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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 2016/0115

4. Rapport från kommunala råden
5. Årsanalys 2015 för Politisk ledning och Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/0024

6. Kommunfullmäktiges årliga beslut om partistöd för 2016, (KF)
Dnr KS 2016/0084

7. Kultur- och fritidsnämndens begäran om medel för eftersatt
underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar
Dnr KS 2015/1287

8. Barn- och skolnämnd Lunds stads begäran om tilldelning av
särskilda medel 2016 avseende skolors särskilda behov
Dnr KS 2015/1297

9. Hyresavtal fastigheten Trilobiten 1, Lund
Dnr KS 2016/0138

10. Beställning av om och utbyggnad av Vipans gymnasieskola
Dnr KS 2016/0046

11. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Kommunkontoret 2015
Dnr KS 2016/0053
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12. Strategi för hållbart byggande, (KF)
Dnr KS 2015/1030

13. Revisionsrapport om granskning av kommunens övertidsskuld
Dnr KS 2016/0010

14. Visselblåsarfunktion i Lunds kommun
Dnr KS 2014/0630

15. Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, Lunds
kommun, hemställan, (KF)
Dnr KS 2016/0013

16. Val av ombud och ersättare att representera Lunds kommun vid
ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor år 2016
Dnr KS 2016/0003

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. Robert Barnes (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i
Habostiftelsen
Dnr KS 2016/0051

20. Remiss av Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och
kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79)
Dnr KS 2015/1150

21. Utbildningsdepartementets Remiss Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)
Dnr KS 2015/1145

22. Remiss; Förslag till ändring av Boverkets byggregler
Dnr KS 2015/1248

23. Remiss Miljö- och energidepartementet rapport från ett
regeringsuppdrag om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter - förslag
till nationella regler
Dnr KS 2015/1284
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24. Remiss: Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen
Dnr KS 2015/1239

25. Remiss angående förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljökvalitetsmålen 2016-2020.
Dnr KS 2015/1289

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

27. Skrivelse från Philip Sandberg (FP), (L) och Mia Honeth (FP), (L)
angående låt rumänska staten ta kostnaderna
Dnr KS 2015/1185

28. Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid (M motion) ”Lunds kommun
kan bygga billigare”, (KF)
Dnr KS 2015/1104

29. Christer Wallin (M) motion ”Minska buller och stoftspridning från
järnvägen vid den så kallade armaturfabrikskurvan”, (KF)
Dnr KS 2015/0806

30. Philip Sandberg (L) m fl motion ”Det ska löna sig att arbeta”, (KF)
Dnr KS 2015/0138

31. Philip Sandberg (L), Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L) motion ”Ny
vänort i Rumänien”, (KF)
Dnr KS 2015/0829

32. Medborgarförslag angående vänortsavtal samt skolprojekt med en
rumänsk landsortskommun, (KF)
Dnr KS 2015/0478

33. Medborgarförslag angående omklädningsrum på
idrottsanläggningar, (KF)
Dnr KS 2015/1112

34. Medborgarförslag angående utemiljön kring Skjutsstallarna i Dalby,
(KF)
Dnr KS 2015/1265

35. Medborgarförslag angående restaurering av ridspår/joggingspår
längs Hardebergaspåret från Södra Sandby mot Lund, (KF)
Dnr KS 2015/0817
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36. Medborgarförslag angående trafiksituationen kring
Centralstationen, (KF)
Dnr KS 2015/0956

37. Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS 2016/0001

38. Meddelanden
Dnr KS 2016/0087

Anders Almgren (S)
Ordförande

Gunnar Jönsson
Kommunjurist
gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

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)
Yumna Ramadan (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
januari 2016.
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2. Rapport från kommunstyrelsens utskott
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3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/0115

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 18
januari 2016, den 25 januari 2016, den 28 januari 2016 samt den 3
februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts protokoll från sammanträde den 5
februari 2016.
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4. Rapport från kommunala råden
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5. Årsanalys 2015 för Politisk ledning och
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/0024

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för den politiska ledningen
och för kommunstyrelsens verksamhet 2015. Årsanalysen för politisk
ledning omfattar Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Habostyrelsen
och Revisionen.
Årsanalysen för kommunstyreslen redovisar nämndens mål och
måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhets-, personal-,
miljöredovisning samt ekonomi.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det under året förekommit en rad
aktiviteter i linje med kommunstyrelsens ambitioner och målsättningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2016
Bilaga 1 – Årsanalys 2015 för Politisk ledning
Bilaga 2 – Årsanalys 2015 Kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att fastställa årsanalys 2015 för politisk ledning och kommunstyrelsen.
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6. Kommunfullmäktiges årliga beslut om
partistöd för 2016, (KF)
Dnr KS 2016/0084

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. Enligt 2 kap 12 §
kommunallagen skall beslut om att betala ut partistöd fattas av
fullmäktige minst en gång per år.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2016
Regler för kommunalt partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti
2014

