-migranter.

Enligt en upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 
ska socialförvaltningen samarbeta med ideell sektor för att säkerställa att 
40-50 platser finns tillgängliga på härbärge under årets kalla månader.

Denna överenskommelse och avtal löper ut den 31 december 2017. För 
att förlänga dessa krävs ett förnyat uppdrag från kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017.
Socialnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 153.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2017.
Socialnämndens beslut den 19 april 2017, § 82.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2017, jämte bilagor.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson 
(V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  ge socialnämnden uppdrag att fortsätta samverka med ideell sektor 
kring utsatta EU-medborgare utifrån de medel som finns avsatta för 
2018.

 

Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M) och Torsten Czernyson (KD) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt socialnämnden att under kalenderåret 2018 finansiera 
härbärge för EU-medborgare med maximalt 350 tkr,

att  härbärget, i samråd med socialnämnden, tar ut avgift från de som 
vistas där,

att  inte minska socialnämndens ram för år 2018 med resterande 350 tkr.
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Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) instämmer i Elin 
Gustafssons (S) m.fl. yrkande. Därutöver instämmer de i Philip 
Sandbergs (L) m.fl. yrkande såvitt gäller andra att-satsen om avgiftsuttag.

 

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

att  socialnämnden inte ges fortsatt uppdrag, och socialnämndens 
ekonomiska ram minskas med 700 tkr för år 2018 och framöver. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons 
(SD) yrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå yrkandet.

Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för avslag på Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Nej för bifall till detsamma.

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), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) 
röstar ja.

Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
 
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen således att 
avslå Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande mot Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande med undantag av andra 
att-satsen om avgiftsuttag och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.



Kommunstyrelsen Protokoll 41 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Yanira 
Difonis (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Inga Kerstin 
Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) röstar ja.

Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson 
(KD) och Philip Sandberg (L) röstar nej.

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
 
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar 
kommunstyrelsen således i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande.

Ordföranden ställer slutligen proposition Philip Sandbergs (L) m.fl. 
kvarvarande yrkande gällande andra att-satsen om avgiftsuttag mot 
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
yrkandet.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för avslag på Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till detsamma.

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), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson 
(KD), Philip Sandberg (L), Inga Kerstin Eriksson (C) 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, att avslå Philip 
Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge socialnämnden uppdrag att fortsätta samverka med ideell sektor 

kring utsatta EU-medborgare utifrån de medel som finns avsatta för 
2018.



Kommunstyrelsen Protokoll 42 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Torsten Czernyson 
(KD), Philip Sandberg (L), Inga Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof 
Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 341/01-02

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M) och Louise Rehn Winsborg (M): Vi vill verka för att 
stöd till härbärgen för EU-medborgare fasas ut efter 2018.

Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M) och Louise Rehn Winsborg 
(M): Vi stödjer förslaget att avgiftsbelägga härbärget men förutsätter att 
avgiftens storlek anpassas till de boendes ekonomiska förutsättningar.

Pernilla West (FI): Samverkan har lett till att mänskliga rättigheter 
respekteras i kommunen och bör därmed fortsätta. FI ser behovet av ökat 
bidrag men lämnar det till budgetdiskussionerna.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 november 
2017, ärende ”Socialnämndens beslut om möjligheten till fortsatt 
samverkan med ideell sektor kring utsatta EU-medborgare, (KF) Dnr 
KS 2017/0780” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget yrkande:  
 
Sverigedemokraterna yrkar att KF föreslås besluta: 
 
att socialnämnden inte ges fortsatt uppdrag, och socialnämndens 
ekonomiska ram minskas med 700 tkr för år 2018 och framöver.  
 
Vi yrkade enligt ovan, men det gick inte igenom. Alla de andra partierna 
yrkade dock för att denna verksamhet ska fortsätta, med eller utan avgift 
för de så kallade EU-migranterna. I de voteringarna avstod vi, för att 
markera att vi står fast vid vårt eget yrkande, att det inte ska ges några 
pengar alls till denna verksamhet. Härbärgen ska vara för människor som 
bor i Sverige, ej för besökare. Det är en väletablerad internationell regel att 
när man reser iväg för att besöka ett annat land, är man själv ansvarig för 
sitt uppehälle under vistelsen. 
 
