
 

   

Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (55) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-04-06 KS 2015/0961  

    

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 2016-04-06 

 

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 2016/0197 

4. Rapport från kommunala råden 

5. Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2015, (KF) 
Dnr KS 2016/0118 

6. Personalredovisning 2015 
Dnr KS 2016/0310 

7. Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser från 2015 
till 2016 samt utökning av investeringsramen för 2016 
Dnr KS 2016/0098 

8. Utvärdering av nämndernas interna kontrollarbete 2015 samt 
handlingsplaner för 2016 
Dnr KS 2015/1187 

9. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds 
kommun 2015 
Dnr KS 2016/0309 

10. Risk- och sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2015 
Dnr KS 2015/0955 

11. Styrdokument krisberedskap Lunds kommun 2016 
Dnr KS 2016/0059 
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12. Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015/0598 

13. Instruktion  till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Dnr KS 2015/0599 

14. Instruktion till kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 
Dnr KS 2015/0600 

15. Instruktion till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 
Dnr KS 2015/0601 

16. Uppföljning av riktlinjer för integrationsanslag 
Dnr KS 2015/1238 

17. Inköp av brits till specialomklädesrummet på Högevallsbadet och 
portabla hörslingor utlåning 
Dnr KS 2015/1244 

18. Anhållan om bidrag till återträff insatsförband vid Södra Skånska 
regementet P7, Revingehed 
Dnr KS 2016/0161 

19. Förslag om medel för genomförande av bullerkartläggning och 
åtgärdsprogram enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller 
Dnr KS 2016/0255 

20. Medfinansieringsavtal -framtida station Lund Södra, vid 
Klostergården på Södra Stambanan 
Dnr KS 2015/0525 

21. Utveckling av Medborgardialog, (KF) 
Dnr KS 2016/0173 

22. Beställning av flexibel enhet på Kämnärsrätten (Sagoeken) 
Dnr KS 2016/0228 

23. Beställning av ombyggnad kök/matsal, Katedralskolan 
Dnr KS 2016/0187 

24. Begäran om utökat inventarieanslag för Västra skolan 
(Prästängsskolan) 
Dnr KS 2016/0227 

25. Medgivande om undantag från kötidsprincipen, (KF) 
Dnr KS 2016/0223 
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26. Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2020 med 
fordonsriktlinjer 
Dnr KS 2015/0583 

27. Revisionsrapport om granskning av kommunstyrelsens uppsikt, 
insyn och uppföljning av kommunalförbund 
Dnr KS 2016/0009 

28. Bredbandsstrategi för Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0929 

29. Detaljplan för Måsen 21 i Lund, Lunds kommun, samråd 
Dnr KS 2016/0140 

30. Philip Sandbergs (L) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2016-05-02 
Dnr KS 2016/0220 

31. Val av en ledamot och en ersättare i Segeåns Vattendragsförbund 
och Vattenråds styrelse 
Dnr KS 2016/0148 

32. Val av ombud till Kävlingeåns vattenråds årsstämmor 2016 
Dnr KS 2016/0263 

33. Val av ombud till Höje å vattenråds årsstämmor 2016 
Dnr KS 2016/0276 

34. Remiss avseende delrapport från Sverigeförhandlingen: 
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella 
förutsättningar (SOU 2016:3) 
Dnr KS 2016/0058 

35. Remiss på natur i Sjöbo, grönstruktur- och naturvårdsprogram för 
Sjöbo kommun 
Dnr KS 2016/0133 

36. Skrivelse från Philip Sandberg  (L) och Mia Honeth , (L) till 
kommunstyrelsen angående ”Spara pengar på slarvet” 
Dnr KS 2015/1174 

37. Lars V Andersson (C) motion ”Ett skräpfritt Lund”, (KF) 
Dnr KS 2015/1285 
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38. Lars Hansson (L) och Philip Sandberg (L) ”Likvärdig PRAO för alla 
elever i kommunen”, (KF) 
Dnr KS 2015/0986 

39. Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm på 
Stortorget, (KF) 
Dnr KS 2015/0053 

