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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-02-03

Tid 15.00

Plats Stadshusets sessionssal

Följande ärende ska behandlas:

1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Dnr KS 2016/0002

2. Rapport från kommunstyrelsens utskott

3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/0022

4. Rapport från kommunala råden

5. Förändring ränteriskstrategi för nettolåneportföljen
Dnr KS 2015/1262

6. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn, (KF)
Dnr KS 2016/0076

7. Lokalinvesteringsprocess - bostäder och lokaler för flyktingar
Dnr KS 2016/0057

8. Beställning av ut- och ombyggnation av Östervångskolan, (KF)
Dnr KS 2015/1245

9. Ansökan om kommunalt bidrag till Lunds NyföretagarCentrum för 
2016.
Dnr KS 2015/1233

10. Utarbetande av kunskapsunderlag för friluftsliv/rekreation m m 
inom Romeleåsen och Sjölandskapet
Dnr KS 2015/1299

11. Organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i Lunds 
kommun, (KF)
Dnr KS 2015/0585



Kommunstyrelsen Kallelse 2 (34)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-03 KS 2015/0959

12. Omotiverade löneskillnader, (KF)
Dnr KS 2015/1054

13. Utredning om samordning och sammanslagning av barn- och 
skolförvaltningarna
Dnr KS 2015/1155

14. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Dnr KS 2015/0696

15. Renhållningsordning omfattande avfallsplan 2016-2020 samt lokala 
föreskrifter om avfallshantering
Dnr KS 2015/1146

16. Revisionsrapport - Granskning av elevhälsan
Dnr KS 2015/1136

17. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden
Dnr KS 2015/1184

18. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunala studentrådet
Dnr KS 2015/1183

19. Johan Morrills (V) avsägelse av uppdrag som ersättare i Höje å 
vattenråd
Dnr KS 2015/1237

20. Remiss av Europeiska kommissionens förslag (COM (2015) 614/2) 
till meddelande om cirkulär ekonomi M2015/04155/Mm
Dnr KS 2015/1229

21. Skrivelse från Socialdemokraterna i Dalby Utveckla Dalby enligt 
målsättningarna i översiktsplanen. ÖP 2010
Dnr KS 2015/0517

22. Lars V Andersson (C) motion ”En giftfri miljö”, (KF)
Dnr KF 2014/0073

23. Medborgarförslag - Stoppa Lunds kommuns resa till 
fastighetsmässan MIPIM i Cannes, (KF)
Dnr KS 2015/1105

24. Medborgarförslag IT-uppkoppling i Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2015/0983
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25. Anmälan av delgegeringsbeslut
Dnr KS 2016/0001

26. Meddelanden
Dnr KS 2016/0023

Anders Almgren (S)
Ordförande

Gunnar Jönsson
Kommunjurist
gunnar.jonsson@lund.se
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Ledamöter
Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Emma Berginger (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Ersättare
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Angelica Kauntz (FI)

Övriga
Anette Henriksson, Kommundirektör
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1. Kommunkontorets information om ekonomi 
och budget
Dnr KS 2016/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontorets/ekonomiavdelningens Finansiella rapport den 31 
december 2015.
 
Rapporten redovisas.
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2. Rapport från kommunstyrelsens utskott
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3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/0022

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 19 
oktober 2015, den 2 november 2015, den 9 november 2015, den 23 
november 2015, den 30 november 2015, den 14 december 2015 samt den 
11 januari 2016.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk utvecklingsavdelnings 
protokoll från sammanträde den 30 november 2015.
 
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts protokoll från sammanträde den 
15 januari 2016.
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4. Rapport från kommunala råden
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5. Förändring ränteriskstrategi för 
nettolåneportföljen
Dnr KS 2015/1262

Sammanfattning
I en skuldförvaltning är ränterisken en finansiell risk man bör beakta. 
Vilken räntebindningsstrategi som är lämpligast kan dock variera 
beroende på grundförutsättningarna för verksamheten. I samband med 
revideringen av Finanspolicyn under 2015 och beslut av nya Finansiella 
riktlinjer av kommunstyrelsen gjordes dock inte någon förändring av 
ränteriskstrategin. Ekonomiavdelningen på kommunkontoret har nu 
genomfört ett strategitest för att ta fram den räntebindningsstrategi som 
bäst uppfyller kommunens önskemål om förväntad räntekostnad kontra 
risk.