För Sverigedemokraterna 2017-11-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-01 
 
Ang Socialnämndens beslut om möjligheten till fortsatt samverkan 
med ideell sektor kring utsatta EU-medborgare (Dnr: KS 2017/0780) 
 
De rödgröna partierna beslutade att för 2018 förlänga ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) 
med aktörer i civilsamhället med 700 000 kronor för drift av härbärge för personer från andra 
EU-länder som tigger på Lunds gator och torg.  De beslutade även att säga nej till vårt förslag 
om att införa en mindre avgift för de boende.  
  
Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna föreslog att förlänga IOP under 2018 med 
350 000 kronor förutsatt att följande uppfylls: 
  
1. Att det tas ut en avgift av de boende. I flera andra kommuner, där härbärge drivs i 
samarbete mellan kommun och ideell sektor, tas en mindre avgift ut. Ett exempel är Uppsala 
där det kostar 20 kronor per person och natt. Det är inte rimligt att en grupp rumänska eller 
bulgariska medborgare ska få helt gratis boende på skattebetalarnas bekostnad.  
  
2. Det ska vara tillfällig och akut hjälp, inte ett permanent gratis boende. Enligt en rapport i 
socialnämnden bor varje person i genomsnitt 71,5 nätter (!) på härbärget för EU-migranter. 
Gratis boende i över två månader kan knappast klassas som akut. 
  
Men dessa två förbehåll är vi är beredda att ge fortsatt stöd med 350 000 kronor. Vi anser 
ändå att det är bra om det finns akut och tillfällig hjälp med tak över huvudet en kall 
vinternatt. Det har byggts upp ett samarbete mellan ideell sektor och kommun och det finns 
ett engagemang bland många lundabor.  
  
Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss till förmån för våra egna yrkanden 
  
 
 
 
  
Philip Sandberg (L)  Christer Wallin (M) 
 
 
 
Torsten Czernyson (KD) 



Kommunstyrelsen Protokoll 43 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 342 Detaljplan för Nattviolen 5 i Södra 
Sandby, Lunds kommun, samråd

Dnr KS 2017/0830

Sammanfattning
PMB Sverige AB har förvärvat fastigheten Nattviolen 5 i Södra Sandby, 
Lunds kommun, och inkommit 2016-12-19 med begäran om ny 
detaljplan. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra 
bostäder inom fastigheten. De gällande detaljplanerna reglerar 
användningen till industriändamål. För att möjliggöra bostäder inom 
planområdet krävs en ny detaljplan. Byggnadsnämnden har översänt 
förslaget för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 17 augusti 2017, § 124.
SAMRÅDSHANDLING, detaljplan för Nattviolen i Södra Sandby, 
Lunds kommun.

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 44 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 343 Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 
m.fl. i Stångby, Lunds kommun 
(Stångby Öster II) - Samråd.

Dnr KS 2017/0831

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 
för samråd till kommunstyrelsen med svar senast den 20 november 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 24 augusti 2017 § 130.
 

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att överlämna kommunkontorets synpunkter utom sista meningen som 
sitt yttrande till byggnadsnämnden.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att, 
förutom kommunkontorets synpunker, även överlämna följande synpunkt 
till byggnadsnämnden: 

I det liggande förslaget föreslås att bebyggelsen vid torget och intill 
järnvägen ska kunna vara upp till fyra våningar hög. Det bör istället vara 
möjligt att bebygga dessa kvarter betydligt högre, med ett eller flera 
punkthus med upp till tolv våningar. På så sätt kan fler bostäder byggas 
på samma yta, och marken utnyttjas bättre.

 

Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att uppmana byggnadsnämnden att avskriva 
ärendet.

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



Kommunstyrelsen Protokoll 45 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     överlämna kommunkontorets synpunkter utom sista meningen som 

sitt yttrande till byggnadsnämnden
 

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

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 343/01-03.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-01 
 
Ang Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby, Lunds 
kommun (Stångby Öster II) - Samråd (Dnr: KS 2017/0831) 
 
Kommunkontoret har gjort ett förslag till remissvar för rubricerade ärende i Stångby. 
Moderaterna har inget att invända beträffande planens antagande, eftersom det rör ett 
planuppdrag som antogs under tiden Lund styrdes av Alliansen. 
 