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att utbetala partistöd för 2016 i enlighet med Regler för kommunalt
partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti 2014.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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7. Kultur- och fritidsnämndens begäran om
medel för eftersatt underhåll av idrotts- och
fritidsanläggningar
Dnr KS 2015/1287

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden begär att 2 000 tkr för eftersatt
fastighetsunderhåll vid idrotts- och fritidsanläggningar överförs till
nämndens budget 2016. 1 500 tkr finns avsatt i kommunstyrelsens budget
för eftersatt fastighetsunderhåll avseende idrotts- och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2015
Beslut i kultur- och fritidsnämnden den 10 december 2015 § 139
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2016 KS 2016/1287
(denna skrivelse).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

kultur- och fritidsnämndens driftsbudgetram för 2016 utökas med
1 500 tkr avseende eftersatt underhåll av idrotts- och
fritidsanläggningar samt

att

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

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Kommunstyrelsen
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8. Barn- och skolnämnd Lunds stads begäran
om tilldelning av särskilda medel 2016
avseende skolors särskilda behov
Dnr KS 2015/1297

Sammanfattning
I 2016 års budget finns 2 500 tkr reserverade hos kommunstyrelsen att
fördelas för skolors särskilda behov. Enligt elevstatistiken uppfyller fyra
skolor inom barn- och skolnämnd Lunds stad dessa kriterier och
nämnden avropar härmed medlen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 27 november
2015.
Beslut i barn- och skolnämnd Lunds stad den 9 december 2015, § 146.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2016, denna skrivelse.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

barn- och skolnämnd Lunds stads driftbudgetram år 2016 utökas
med 2 500 tkr för skolors särskilda behov samt att

att

kostnadsökningen finansieras genom hos kommunstyrelsen avsatta
reserverade medel för skolors särskilda behov.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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9. Hyresavtal fastigheten Trilobiten 1, Lund
Dnr KS 2016/0138

Sammanfattning
LKF ska uppföra servicelägenheter åt socialförvaltningen inom kvarteret
Trilobiten i Lund. Projektet omfattar 14 bostadslägenheter med
tillhörande personalutrymmen. Servicenämnden ingick 2014-05-15 ett
samverkansavtal med LKF (Lunds kommunala fastighetsbolag). Två
hyresavtal föreslås avseende projektet, ett avseende lägenheterna och ett
avseende personalutrymmena. Avtalstiden föreslås vara 15 år.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13 dnr SN 2016/0009
Servicenämndens beslut den 2016-01-27, § 05 dnr SN 20016/0009.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-12.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

ge servicenämnden i uppdrag att teckna nödvändiga hyresavtal med
LKF för serviceboende på Södra Råbylund i fastigheten trilobiten
1.

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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10. Beställning av om och utbyggnad av
Vipans gymnasieskola
Dnr KS 2016/0046

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beställer om- och utbyggnad av Gymnasieskolan
Vipan för att kunna effektivisera gymnasieskolans lokalutnyttjande men
även för att kunna samordna Komvux till Vipanområdet från nuvarande
lokaler på Gastelyckan.
Genomförd lokalanalys av Vipans gymnasieskola visar att lokalerna inte
används effektivt. Det finns överytor och fler labbsalar än vad som
behövs för nuvarande verksamhet. En del byggnaders tekniska livstid har
passerats. Både underhåll och ersättning av byggnader är nödvändigt.
Genom om- och utbyggnad kan befintliga byggnader användas mer
effektivt och de sämsta byggnaderna på området rivas. Det skulle även
möjliggöra en omlokalisering av Komvux, från Gastelyckan till
Gymnasieskolan Vipan. Det betyder att utbildningsnämnden minskar sin
lokalyta med ca 10 000 kvadratmeter. En samlokalisering av Vipans
gymnasieskola och Komvux ger goda möjligheter till samverkan och
andra positiva effekter.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-30, UN2012/0252
”Effektivare lokalutnyttjande vid Gymnasieskolan Vipan”.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-17 (UN 2014/0419)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna beställning av om- och utbyggnad av Vipans
gymnasieskola samt ge servicenämnden i uppdrag att genomföra
till- och ombyggnation på Vipan med investeringsutgift på 190
mnkr

att

ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen med mer
än 5 %

att

ge servicenämnden i uppdrag att teckna nödvändiga hyresavtal
avtal för modersmålsutbildningen

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

ge kommunkontoret i uppdrag att reglera utbildningsnämndens

Kommunstyrelsen
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anslag med faktiska lokalkostnaden när projektet är
färdigställt
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Serviceförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Akten
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11. Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet - Kommunkontoret 2015
Dnr KS 2016/0053