40. Medborgarförslag avseende bättre förutsättningar för 
folkhälsofrämjande aktiviteter på Väster, (KF) 
Dnr KS 2015/1075 

41. Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever, (KF) 
Dnr KS 2015/0493 

42. Medborgarförslag angående belysning längs Nöbbelövs Bygatan, 
(KF) 
Dnr KS 2016/0282 

43. Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr KS 2016/0001 

44. Meddelanden 
Dnr KS 2016/0195 

 

 

 

 

Anders Almgren (S) 

Ordförande 

Emma Lundgren 

Kommunjurist 

emma.lundgren3@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) 

Yumna Ramadan (FI) 

 

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

Beslutsunderlag 
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens Finansiella rapport den 29 

februari 2016.   
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2. Rapport från kommunstyrelsens utskott 
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3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 
Dnr KS 2016/0197 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 15 

februari 2016 samt den 22 februari 2016. 

  

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts protokoll från sammanträde den 

11 mars 2016.   
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4. Rapport från kommunala råden 
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5. Årsredovisning för Lunds kommun och 
dess bolag 2015, (KF) 
Dnr KS 2016/0118 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 

och dess bolag 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-29 Dnr KS 2016/0118 

Lunds kommuns årsredovisning 2015. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
  

att överlämna årsredovisning 2015 till kommunfullmäktige för 

godkännande samt 

att avsätta 60 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven som 

därmed uppgår till 275 miljoner kronor. 

  

  

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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6. Personalredovisning 2015 
Dnr KS 2016/0310 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog år 2010 medarbetarpolicyn för Lunds 

kommun. Till medarbetarpolicyn hör riktlinjer för särskilda sakområden 

samt årliga personalstrategiska handlingsplaner. Riktlinjerna och den 

personalstrategiska handlingsplanen antas av kommunstyrelsen. I 

personalredovisningen beskrivs personalsituationen inom Lunds 

kommun. Åtgärder utifrån den personalstrategiska handlingsplanen 

genomförda under 2015 följs upp liksom åtgärder inom nämnderna och 

kommungemensamt utifrån medarbetarpolicyns områden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-17. 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2016-03-11, § 20. 

Personalredovisning 2015 (bilaga). 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna personalredovisningen 2015, samt&#61485; 

att personalredovisningen för 2015 anmäls i kommunfullmäktige. 
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7. Nämndernas begäran om överföring av 
budgetavvikelser från 2015 till 2016 samt 
utökning av investeringsramen för 2016 
Dnr KS 2016/0098 

Sammanfattning 
Ansökningar om överföring av budgetavvikelser samt förändring av 

investeringsramar har inkommit från nämnder och styrelser. 

Kommunkontoret föreslår att nämndernas driftbudgetramar för 2016 

minskas med 4 333 tkr genom och investeringsramarna utökas med 85 

585 tkr. 

Beslutsunderlag 
Nämndernas ansökningshandlingar om överföring. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att av nämndernas budgetavvikelse 2015 tilläggsbudgetera minus 4 

333 tkr år 2016 i enlighet med fördelning i bilaga 1, 

att av nämndernas budgetavvikelse från 2015 balansera 16 101 tkr 

som nämndernas egna kapital i enlighet med fördelning i bilaga 2, 

 

att resultatenheternas resultat från 2015, minus 3 155 tkr, balanseras 

som enheternas eget kapital i enlighet med fördelning i bilaga 2, 

 

att utöka investeringsramen med sammanlagt 85 585 tkr i enlighet 

med bilaga 3, 

 

att öka servicenämndes resultatkrav för 2016 med 73 800 tkr i enlighet 

av ändring i redovisningen från driftsredovisning till 

investeringsredovisning. 
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8. Utvärdering av nämndernas interna 
kontrollarbete 2015 samt handlingsplaner för 
2016 
Dnr KS 2015/1187 

Sammanfattning 
Denna rapport innehåller en samlad bedömning av nämndernas 

granskningsrapporter för 2015 samt handlingsplaner för 2016 för intern 

kontroll. Av kommunallagen framgår att nämnder skall ha kontroll över 

sin verksamhet. Nämnderna ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning 

så att verksamheten bedrivs på ett effektivt och säkert sätt. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att den interna 

kontrollen fungerar. Arbetsgruppen för intern kontroll gör bedömningen 

att den interna kontrollen fungerar i Lunds kommun, men genom fortsatt 

nätverksarbete finns möjligheter att ytterligare utveckla den interna 

kontrollen för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-18 dnr KS 2015/1187 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för 

2015 och handlingsplan för 2016. 