Baserat på strategitestet föreslås en något förändrad 
räntebindningsstrategi. Den nya strategin föreslås vara:

 

Räntebindning

>=1 år 
>=3 år 
>=5 år <7år
>=7 år -10 år
Förfall enligt norm (%)
40

30

30

0

0

Max andel (%)
60

40

40

15

15

Min andel (%)
30
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15

15

0

0

 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2015 dnr 2015/1262
Finansiella riktlinjer beslutad av KS 2015-08-12, § 223

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att                       uppdatera kommunens ränteriskstrategi och 

avvikelsemandat Bilaga 2, Finansiella Riktlinjer enligt förslag
 
att                  verkligt utfall för räntebindningen ska vara anpassad till 

nya strategin inom 3 månader efter den nya strategin är antagen
 

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen
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6. Överenskommelse om mottagande av 
ensamkommande barn, (KF)
Dnr KS 2016/0076

Sammanfattning
Lunds kommun har från 1 september 2015 en överenskommelse med 
Migrationsverket att hålla 47 boendeplatser för asylsökande barn.

En god strategi bedöms vara att hålla antalet överenskomna platser för 
asylsökande barn nära det fördelningstal som Migrationsverket räknat 
fram till kommunen. Kommunens förutsättningar att få ett mottagande 
som är jämnt fördelat över året ökar då, liksom möjligheten att få 
kostnadstäckning för placeringarna.

 

Lunds kommuns fördelningstal för 2016 är 365 boendeplatser. 
Rekommendationen från Länsstyrelsen är att ha en överenskommelse 
strax under fördelningstalet. Socialnämnden bedömer därför att 330 är ett 
lämpligt antal boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn i den 
nya överenskommelsen som ska slutas med Migrationsverket.  Eftersom 
antalet ensamkommande barn som söker asyl i landet snabbt kan 
förändras behöver utvecklingen noga följas och överenskommelsen kan 
behöva justeras under året.

 

Kommunen har ännu inte boendeplatser i den omfattning som behövs 
men det arbetas intensivt med olika boendelösningar för målgruppen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 7 januari 2016.
Socialnämndens beslut den 20 januari 2016 § 3.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2016.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att     teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 

asylsökande ensamkommande barn från 12 års ålder som omfattar 
330 platser från och med den 1 mars 2016. 

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten
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7. Lokalinvesteringsprocess - bostäder och 
lokaler för flyktingar
Dnr KS 2016/0057



Kommunstyrelsen Kallelse 13 (34)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-02-03 KS 2015/0959

8. Beställning av ut- och ombyggnation av 
Östervångskolan, (KF)
Dnr KS 2015/1245

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 23 mars 2013 servicenämnden i uppdrag att 
förvärva Östervångskolan med anledning av Specialpedagogiska 
skolmyndighetens flytt till Tunaskolan. I samband med uppdraget gavs 
ett igångsättningstillstånd med 110 mnkr för att anpassa och bygga ut 
Östervångskolan. Förutsättningarna har förändrats i projektet och efter 
projektering kalkyleras investeringsutgiften till 170 mnkr. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28, § 60 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26, § 77                      
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-21, § 63  
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06, § 85                 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2016.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     föreslå kommunfullmäktige att godkänna beställning av ut- och 

ombyggnation av Östervångskolan med en beräknad 
investeringsutgift på sammanlagt 170 miljoner kronor samt ge 
servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen.

         
att     servicenämnden i enlighet med den nya lokalinvesteringsprocessen 

ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om 
investeringen bedöms avvika med mer än 5 % jämfört med den 
beslutade investeringsutgiften.

 
att     ge kommunkontoret i uppdrag att reglera utbildningsförvaltningens 

driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift.
 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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9. Ansökan om kommunalt bidrag till Lunds 
NyföretagarCentrum för 2016.
Dnr KS 2015/1233

Sammanfattning
Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum (LNC) bedriver sedan 1993 
rådgivning i Lund riktad mot potentiella nyföretagare och entreprenörer.

Statistik visar att LNC genererar livskraftiga företag och att 
överlevnadsgraden för företag som startats via LNC är betydligt högre än 
hos företag som startat via andra kanaler.

Verksamheten finansieras främst genom stöd från näringslivet i Lund. Ca 
65 medlemsföretag bidrar med pengar, kompetens och erfarenhet till 
entreprenörerna som ska starta eget. Därtill har Lunds kommun de 
senaste åren stöttat verksamheten ekonomiskt för att säkerställa driften.