Vi väljer att inkomma med en skriftlig reservation för att belysa faktumet att 
kommunstyrelsen beslutade att stryka en lydelse i kommunkontorets tjänsteskrivelse: 
”Kommunkontoret ifrågasätter även lämpligheten i att skolornas gårdar utpekas som 
vattenmagasin vid skyfall.” 
 
Vi menar att synpunkten är fullt berättigad, även om byggnadsnämnden motiverar varför 
skolgårdarnas är lämpliga som vattenmagasin vid skyfall. Det väcker frågan varför det 
rödgröna styret inte anser att kommunkontorets synpunkt ens får finnas med i samrådssvaret? 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M) 



 
 
 
 
 
Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 november 
2017, ärende ”Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby, 
Lunds kommun (Stångby Öster II) - Samråd. Dnr KS 2017/0831” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget yrkande:  
 
att kommunstyrelsen, förutom kommunkontorets synpunkter, även 
överlämnar följande synpunkt till byggnadsnämnden:  
 
I det liggande förslaget föreslås att bebyggelsen vid torget och intill 
järnvägen ska kunna vara upp till fyra våningar hög. Det bör istället vara 
möjligt att bebygga dessa kvarter betydligt högre, med ett eller flera 
punkthus med upp till tolv våningar. På så sätt kan fler bostäder byggas på 
samma yta, och marken utnyttjas bättre.  
 
Detta yrkande gick tyvärr inte igenom. 
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-11-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



  
 
Reservation  
Ärende nr 25 kommunstyrelsen 2017-11-01. 
Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 M.fl. i Stångby, Lunds kommun ( Stångby Öster 11) - 
samråd. 
 
Centerpartiet och FNL reserverar sig  till förmån för eget yrkande, som är en uppmaning till 
byggnadsnämnden att avskriva ärendet. 
Vi kan inte acceptera att 22 hektar av Nordeuropas bästa åkermark används för byggnation. 
Nämnda åkermark  bör istället användas för livsmedelsproduktion. 
Vi måste värna om den goda åkermarken och aktivt arbeta för att byggnation sker på mindre god 
åkermark. 
 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)                               Börje Hed  (FNL) 



Kommunstyrelsen Protokoll 46 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 344 Markanvisning av Najaden 1, Södra 
Råbylund

Dnr KS 2017/0884

Sammanfattning
Fastigheten Najaden 1 har varit föremål för markanvisningstävling. 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
markanvisning av fastigheten till Slättö Projektutveckling.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017, § 184, jämte bilagor
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017

Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL) och Philip 
Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag.

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
förslaget och att uppmana tekniska nämnden att upplåta marken med 
tomträtt.

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisning av Najaden 1, Södra Råbylund, till Slättö 

Projektutveckling.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 47 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 345 Remiss Legitimation för hälso- och 
sjukvårdskuratorer Ds 2017:39

Dnr KS 2017/0790

Sammanfattning
Regeringskansliet, Socialdepartementet, har skickat promemorian 
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39, på remiss. I 
promemorian föreslås att legitimation ska införas för kuratorer inom 
hälso- och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso- och 
sjukvårdskurator. Lunds kommun har som remissinstans inbjudits att 
lämna synpunkter. Remissvaren ska ha kommit in till 
Socialdepartementet senast den 29 november 2017.

 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017.
Förslag till yttrande.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 11 oktober 2017, 93.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 11 oktober 
2017.
Barn och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 oktober 2017, § 141.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 10 oktober 
2017
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 20 september 2017, § 71.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2017.
Utbildningsnämndens beslut den 20 september 2017.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 september 2017.
Regeringskansliets, Socialdepartementet, remisskrivelse den 30 augusti 
2017.
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (Ds 2017:39).