Beslut expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

Akten   
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9. Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun 2015 
Dnr KS 2016/0309 

Sammanfattning 
Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. Uppföljningen sker genom en 

webbenkät till kommunens arbetsplatser som besvaras gemensamt av 

chef, skyddsombud och medarbetare. Förvaltningarna sammanställer de 

egna arbetsplatsernas svar och tar fram en årlig handlingsplan utifrån 

enkätresultatet.  Utifrån det kommungemensamma resultatet på 

webbenkäten föreslås kommunstyrelsen fastställa följande 

kommungemensamma åtgärder:  

Översyn av rutiner och metodstöd med anledning av ny föreskrift från 

Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö  

Framtagande av dialogverktyg gällande ny föreskrift Organisatorisk och 

social arbetsmiljö – till arbetsplatsträffar och samverkansforum  

Framtagande av ny grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och 

skyddsombud (kvarstår från föregående års uppföljning)  

Uppföljning av fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom nämnderna 

(åtgärd varje år) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2015-03-15. 

Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat 

systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2015 års resultat (bilaga). 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
- att med godkännande lägga uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för 2015 till handlingarna     samt 

 - att uppdra åt kommunkontoret att genomföra föreslagen handlingsplan 

för 2016.   
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10. Risk- och sårbarhetsanalys för Lunds 
kommun 2015 
Dnr KS 2015/0955 

Sammanfattning 
I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) anges i 

1 kap 1§ att ”Kommuner och landsting skall analysera vilka 

extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa inom kommunen och 

hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av 

arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

En ny analys skall göras en gång per mandatperiod och därefter skall 

analysen revideras årligen. Analysen skall godkännas av 

kommunstyrelsen. 

 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att få en samlad riskbild över 

kommunen. Denna risk- och sårbarhetsanalys bygger på de analyser som 

utförts av kommunens nämnder och styrelser. Analysen ger underlag för 

åtgärder för att stärka krisberedskapen samt för att informera om 

samhällets risker till allmänheten. 

 

Analysen visar att Lunds kommuns förmåga inom krisberedskapsområdet 

stärkts betydligt under en tioårsperiod, men pekar också ut en del 

förbättringsområden. Kommunen kan i stor utsträckning upprätthålla den 

samhällsviktiga verksamheten under en extraordinär händelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-18. 

Risk- och sårbarhetsanalys Lunds kommun 2015. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att rapportera analysen till länsstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelser i Lunds kommun 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Akten   
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11. Styrdokument krisberedskap Lunds 
kommun 2016 
Dnr KS 2016/0059 

Sammanfattning 
I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats 

mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges 

Kommuner och Landsting, MSB:s dnr 2012-5541, preciseras mål och 

ersättning för kommunernas uppgifter enligt Lagen om extraordinära 

händelser. 

I Överenskommelsen framgår att alla kommuner ska ta fram ett 

styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

I Styrdokumentet krisberedskap Lunds kommun 2016 redovisas 

kommunens planering och åtgärder under mandatperioden för att minska 

sårbarheten i samhällsviktig verksamhet samt planering för hur 

kommunen ska hantera en extraordinär händelse. Vidare redovisas hur 

den ersättning som kommunen får för att genomföra uppgifterna enlig 

Lagen om extraordinära händelser ska användas. 

Styrdokumentet ska rapporteras till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-01-21. 

Kommunkontorets förslag till Styrdokument krisberedskap Lunds 

kommun 2016, 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att  fastställa KS 2016/0059 Styrdokument krisberedskap Lunds kommun 

2016. 