Under 2016 ska LNC bland vidareutveckla satsningen på stöd till företag 
som omstrukturerar. LNC bistår med att stötta företaget och dess 
anställda genom att erbjuda skräddarsydda affärsprogram till friställda 
som vill starta eget.

Under perioden 2012-2014 har Lunds kommun bidragit med 1 000 tkr 
årligen till Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum och dess 
tjänsteinkubator LIFT. 2015 erhölls ett driftsbidrag om 1 000 tkr för 
verksamheten i stort.

Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum ansöker om 1 000 tkr för 2016

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ansökan Lunds NyföretagarCentrum den 15 april 2015 
(denna skrivelse)

Ansökan om kommunalt bidrag till Lunds NyföretagarCentrum 2016

KS beslut 2015-05-06 §156
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att bevilja 1 000 tkr i stöd till Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum för 
år 2016

att kommunkontorets driftbudgetram för 2016 utökas med 1 000 tkr 
avseende stöd till Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum samt

att finansiering sker genom disposition av under ”Reserverade medel” 
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande 2016.

att kommunkontoret ska ta upp frågan i sin budgetframställan inför 
2017 och 2018

Beslut expedieras till:
Akten
Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum
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10. Utarbetande av kunskapsunderlag för 
friluftsliv/rekreation m m inom Romeleåsen 
och Sjölandskapet
Dnr KS 2015/1299

Sammanfattning
Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK) har för avsikt att under 
våren 2016 påbörja arbetet med att ta fram ett kunskapsunderlag. 
Målsättningen är att under hösten 2016 skicka detta på remiss till 
medlemmarna, länsstyrelsen m.fl. Efter remissbehandling bör RÅSK 
tillsammans med berörda kommuner, Region Skåne och länsstyrelsen 
kunna ta ställning till hur man vill utveckla möjligheterna till friluftsliv 
och rekreation i området och ge uttryck för detta i de kommande 
översiktsplanerna och/eller i en gemensam friluftslivsplan för området.

RÅSK önskar kommunstyrelsens synpunkter innan arbetet påbörjas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2016.
RÅSK begäran den 15 december 2015 med bilaga.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
RÅSK.
Akten
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11. Organisation av fritidshem för barn i 
åldrarna 10-13 år i Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2015/0585

Sammanfattning
Verksamheten som kommunen benämner fritidsklubb lever inte upp till 
gällande lagstiftning. Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen 
förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. En förändring av organisation och ansvar innebär ekonomiska, 
organisatoriska och personalkonsekvenser. Kommunkontoret har utifrån 
tre alternativa förslag, som remiterats till berörda nämnder för yttrande, 
utarbetat ett förslag.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2016 att återremittera ärendet 
till kommunkontoret för att beskriva alternativen och dess konsekvenser 
utförligare.

Kommunkontoret redogör i denna skrivelse för konsekvenser av 
förslagen. Bilagan redovisar en detaljerad beskrivning. I övrigt hänvisas 
till tjänsteskrivelse daterad den 18/12 2015.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2016 dnr KS 
2015/0585
Bilaga Konsekvensbeskrivning förslag till organisation fritidshem 10-13 
år
Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2016 § 14 dnr KS 2015/0585
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2015 dnr
MBL-förhandlingsprotokoll den 15 december 2015 med bilagor
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 14 oktober 2015 § 112, dnr 
BSL 2015/0502
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den21 oktober 2015 § 153, dnr 
BSÖ 2015/0486
Utbildningsnämndens beslut den 21 oktober 2015 § 108, dnr UN 
2015/0283
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015 § 111, dnr KU 
2015/0552
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2015 § 128, dnr 
KS 2015/0585
Förslag till organisation av fritidshem för barn 10-13 år, remissförslaget

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
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att     ge barn- och skolnämnderna ansvaret för att bedriva fritidshem för 
barn 6-13 år från den 1 augusti 2016,

att     avgiften för fritidshem för barn i åldern 10-13 år ska betalas 12 
månader om året.

att     ge barn- och skolnämnd Lund Öster i uppdrag att uppdatera 
information, regler och avgifter för förskoleverksamhet fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet i enlighet med beslutet samt

att     ge kommunkontoret i uppdrag att uppdatera reglementena för 
kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnderna i enlighet 
med beslutet.