Sammanfattning
Lunds kommun genomför uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet varje år. Uppföljningen består av ett antal frågor
utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 som besvaras på
arbetsplatsnivå av chefer och medarbetare tillsammans med
skyddsombud. Inom kommunkontoret genomfördes uppföljningen under
november/december 2015. Liksom föregående år visar uppföljningen att
det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunkontoret i stort är
välfungerande. Utifrån resultatet har kommunkontorets ledningsgrupp
kommit fram till följande åtgärder för det kommande året:
Kompetensutveckling av kommunkontorets chefer gällande
organisatorisk och social arbetsmiljö med anledning av ny föreskrift från
Arbetsmiljöverket. Ansvarig: HR-avdelningen.
Förbättrad planering och kommunikation med Företagshälsovården
angående främjande och förebyggande insatser för kommunkontorets
anställda. Ansvarig: Kommunkontorets ledningsgrupp.
Aktivt arbete för att främja intresset hos medarbetare att engagera sig
som skyddsombud på de arbetsplatser som saknar skyddsombud
(kvarstår från f. år). Ansvarig: Respektive chef.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016 (denna
skrivelse)
Kommunstyrelsens beslut 2011-09-07, § 309

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna den föreslagna handlingsplanen för åtgärder som avser att
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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12. Strategi för hållbart byggande, (KF)
Dnr KS 2015/1030

Sammanfattning
Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden har gemensamt tagit fram ett
förslag till strategi för hållbart byggande. Strategin är tänkt att ersätta
Miljöbyggprogram Syd och syftar till att stimulera hållbart byggande och
verka för god bebyggd miljö, utan att ställa särkrav i
markanvisningsavtal. Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen
överlämnar strategin för hållbart byggande till tekniska nämnden med
uppdraget att i samråd med byggnadsnämnden inarbetar den föreslagna
dialogmodellen i markpolicyn, samt att målsättningar rörande hållbart
byggande och god bebyggd miljö beaktas vid kommande revideringar av
kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-01-27
Tekniska nämndens protokoll med tillhörande handlingar 2015-11-18
Byggnadsnämndens protokoll med tillhörande handlingar 2015-11-19

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna strategin för hållbart byggande till tekniska nämnden
med uppdraget att i samråd med byggnadsnämnden inarbeta den
föreslagna dialogmodellen i markpolicyn,
att målsättningar och indikatorer för hållbart byggande och god bebyggd
miljö beaktas vid kommande revideringar av kommunens befintliga
styrdokument, samt
att Miljöbyggprogram Syd inte längre ska tillämpas på annat sätt än att
redan ingångna avtal slutförs.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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13. Revisionsrapport om granskning av
kommunens övertidsskuld
Dnr KS 2016/0010

Sammanfattning
EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en
uppföljning avseende kommunens övertidsskuld med syfte att bedöma
huruvida kommunstyrelsen förbättrat den interna kontrollen avseende
övertidssaldo samt skapa en bild av nuvarande läge vad gäller Lunds
kommuns övertidsskuld och de anställdas övertid och kompensationstid
(komptid).

Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2016-01-05
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-01-13 (denna skrivelse)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

att besvara revisionsrapporten Uppföljning av granskning av
kommunens övertidsskuld med ovan anfört

Kommunstyrelsen
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14. Visselblåsarfunktion i Lunds kommun
Dnr KS 2014/0630

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2014, § 228,
uppdragit åt kommunkontoret att undersöka hur en visselblåsarfunktion
kan inrättas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2016
Visselblåsare, Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden (SOU 2014:31)
Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2014, § 228

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avvakta utfallet av pågående lagstiftningsarbete om visselblåsare,
att därmed med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
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Kallelse

21 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

15. Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i
Södra Sandby, Lunds kommun, hemställan,
(KF)
Dnr KS 2016/0013

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bebyggelse
för bostäder, centrumfunktioner och vård inom del av kvarteret Kryptan.
Planförslaget innefattar:
. Ny vårdcentral på 1200 kvm BTA integrerat i bostadskvarteret
. Ett kvarter för bostäder omfattande cirka 4000 kvm BTA fördelat på 47
lägenheter
. Bibliotek på 300 kvm LOA
. Lokaler för handel och service på cirka 270 kvm LOA
. Planläggning av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom
Kryptan 8 och 10
. Ny gränd på kvartersmark och ny parkering med trädplantering i norr