Beslut

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

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, Socialdepartementet
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden



Kommunstyrelsen Protokoll 48 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret, företagshälsovården
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 49 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 346 Remiss Boverkets förslag till 
ändringar i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16) om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och certifiering av 
sakkunniga funktionskontrollanter, 
OVK

Dnr KS 2017/0781

Sammanfattning
Boverket har skickat föreslagna ändringar i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, med tillhörande 
konsekvensutredning på remiss. Lunds kommun har som remissinstans 
inbjudits att lämna synpunkter.   Remissvaret ska ha kommit in till 
Boverket senast den 10 november 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017.                   
Förslag till yttrande.    
Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 23 september 2017 jämte 
bilaga.                                                         
Boverkets missiv den 29 augusti 2017.                                                  
Boverkets förslag till ändringar jämte konsekvensutredning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     som svar till Boverket översända upprättat förslag till yttrande.
 

Beslut expedieras till:
Boverket
Servicenämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 50 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 347 Samråd Handlingsplan för 
bostadsförsörjning - Malmö stads 
riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-
2022. Dnr SBN-2017-754

Dnr KS 2017/0795

Sammanfattning
Malmö Stad har översänt sitt förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 
till Lunds kommun för yttrande med svar senast den 8 november. 
Kommunkontoret har skickat ärendet för yttrande till byggnadsnämnden 
och tekniska nämnden. Nämnderna behandlar ärendet på sina 
sammanträden den 19 oktober respektive 18 oktober. Kommunstyrelsen 
föreslås delegera ansvaret att besvara remissen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017, § 187, jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Tekniska nämndens beslut den 18 oktober 2017, § 199, jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017.
Handlingsplan för bostadsförsörjning - Malmö stads riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2018-2022.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera ansvaret att besvara remissen till kommunstyrelsens 

arbetsutskott
 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret/strategiska utvecklingsavdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 51 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 348 Ny Översiktsplan för Malmö.
Dnr KS 2017/0008

Sammanfattning
Utställningsförslag till revidering av Översiktsplan för Malmö har 
översänts till Lunds kommun för yttrande med svar senast den 8 
november 2017. Kommunkontoret har remitterat ärendet till 
byggnadsnämnden för synpunkter. Byggnadsnämnden behandlar ärendet 
på sitt sammanträde den 19 oktober. Kommunstyrelsen föreslås därför 
delegera ansvaret att bevara remissen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017, § 189, jämte 
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017.
ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ, Planstrategi Utställningsförslag 
augusti 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera ansvaret att besvara remissen till kommunstyrelsens 

arbetsutskott.
 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret/strategiska utvecklingsavdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 52 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 349 Göran Wallén (M) m.fl. motion Inför 2-
åriga hyreskontrakt, 
etableringskontrakt för nyanlända, 
(KF)

Dnr KS 2017/0184

Sammanfattning
Moderaterna i Lund föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
besluta att uppdra åt socialnämnden att ta fram ett regelverk för att 
hantera kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen. 
Utgångspunkten för regelverket ska vara att den nyanlände under den 
tvååriga etableringstiden erbjuds dels omfattande stöd från kommunen 
för att komma i arbete eller studier, dels erbjuds ett tidsbegränsat 
etableringsboende. Tidsbegränsningen ska vara två år. Motionen har 
remitterats till socialnämnden, servicenämnden och Lunds kommunala 
fastighets AB för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017, dnr KS 
2017/0184.
Lunds kommuns fastighets AB:s (LKF) beslut den 21 september 2017.
Servicenämndens beslut den 23 augusti 2017, § 67 dnr 2017/0163.
Socialnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 149 dnr 2017/0042.
Motion (M): Inför 2-åriga hyreskontrakt, etableringskontrakt, för 
nyanlända, 2017-02-06.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), 
Philip Sandberg (L), Hans-Olof Andersson (SD), Torsten Czernyson 
(KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att  ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och 
kommunalt bolag ta fram regelverk för att hantera kommunens uppdrag 
med anledning av bosättningslagen,

att  regelverket bör vara klart att gälla från och med halvårsskiftet 2018.