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta
 
 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.
Barn- och skolnämnderna,
kultur- och fritidsnämnden.
Akten
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12. Omotiverade löneskillnader, (KF)
Dnr KS 2015/1054

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 i samband med ärendet 
ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2015-2017 med budget 2015 att 
uppdra åt till kommunstyrelsen att utreda förekomsten av omotiverade 
löneskillnader i Lunds kommun och om så är fallet ta fram en 
handlingsplan för att åtgärda dessa skillnader.

 

Uppdraget finns med i kommunkontorets verksamhetsplan för 2015 
vilken fastställdes av kommunstyrelsen 2015-01-07.

 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott vid sex 
tillfällen under 2015.

 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade 2015-12-08 att godkänna 
rapporten och rekommendera Kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att utredningen är återrapporterad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2014-03-05, § 57
Kommunfullmäktiges beslut den 2014-11-27, § 203
Kommunstyrelsens beslut den 2015-01-07, § 2
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2015 (denna 
skrivelse).
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-03-10, § 20
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-04-14, § 23
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-05-05, § 29
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-06-09, § 35
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 2015-10-16, § 55

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
-          att föreslå kommunfullmäktige  besluta att utredning av 

omotiverade löneskillnader är  återrapporterad.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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13. Utredning om samordning och 
sammanslagning av barn- och 
skolförvaltningarna
Dnr KS 2015/1155

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)

för 2016-2018 gett de två barn- och skolnämnderna i uppdrag att utreda 
eventuella vinster av samordning och sammanläggning av barn- och 
skolförvaltningarna. Barn- och skolförvaltningarna stad anser att det är 
svårt för en organisation att utreda sin egen fortsatta framtid och föreslår 
istället att uppdraget att utreda eventuella vinster av samordning och 
sammanläggning av barn- och skolförvaltningarna överlämnas till 
kommunstyrelsen. Nämnderna har ställt sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2016 dnr KS 
2015/1155
Barn och skolnämnd Lunds stads beslut den 18 november 2015 § 126 dnr 
KS 2015/1155
Barn och skolnämnd Lunds Östers beslut den 18 november 2015 § 171 
dnr KS 2015/1155

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att överta uppdraget att utreda eventuella vinster av samordning och 

sammanläggning av barn- och skolförvaltningarna,
att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra utredningen,
att kommunkontorets driftbudgetram för 2016 utökas med 80 tkr 

avseende utredningsuppdraget,
att finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel” 

avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnderna,
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten
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14. Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism
Dnr KS 2015/0696

Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, 
Förnya Lund, Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och 
Kristdemokraterna har i skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att en 
kommunövergripande arbetsgrupp tillsätts med syfte att ta fram en lokal 
handlingsplan för att kartlägga, förebygga, bemöta och bearbeta 
våldsbejakande extremism. Handlingsplanen skall arbetas fram i nära 
samverkan med de nationella satsningar som görs gentemot 
kommunerna.

 

Vid kommunstyrelsens möte 2015-10-07 fastställdes 
organisationsstrukturen för arbetet. Styrgruppen fick få också uppdraget 
att ta fram en handlingsplan för kommunens arbete mot våldsbejakande 
extremism. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen senast 2015-12-
31.

Förslag till handlingsplan återremitterades av kommunstyrelsen

2015-12-02 för att bl a kompletteras med övergripande kartläggning av 
våldsbejakande extremism i Lunds kommun samt för att fördjupa 
avsnitten om lokalt förebyggande arbete, att däri precisera vilka 
intresseorganisationer som är berörda och på vilket sätt, att övergripande 
redogöra för arbetet med att stödja avhoppare från extremistiska miljöer 
och vilka rutiner som finns för att stödja anhöriga samt att arbetet skulle 
bedrivas skyndsamt.

 

Föreligger förslag till reviderad handlingsplan som översiktligt beskriver 
det förebyggande arbetet som syftar till att kunna upptäcka individer som 
befinner sig i riskzonen för att kunna rekryteras till våldsbejakande 
extrema grupper.