Kommunstyrelsen framförde i granskningsskedet följande synpunkter:
-En utredning av bibliotekets lokalbehov, kostnaden för att bevara
biblioteksbyggnaden samt möjligheten till tillgänglighetsanpassning av
biblioteksbyggnaden bör utföras innan detaljplanen antas i den form
som nu är utskickad för granskning.
Kommunstyrelsens synpunkter har i stadsbyggnadskontorets utlåtande
föranlett följande kommentar:
En kostnadskalkyl för en ombyggnad av maskinhallen har tagits fram av
Serviceförvaltningen efter samrådet, Förundersökning av byggnad i
fastigheten Kryptan JO i Södra Sandby, 2015-02-11.
Serviceförvaltningen slår fast följande:
”Serviceförvaltningen genom Lundafastigheter bedömer att det går att
omvandla byggnaden för bibliotek och medborgarkontor. För att avgöra
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hur mycket som går att behålla av tegelväggar och takkonstruktioner
måste konstruktör göra vidare undersökningar och beräkningar.
Serviceförvaltningen bedömer att ombyggnaden kan anses rimlig att
genomföra med tanke på bedömt investeringsbehov. Kostnader för
åtgärder och kompletteringar vid befintliga konstruktioner kan överstiga
det ekonomiska värdet av de delar som sparas. Därför kan investeringskostnaden bli något högre än vid rivning och nybyggnad. ”
Kostnaden bedöms ligga runt 9-10 mnkr för en ombyggnad.
Utöver detta har det gjorts en konstruktionsutredning som bedömer det
som realistiskt att, i samband med förnyelse av bebyggelsen i det aktuella
kvarteret, bibehålla byggnadsstommen med ytterväggarna av tegel och de
betongpelare som byggts ihop med tegelkonstruktionerna på byggnadens
långsidor samt betongpelarna i pelarlbalklinjen och de primärbalkar som
bär takkonstruktionerna. Utredningen visar även att det är möjligt att
sänka golvet i byggnaden för att möjliggöra en tillgänglighetsanpassning
Lokalbehovet har utgått från Kultur- och Fritidsförvaltningens
bedömning. Kultur.- och Fritidsförvaltningen gör bedömningen att ca
300m2 plus en entrebyggnad på ca 40m2 täcker behovet för ett centralt
bibliotek i Södra Sandby.
Kommunkontoret har varit i kontakt med serviceförvaltningen, varvid det
framkommit att ovan nämnda kostnadsberäkning lämnades i ett tidigt
skede i planprocessen. Kostnaderna bedöms nu som högre.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016
Byggnadsnämndens hemställan den 15 december 2015
Byggnadsnämndens beslut den 10 december 2015, § 230, jämte bilaga
Förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby,
upprättad 2015-07-03, jämte bilagor

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att anta förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby,
Lunds kommun, upprättad 2015-07-03.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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16. Val av ombud och ersättare att
representera Lunds kommun vid ordinarie och
extra bolagsstämmor/årsstämmor år 2016
Dnr KS 2016/0003

Beslutsunderlag
Förteckning över bolagsstämmor 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-04, § 74.
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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
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-03, § 59.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 20.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015.
Angelica Kauntz (FI) avsägelse, inkommen den 26 november 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

entlediga Angelica Kauntz (FI) som ledamot i styrgruppen för
utveckling av tätorterna utanför staden, och
utse ny ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför
staden.

Beslut expedieras till:
Akten
Angelica Kauntz
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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
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-03, § 60.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-13, § 21.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015.
Angelica Kauntz (FI) avsägelse, inkommen den 26 november 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

entlediga Angelica Kauntz (FI) som ledamot i kommunala
studentrådet, och
utse ny ledamot i kommunala studentrådet.

Beslut expedieras till:
Akten
Angelica Kauntz
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19. Robert Barnes (L) avsägelse av uppdrag
som ersättare i Habostiftelsen
Dnr KS 2016/0051

Sammanfattning
Robert Barnes (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i Habostiftelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2016.
Robert Barnes (L) skrivelse den 28 december 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

entlediga Robert Barnes (L) från hans uppdrag som ersättare i
Habostiftelsen, och
utse en ny ersättare till Habostiftelsen.

Beslut expedieras till:
Robert Barnes
Habostiftelsen
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

27 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

20. Remiss av Generalläkarutredningens
betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och
miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79)
Dnr KS 2015/1150

Sammanfattning
Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, har remitterat Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet
inom försvaret (SOU 2015:79) till ett antal remissinstanser. Lunds
kommun har möjlighet att yttra sig över betänkandet.

Beslutsunderlag
Regeringskansliets, Försvarsdepartementet, remiss den 18 november
2015.
Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU
2015:79.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2016.
Miljönämndens beslut den 27 januari 2016, § 5.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2016.
Förslag till yttrande från Lunds kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Försvarsdepartementet
Miljönämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

28 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

21. Utbildningsdepartementets Remiss Mer tid
för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt
och lovskola (SOU 2015:81)
Dnr KS 2015/1145

Sammanfattning
Regeringskansliet, utbildningsdepartemenet, har skickat
grundskoleutredningens betänkande ”Mer tid för kunskap –
förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola” (SOU 2015:81) på remiss.
Lunds kommun har möjlighet att yttra sig över betänkandet. Synpunkter i
anledning av remissen ska ges in till Utbildningsdepartementet senast den
29 februari 2016. Lunds kommun har beviljats anstånd till den 15 mars
2016 att inge synpunkter.