Kommunstyrelsen Protokoll 53 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge socialnämnden i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och 

kommunalt bolag ta fram regelverk för att hantera kommunens 
uppdrag med anledning av bosättningslagen,

att regelverket bör vara klart att gälla från och med halvårsskiftet 
2018.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 54 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 350 Medborgarförslag följ donatorns vilja - 
gör en park i kv Kråkelyckan, (KF)

Dnr KS 2017/0010

Sammanfattning
Otto Ryding föreslår i ett medborgarförslag att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park 
inom kvarteret Kråkelyckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2017.
Tekniska nämndens beslut den 23 augusti 2017, § 144.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2017.
Servicenämndens beslut den 3 maj 2017, § 44.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 33.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 22 december 2016.

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

Beslut

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

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 55 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 351 Lundaförslag - Evenemangsförslag: 
Öppen innergård.

Dnr KS 2017/0655

Sammanfattning
Jeanette Winberg Andreasen har inkommit med ett Lundaförslag kring 
ett 3 dagars evenemang med besök på innegårdar i centrum.

Eftersom centrum är fyllt med vackra och för de flesta dolda 
innergårdar/trädgårdar föreslås ”Öppen innergård” under 3 dagar då 
fastighetsägare som anmält intresse tar emot besökare på sin innergård.

Kommunkontoret anser att det är en intressant idé men råder inte över 
privata fastigheter och hänvisar därför frågan till Citysamverkan där 
Fastighetsföreningen Lund City finns representerad.

 

Beslutsunderlag
Lundaförslag med ärendenummer 170427-KK_35-AB52
Kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att frågan om ”Öppen innergård” överförs till Citysamverkan.
 

Beslut expedieras till:
Jeanette Winberg Andreasen
Citysamverkan
Kommunkontoret/näringslivsavdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 56 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 352 Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2017/0001

Kommundirektörens anmälan av delegationsbeslut avseende perioden 
2017-09-23 - 2017-10-23.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 57 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 353 Meddelanden
Dnr KS 2017/0726

Kommunala pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2017-09-12.

Kallelse till direktionsmöte för Räddningstjänsten Syd Dnr KS 
2017/0898.

Kommunrevisionen Genomförd granskning avseende kontroll av externa 
utförare Dnr KS 2017/0874.

Barn- och skolnämnd Lunds stads yttrande över kommunrevisionens 
granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling (uppföljning) Dnr KS 2017/0760.

Servicenämndens kompletterande åtgärdsförslag i anledning av befarad 
budgetavvikelse 2017 Dnr KS 2017/0903. 

Månadsrapport september – Lunds kommun Dnr KS 2017/0536.

Minnesanteckningar från Lunds Brottsförebyggande Råd 2017-09-08 
Dnr KS 2017/0959.

Romeleås- och Sjölandskapskommitténs sammanträdes protokoll 2017-
09-15 Dnr KS 2017/0949.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunstyrelsen Protokoll 58 (58)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 354 Växling av semesterdagarstillägg mot 
ledig tid

Dnr KS 2016/0751

Sammanfattning
HR-avdelningen, kommunkontoret, har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott att utreda möjligheten för 
medarbetare att byta semesterdagstillägg mot ledig tid. En förutsättning 
för att medarbetarna ska kunna göra detta är att arbetsgivaren har tecknat 
lokala kollektivavtal.

HR-avdelningen har tagit fram följande förslag till riktlinjer som 
förtydligar villkoren vid semesterväxling och som utgör förutsättningar 
för tecknandet av lokala kollektivavtal med de fackliga organisationerna, 
vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda möjligheten till 
semesterväxling för berörda personalgrupper.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2017-10-25
Kommunstyrelsens arbetsgivareutskotts beslut 2016-08-23, § 46.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2016-05-04 § 36.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP) och Inga-Kerstin Eriksson (C) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att tillsammans med berörda fackliga 

organisationer förhandla fram underlag för tecknande av lokala 
kollektivavtal om växling av semesterdagstillägg med 
utgångspunkt från kommunkontorets förslag samt

att arbetsgivareutskottet med stöd av sin delegation från 
kommunstyrelsen därefter tecknar lokala kollektivavtal.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Kommunkontoret, HR-avdelningen
Kommunkontoret, ledning
Akten
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