 

 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-01-08 (denna skrivelse)
Förslag till handlingsplan gällande arbetet mot våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-08-28
Skrivelse till kommunstyrelsen inkommen 2015-06-25
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att fastsälla föreliggande förslag till handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, Mats Greko
Akten
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15. Renhållningsordning omfattande 
avfallsplan 2016-2020 samt lokala föreskrifter 
om avfallshantering
Dnr KS 2015/1146

Sammanfattning
Renhållningsverket i Lund har tagit fram ett förslag till ny 
renhållningsordning omfattande avfallsplan samt lokala föreskrifter för 
avfallshantering för kommunen. Denna avser att ersätta gällande 
renhållningsordning från 2012-04-26. Ärendet har översänts på remiss 
för synpunkter

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-01-14 (denna skrivelse)
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse, Dnr RH 2015/0541
Förslag på Avfallsplan 2016-2020 med bilagor
Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun 2016-
2020.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att som sitt yttrande över Renhållningsordning omfattande avfallsplan 

2016-2020 samt lokala föreskrifter om avfallshantering anta 
kommunkontorets förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Anvisning: Renhållningsstyrelsen
Akten
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16. Revisionsrapport - Granskning av 
elevhälsan
Dnr KS 2015/1136

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun 
granskat styrning och organisering av elevhälsoverksamheten i 
kommunen. Granskningen omfattar barn- och skolnämnd Lunds Stad, 
barn- och skolnämnd Lund Öster, socialnämnden och 
utbildningsnämnden. Revisorerna önskar svar från nämnderna med 
planerade åtgärder utifrån iakttagelserna i revisionsrapporten senast den 
28 januari 2016.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13/1 2016 dnr KS 2015/1136
Lunds kommuns revisorers beslut den 10 /11 2015 dnr KS 2015/1136

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att svara Lunds kommun revisorer i enlighet med kommunkontorets 

tjänsteskrivelse

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten
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17. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag 
som ledamot i Styrgruppen för utveckling av 
tätorterna utanför staden
Dnr KS 2015/1184

Sammanfattning
Angelica Kauntz (FI) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrgruppen 
för utveckling av tätorterna utanför staden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015.
Angelica Kauntz (FI) avsägelse, inkommen den 26 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 20.
 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att entlediga Angelica Kauntz (FI) som ledamot i styrgruppen för 

utveckling av tätorterna utanför staden, och
att utse ny ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför 

staden.

Beslut expedieras till:
Angelica Kauntz
Ny ledamot
Akten
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18. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag 
som ledamot i kommunala studentrådet
Dnr KS 2015/1183

Sammanfattning
Angelica Kauntz (FI) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunala 
studentrådet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015.
Angelica Kauntz (FI) avsägelse, inkommen den 26 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13 § 21.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att entlediga Angelica Kauntz (FI) som ledamot i kommunala 

studentrådet, och
att utse ny ledamot i kommunala studentrådet.

Beslut expedieras till:
Angelica Kauntz
Ny ledamot
Akten
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19. Johan Morrills (V) avsägelse av uppdrag 
som ersättare i Höje å vattenråd
Dnr KS 2015/1237

Sammanfattning
Johan Morrill (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Höje å 
vattenråd.

Beslutsunderlag
Johan Morrills (V) avsägelse, inkommen den 7 december 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att entlediga Johan Morrill (V) som ersättare i Höje å vattenråd, samt
att utse ny ersättare i Höje å vattenråd.

Beslut expedieras till:
Johan Morrill
Ny ersättare
Akten
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20. Remiss av Europeiska kommissionens 
förslag (COM (2015) 614/2) till meddelande om 
cirkulär ekonomi M2015/04155/Mm
Dnr KS 2015/1229

Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har översänt remiss angående Europeiska 
kommissionens förslag (COM (2015) 614/2) till meddelande om cirkulär 
ekonomi M2015/04155/Mm. Svar ska ha inkommit till miljö- och 
energidepartementet senast den 19 februari. Den korta remisstiden beror 
på att förhandlingarna om förslaget börjar i EU tidigt 2016.

Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag till en handlingsplan 
för cirkulär ekonomi ”Closing the loop – An EU action plan för the 
Circular Economy” samt förslag till ändringar av en rad direktiv 
angående hantering av avfall från elektronik, batterier och elektroniska 
utrustning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-01-14 (denna skrivelse) 
Miljödep Missiv remiss 2015-12- 04 Europeiska kommissionens förslag 
till meddelande om cirkulär ekonomi
Miljödep Remiss 2015-12-04 Europeiska kommissionens förslag 
Handlingsplan + bilagor
Miljödep Remiss 2015-12-04 Remiss av Europeiska kommissionens 
förslag – Avfallspaketet
Avfall Sverige 20160112 CE+avfallsdirektiv-UTKAST