Beslutsunderlag
Regeringskansliets, Utbildningsdepartementets remiss den 17 november
2015.
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola
(SOU 2015:81).
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 4 februari 2016, § 10, jämte
förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2016.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 februari
2016.
Utbildningsnämndens beslut den 10 februari 2016, § 11, jämte
förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016.
Förslag till yttrande från Lunds kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Barn- och skolnämnderna
Utbildningsnämnden
Akten
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22. Remiss; Förslag till ändring av Boverkets
byggregler
Dnr KS 2015/1248

Sammanfattning
Boverket har till Lunds kommun översänt förslag till ändring av
Boverkets byggregler.
Föreslagna ändringar gäller regler om ombyggnad och annan ändring av
byggnader, regler om enpersonsbostad med gemensamma utrymmen
m.m., regler om brandskydd för barnomsorg kvälls- och nattetid, regler
om radon i inomhusluft och övergångsbestämmelser för installationer av
tappvatten.
Syftet med lagändringarna är bl.a. att förtydliga vad som gäller för omoch tillbyggnad kopplat till brandskydd för barnomsorg kvälls- och
nattetid samt korrigering av en missvisade formulering om radon i
inomhusluft. När det gäller ändrade regler om enpersonsbostad med
gemensamma utrymmen m.m. är avsikten att göra lättnader i kraven på
bostäder avsedda för en person så att det blir möjligt att t.ex. dela
hygienrum och kök för flera bostäder. Ändring av regler om bl.a.
utrymme för hemarbete och krav för plats för parsäng föreslås också.
Anledningen är bl.a. förändringar i samhället och nya familjekonstellationer som medför att dessa krav inte alltid är relevanta att
ställa. Ett mål med föreslagna ändrade regler om enpersonsbostad med
gemensamma utrymmen m.m. är att möjliggöra ökad produktion av och
tillgång på bostäder för bland annat nyanlända, men även för ungdomar
och studerande.
Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden.
Tekniska nämnden anför att man ser positivt på ändrat regelverk som
möjliggör produktion av mer kostnadseffektiva bodstäder samt nya
boendeformer som kan tillgodose bostadsbehov hos olika grupper.
Byggnadsnämnden anför att man ser positivt på föreslagna förändringar
som på flera punkter innebär bra förtydliganden. Dock vill nämnden
framföra några smärre synpunkter.
Allmänt
Upplysningar av handbokskaraktär ska enligt förslaget överföras till
PBL-kunskapsbanken och då minskar användarvänligheten eftersom
användare måste ta del av material från olika kanaler för att få en
helhetsbild av hur regelverket ska tillämpas. Det hade därför varit
lämpligt att det infördes en hänvisning till PBL-kunskapsbanken i BBR.
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1:22 Krav vid ändring av byggnader
I det föreslagna rådet används ordet aldrig. Eftersom det är svårt att
förutse vilka typer av ärenden och projekt som kan tänkas hanteras av
byggnadsnämnden kan det vara begränsande att använda ett så absolut
uttryck.
Förslaget bör ändras till:
Kraven för nya byggnader är oftast inte direkt tillämpliga vid ändring.
Nybyggnadskraven kan behöva anpassas till byggnadens förutsättningar.
Man kan få en viss ledning av nybyggnadskraven då man ska bedöma
anpassningen av kraven vid ändring.
Ändras inte formuleringen bör man ändra i den föreslagna formuleringen
av 1:223, Byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning.
”Under förutsättningen att byggnaden ändå kan antas få
godtagbara egenskaper ska anpassning av de i avsnitt 3–9
angivna kravnivåerna som gäller vid uppförande av byggnad
göras om…”
Om kraven för nya byggnader aldrig är direkt tillämpliga ska
anpassning av kravnivåerna göras.

3:222 Bostäder större än 55 m2
För att få en enhetlig tillämpning och undvika missförstånd bör ett
allmänt råd finnas om att en parsäng krävs, om en bostad byggs för en
fam

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2016
Förslag till yttrande till Boverket
Tekniska nämndens beslut den 20 januari 2016, § 14, jämte bilaga
Byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2016, § 17, jämte bilaga
Boverkets remiss Förslag till ändring av Boverkets byggregler

Kommunstyrelsen

Kallelse

31 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till Boverket i enlighet med föreliggande förslag.
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23. Remiss Miljö- och energidepartementet
rapport från ett regeringsuppdrag om
hälsoskadliga ämnen i byggprodukter förslag till nationella regler
Dnr KS 2015/1284

Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har remitterat förslag till nationella regler
för hälsoskadliga ämnen i byggprodukter till Lunds kommun.
På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen tillsammans med
Boverket, tagit fram ett förslag som innebär att det i miljöbalken förs in
regler om och gränsvärden för hälsoskadliga ämnen i byggprodukter, i
syfte att skydda främst barn från exponering. De byggprodukter som
innefattas är golv-, vägg-, och innertaksektioner. Reglerna är utformade
på samma sätt som de regler som är under utveckling i andra EU-länder.
Reglerna riktar sig mot tillverkare, importörer och distributörer av
byggprodukter och underlättar därmed för byggherrar och fastighetsägare
att använda sig av säkra material.
Förslaget har remitterats till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och
miljönämnden.
Tekniska nämnden har meddelat att man avstår från att yttra sig.
Byggnadsnämnden bedömer att reglerna som förslaget innebär är
välbehövliga. Avsaknad av nationella regler innebär att ansvaret att välja
rätt produkt faller på byggherren, eller konsumenten, vilket ställer stora
krav på kunskaper. Därmed kan marknaden av hälsoskadliga ämnen i
byggprodukter idag fortgå. Byggnadsnämnden välkomnar därför den
reglering som förslaget innebär.
Miljönämnden anser att föreslagen lagstiftning kan tillstyrkas. Reglering
som leder till minskad användning och avgivning av farliga kemiska
ämnen från byggmaterial är en av flera viktiga pusselbitar i arbetet med
minskad exponering av farliga kemikalier.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2016
Förslag till yttrande till Miljö- och energidepartementet
Miljönämndens beslut den 27 januari 2016, § 7, jämte bilaga
Byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2016, § 15, jämte bilaga
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Kemikalieinspektionens rapport Hälsoskadliga ämnen i byggprodukter –
förslag till nationella regler

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt föreliggande
förslag.
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24. Remiss: Strategi för den hållbara godsoch logistikregionen
Dnr KS 2015/1239

Sammanfattning
Region Skåne har remitterat förslag till Strategi för den hållbara godsoch logistikregionen till kommuner m fl, för yttrande. Kommunstyrelsen
har överlämnat strategin till byggnadsnämnden och tekniska nämnden för
yttrande. Tekniska nämnden har inte yttrat sig. Tekniska förvaltningen
har deltagit i utarbetandet av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.
Kommunkontoret har sammanställt förslag till yttrande över Strategi för
den hållbara gods-och logistikregionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-02-10
Yttrande avseende Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen
2016-02-16
Byggnadsnämndens protokoll 2016-01-27, § 16
Remiss: Strategi för den hållbara gods-och logistikregionen, Region
Skåne 2015-12-04.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

överlämna ovanstående synpunkter över förslag till Strategi för den
hållbara gods-och logistikregionen, till Region Skåne.

Kommunstyrelsen

Kallelse

35 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

25. Remiss angående förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 20162020.
Dnr KS 2015/1289

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett förslag till nytt regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016-2020. Förslaget har
skickats ut på remiss för besvarande senast 2016-03-18.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-12.
Förslag till yttrande 2016-02-12
Lunds kommun 2016-02-12 ifylld Bilaga 2 remiss åtgärdslista för
remissvar
Missivskrivelse 2015-12-16 ”Förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljökvalitetsmålen 2016–2020.”
Skånska åtgärder för miljömålen 2016–2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att anta kommunkontorets förslag till yttrande till länsstyrelsen över
åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2012.
Beslut expedieras till:
Remissvar ska skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se med angivande
av dnr 501-23166-2015 och kontaktperson: Tommy Persson.
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26. 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.
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27. Skrivelse från Philip Sandberg (FP), (L)
och Mia Honeth (FP), (L) angående låt
rumänska staten ta kostnaderna
Dnr KS 2015/1185

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L) har i en skrivelse föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar
att
Lunds kommun prövar möjligheten att på egen hand, eller
tillsammans med andra kommuner, i EU-kommissionen väcka frågan om
finansiering av hemresor för medborgare från andra EU-medlemsstater,
att
uppdra åt kommunkontoret att redogöra för nationella
riktlinjer från t.ex. regeringen och SKL kring hemresor för EU-migranter
samt hur dessa ska tillämpas,
att
tydliggöra hur socialtjänstlagen ska tolkas vid hemresor för
andra länders medborgare samt hur bedömningen sker i Lunds kommun,
att
uppmana Kommunförbundet Skåne till en
kommunövergripande samordning av hemresor för EU-migranter samt
kartlägga omfattningen av dessa resor,
att
undersöka hur stora kostnader jämförbara städer i riket har
för hemresor till medborgare från andra EU-medlemsstater, och
att
återrapportera resultatet av ovanstående till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2016.
Philip Sandbergs (L) och Mia Honeths (L) skrivelse den 27 november
2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anse skrivelsen besvarad med kommunkontorets tjänsteskrivelse
den 27 januari 2016.