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att översända kommunkontorets förslag till yttrande som Lunds 

kommuns svar till Miljö- och energidepartementet

Beslut expedieras till:
Elektroniskt i word-form till samt till 
christina.leideman@regeringskansliet.se.
Akten
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21. Skrivelse från Socialdemokraterna i Dalby 
Utveckla Dalby enligt målsättningarna i 
översiktsplanen. ÖP 2010
Dnr KS 2015/0517

Sammanfattning
Dalby Socialdemokratiska förening har i skrivelse 2015-05-07 hemställt 
att Utveckla Dalby enligt målsättningarna i översiktsplanen, ÖP 2010. 
Skrivelsen har remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden 
för yttrande. Kommunkontoret har sammanställt nedanstående svar och 
föreslagit att kommunstyrelsen med detta ska anse skrivelsen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-01-20
Tekniska nämndens protokoll 2015-10-21, med tillhörande handlingar
Byggnadsnämndens protokoll 2015-11-19
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-13
Socialdemokraterna i Dalby, skrivelse 2015-05-07

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att mot bakgrund av ovanstående, anse skrivelsen från 

socialdemokraterna i Dalby, besvarad.

Beslut expedieras till:
Socialdemokraterna i Dalby
Akten
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22. Lars V Andersson (C) motion ”En giftfri 
miljö”, (KF)
Dnr KF 2014/0073

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har översänt Lars V Anderssons (C) motion ”En 
giftfri miljö” till miljönämnden och VA Syd för yttrande. Lars V 
Andersson yrkar för Centerpartiets räkning att kommunfullmäktige ska 
ge kommunens representanter i VA Syd i uppdrag att kräva att rötslam 
från VA Syds anläggningar inte sprids på åkermark i Lunds kommun.

Ärendet har överlämnats till strategiska utvecklingsavdelningen för 
beredning inför kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2016-01-14 (denna skrivelse)
VA Syds yttrande 2015-11-17
Miljönämnden beslut 2015-10-08 § 93
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-09-15
Lars V Anderssons (C) motion ”En giftfri miljö”  
 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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23. Medborgarförslag - Stoppa Lunds 
kommuns resa till fastighetsmässan MIPIM i 
Cannes, (KF)
Dnr KS 2015/1105

Sammanfattning
Victoria Enefors har lämnat in ett medborgarförslag om att Lunds 
kommun ska avstå från medverkan på fastighetsmässan MIPIM i Cannes 
år 2016 och framåt.

Förslagslämnaren skriver att det väcker negativ uppmärksamhet avsätta 
600 tkr per år till MIPIM, samtidigt som kärnverksamheter såsom skola, 
socialtjänst, vård och omsorg står inför besparingar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 december 2015.
Medborgarförslag – stoppa Lunds kommuns resa till fastighetsmässan 
MIPIM i Cannes, den 6 november 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat

Kommunstyrelsen föreslås besluta
 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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24. Medborgarförslag IT-uppkoppling i Lunds 
kommun, (KF)
Dnr KS 2015/0983

Sammanfattning
Sten Lindskog, som företräder Samrådsgruppen i Lund bestående av 
följande föreningar: PRO Lund, PRO Söderkloster, PRO Dalby, PRO 
Södra Sandby, PRO Genarp, och PRO Veberöd har skickat in ett 
medborgarförslag som avser möjlighet att ansluta till internet där Lunds 
kommun har nätverk installerat. Föreningarna använder kommunens 
lokaler och behöver vid olika tillfällen internet i sin verksamhet, som 
exempelvis vid kurser eller när en gästföreläsare kommer. Idag finns 
möjlighet att ansluta till internet i kommunens lokaler via tidsbegränsade 
inloggningsuppgifter, men ett enklare sätt att vara uppkopplade önskas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag IT-uppkoppling i 
Lunds kommun KS 2015/0983.
Medborgarförslag IT-uppkoppling Lunds kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag fortsätta att utreda möjligheten att 

erbjuda besökare och gäster i Lunds kommuns lokaler anslutning 
till internet via ett lättillgängligt gästnätverk.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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25. Anmälan av delgegeringsbeslut
Dnr KS 2016/0001

Beslutsunderlag
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden 
2015-12-22 - 2016-01-19.
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26. Meddelanden
Dnr KS 2016/0023

Beslutsunderlag
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.
Dnr KS 2015/1275
 
Protokoll från Räddningstjänsten Syds sammanträde den 15 december 
2015.
Dnr KS 2015/1302
 
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut om uppföljning av genomförd 
krisövning.
Dnr KS 2015/1296
 