Beslut expedieras till:
Akten
Philip Sandberg och Mia Honeth (L).
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28. Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid (M
motion) ”Lunds kommun kan bygga billigare”,
(KF)
Dnr KS 2015/1104

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya
byggobjekt.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna kommunkontorets skrivelse som svar på motionen

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

överlämna kommunkontorets skrivelse som svar på motionen

Beslut expedieras till:
Kommunfullnäktige
Akten
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29. Christer Wallin (M) motion ”Minska buller
och stoftspridning från järnvägen vid den så
kallade armaturfabrikskurvan”, (KF)
Dnr KS 2015/0806

Sammanfattning
Christer Wallin (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden
att, i samverkan med markägarna längs med järnvägen, ta fram förslag på
hur problem med buller och stoftspridning längs järnvägen kan
minimeras
att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att ta fram ett
förslag på hur järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten och
söderut kan byggas in i ett tunnelliknande skydd mot buller och stoft från
tågtrafiken.

Beslutsunderlag
Motionen ”Minska buller och stoftspridning från järnvägen vid den så
kallade armaturfabriken”.
Stadsbyggnadskontorets, tekniska förvaltningens och miljöförvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse den 22 september 2015
Miljönämndens beslut den 8 oktober 2015, § 94.
Tekniska nämndens beslut den 21 oktober 2015, § 194.
Byggnadsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 188.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden
att ta fram ett förslag på hur järnvägen längs sträckan från
Trollebergsviadukten och söderut kan byggas in i ett
tunnelliknande skydd mot buller och stoft från tågtrafiken

att

utredningsarbetet bör ske i nära samverkan med Trafikverket och
parallellt med arbetet i den samrådsgrupp som Trafikverket nyligen
initierat, i syfte att tillvarata kommunens intresse i frågan.

Kommunstyrelsen beslutar därutöver

Kommunstyrelsen

att,
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för det fall kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, tillskjuta 100
tkr ur kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande för
finansiering av utredningsarbetet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden
att ta fram ett förslag på hur järnvägen längs sträckan från
Trollebergsviadukten och söderut kan byggas in i ett
tunnelliknande skydd mot buller och stoft från tågtrafiken,

.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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30. Philip Sandberg (L) m fl motion ”Det ska
löna sig att arbeta”, (KF)
Dnr KS 2015/0138

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att Lunds kommun ska införa ett särskilt försörjningsstöd vid
nyetablering av företag. Syftet är att individer som får ekonomiskt
bistånd ska få möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget
företag/näringsverksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2016.
Almi Företagspartner Skåne AB:s remissvar, inkommet den 28 januari
2016.
Venture Cup Syds remissvar, inkommet den 25 januari 2016.
Arbetsförmedlingens remissvar, inkommet den 15 december 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2015, § 382.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015.
Socialnämnden beslut den 20 maj 2015, § 99.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2015.
Philip Sandbergs (L) m.fl. motion ”Det ska löna sig att arbeta”,
inkommen den 5 februari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Akten.
Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen
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31. Philip Sandberg (L), Ulf Nilsson (L) samt
Mia Honeth (L) motion ”Ny vänort i
Rumänien”, (KF)
Dnr KS 2015/0829

Sammanfattning
Philip Sandberg (FP), Ulf Nilsson (FP) och Mia Honeth (FP) framför i
motion daterad den 25 augusti 2015 följande:
1)
Att Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunkontoret att
undersöka förutsättningarna för Lunds kommun att teckna ett
vänortsavtal eller motsv. med en rumänsk kommun
2)
Att Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunkontoret att ge
förslag på en sådan kommun
3)
Att ett samarbete enligt ovan skall bygga på möjligheten att söka
extern finansiering

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2015 (Denna
skrivelse)
Internationella kommitténs yttrande över förslag till ny vänort (KS
2015/0478, KS2015/0829) daterad 13 november 2015
Motion från Philip Sandberg (FP), Ulf Nilsson (FP) och Mia Honeth (FP)
daterad den 25 augusti 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå den rubricerade motionen.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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32. Medborgarförslag angående vänortsavtal
samt skolprojekt med en rumänsk
landsortskommun, (KF)
Dnr KS 2015/0478

Sammanfattning
Göran Lindberg och Marianne Liedholm framför i skrivelse daterad den
27 april 2015 följande förslag: 1) att Lunds kommun skall upprätta
vänortsavtal med en rumänsk landsortskommun 2) att Lunds kommun
initierar ett skolprojekt inom ramen för ett sådant avtal 3) att Lunds
kommun delfinansierar och organisatoriskt stödjer ett sådant projekt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2015 (Denna skrivelse)
Skrivelse från Göran Lindberg och Marianne Liedholm daterad den 27
april 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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33. Medborgarförslag angående
omklädningsrum på idrottsanläggningar, (KF)
Dnr KS 2015/1112

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att det skapas ett gemensamt omklädningsrum
för hbtq-personer på så många som möjligt av de idrottsanläggningar
som finns i kommunen. Ju vanligare det blir att folk använder gemensamt
omklädningsrum, desto lättare bör det bli att diskutera hur trivseln i
omklädningsrum ska förbättras.
Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som
anför följande:
Sedan en tid tillbaka finns det inkluderande flexomklädningsrum på
Högevallsbadet för dem som varken vill definiera sig som man eller
kvinna eller som av andra skäl har svårt att välja omklädningsrum efter
traditionell indelning. Omklädningsrummen utnyttjas också när
exempelvis en pappa besöker badet med sin 10-åriga dotter som inte vill
klä om ensam.
Det finns idag inga beslut om att en satsning på flexomklädningsrum som
på Högevall ska utökas och innefatta fler idrottsanläggningar i framtiden.
Vid idrottsplatser, i gymnastiksalar på skolor, i idrottshallar och vid
andra idrotts- anläggningar i Lunds kommun finns ofta omklädningsrum
för domare, funktionärer och personal som komplement till de
traditionella omklädningsrummen för damer/flickor och herrar/pojkar.
Idrottshallar och idrottssalar förvaltas av olika enheter i Lunds kommun
medan det är kultur- och fritidsförvaltningen som har kontakt med föreningslivet och hyr ut skollokaler efter skoltid för föreningars verksamhet.
Det finns således skäl till att diskutera frågan om hur omklädningsrum
vid idrottsanläggningar för dagens verksamhet ska tillhandahållas.
I Lunds kommun finns en lokalgrupp som leds och samordnas av
kommunens ansvarige lokalstrateg. I lokalgruppen finns representanter
från kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
kommunkontoret, barn- och skolförvaltning Lunds stad, barn- och
skolförvaltning Lund öster och serviceförvaltningen. Det är kultur- och
fritidsförvaltningens uppfattning att lokalgruppen är det forum, förutom i
berörda nämnder enligt ovan, där strategiska diskussioner om det finns
behov av skapa fler gemensamma omklädningsrum vid
idrottsanläggningar, i enlighet med förslagsställarens önskan, ska lyftas.
Lokalgruppen lyfter i sin tur behov och önskemål till kommunens
investeringsgrupp där beslut tas om prioritering och finansiering.

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 januari 2016, § 9, jämte bilaga
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till
kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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34. Medborgarförslag angående utemiljön
kring Skjutsstallarna i Dalby, (KF)
Dnr KS 2015/1265

Sammanfattning
Gun-Britt Andersson och Folke Ekberg föreslår i ett medborgarförslag att
något ska göras med platsen mellan Skjutsstallet och Allégatan i Dalby,
t.ex. en stenlagd cirkel eller fyrkant med låga perenner runt om, samt
belysning och en bänk. En idé är att anordna en tävling och låta
Dalbyborna rösta fram ett förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016.
Lokala pensionärsrådet i Dalbys medborgarförslag den 27 november
2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga
och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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35. Medborgarförslag angående restaurering
av ridspår/joggingspår längs
Hardebergaspåret från Södra Sandby mot
Lund, (KF)
Dnr KS 2015/0817

Sammanfattning
Lars Ericsson föreslår en restaurering av ridspåret/joggingspåret längs
Hardebergaspåret på sträckan Södra Sandby - Utmarksvägen för att ge
motionärer i Södra Sandby en möjlighet att ha ett joggingspår i närheten
av sitt boende.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 20 augusti 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, § 348.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till vad kulturoch fritidsförvaltningen har framfört.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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36. Medborgarförslag angående
trafiksituationen kring Centralstationen, (KF)
Dnr KS 2015/0956

Sammanfattning
Lena Eidevall föreslår i AUTOTEXT ” Tom” MERGEFORMAT
Medborgarförslag att Bangatan ska vara bussgata även mellan klockan
07.00-09.00 måndag till fredag samt att det införs en trafiksignal vid
Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på Bangatan under de tider
Bangatan är bussgata.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet AUTOTEXT ” Tom”
MERGEFORMAT och beslutat att utvärdera den tidsbegränsade
avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva lämpligheten med
utökad avstängning i morgonrusningen samt att utvärderingen redovisas
till nämnden senast i augusti 2016.
Kommunkontoret anser att medborgarförslaget kan anses besvarat med
hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-02-02 (denna skrivelse)
Tekniska nämndens protokoll 2016-01-20
Medborgarförslag - Trafiksituationen vid stationen i Lund

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

att medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till
tekniska nämndens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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37. Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS 2016/0001

Beslutsunderlag
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden
2016-01-20 - 2016-02-15.

Kommunstyrelsen
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38. Meddelanden
Dnr KS 2016/0087

Beslutsunderlag
Utseende av revisor och revisorsuppleant i Habostiftelsen – anmälan.
Dnr KS 2015/1042
Beviljade bidrag från integrationsanslaget 2016.
Dnr KS 2015/1238