          

  

    



    

Kommunstyrelsen Kallelse 17 (55) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-04-06 KS 2015/0961  

    

 

 

 

12. Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015/0598 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs i maj 2010 och är nu i 

behov av uppdatering och komplettering. Kommunkontoret har därför 

gjort en total översyn av delegationsordningen. Detta har främst inneburit 

ett förtydligande och en anpassning till rådande omständigheter av redan 

befintliga delegationsbeslut. Därtill har vissa väsentliga delegationsbeslut 

som saknats lagts till och sådana åtgärder som utgör verkställighet har 

tagits bort. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2016. 

Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i Lunds kommun, 

inkl försättsblad. 

Delegationsordning för kommunkontoret, senast ändrad den 5 maj 2010, 

§ 182. 

Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008, § 42. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2008, innehållande de 

nuvarande delegationerna för arbetsutskottet, arbetsgivarutskottet och 

miljö- och hälsoutskottet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att     godkänna det förslag till ny delegationsordning för 

kommunstyrelsen i Lunds kommun, inklusive försättsblad, som 

finns i ärendet. 

  

  

Beslut expedieras till: 

Akten 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen 

Kommunkontoret – ekonomiavdelningen 

Kommunkontoret – HR-avdelningen 

Kommunkontoret – upphandlingsenheten   
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13. Instruktion  till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Dnr KS 2015/0599 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har gjort en översyn av kommunstyrelsens instruktion 

och delegation till utskotten. Inom ramen för denna översyn föreslår 

kommunkontoret en renodlad instruktion för arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2016. 

Förslag till instruktion för kommunstyrelsens arbetsutskott i Lunds 

kommun. 

Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008, § 42. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2008. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att     godkänna det förslag till instruktion för kommunstyrelsens 

arbetsutskott som finns i ärendet. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen 
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14. Instruktion till kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott 
Dnr KS 2015/0600 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har gjort en översyn av kommunstyrelsens instruktion 

och delegation till utskotten. Inom ramen för denna översyn föreslår 

kommunkontoret en renodlad instruktion för arbetsgivarutskottet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2016. 

Förslag till instruktion för arbetsgivarutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008, § 42. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2008. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att     godkänna det förslag till instruktion för kommunstyrelsens 

arbetsgivarutskott som finns i ärendet. 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen   
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15. Instruktion till kommunstyrelsens miljö- 
och hälsoutskott 
Dnr KS 2015/0601 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har gjort en översyn av kommunstyrelsens instruktion 

och delegation till utskotten. Inom ramen för denna översyn föreslår 

kommunkontoret en renodlad instruktion för miljö- och hälsoutskottet. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2016. 

Förslag till instruktion för kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i 

Lunds kommun. 

Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008, § 42. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2008. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att     godkänna det förslag till instruktion för kommunstyrelsens miljö- 

och hälsoutskott som finns i ärendet. 

  

  

Beslut expedieras till: 

Akten 

Kommunkontoret – administrativa avdelningen   
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16. Uppföljning av riktlinjer för 
integrationsanslag 
Dnr KS 2015/1238 

Sammanfattning 
Riktlinjer för integrationsfrämjande verksamhet 

Kommunstyrelsen har sedan 2014 ett årligt anslag för integrations-

främjande verksamhet om 800 tkr.  

 

Riktlinjerna anger att: 

Integrationsanslaget ska användas för ändamål som bidrar till att främja 

integration i Lunds kommun.  

Lokalt verksamma föreningar som bedriver integrationsfrämjande 

verksamhet och/eller projekt som kan ha effekter i linje med 

målsättningarna i Lunds kommuns integrationspolitiska program och  

kommunala nämnder som prövar extraordinära och avgränsade projekt i 

linje med målsättningarna i Lunds kommuns integrationspolitiska 

program kan beviljas bidrag. 

 

Kriterier  

Vid bedömning av inkomna ansökningar prövas om verksamheten eller 

projektet:  

• Bidrar till samarbete, möte och kontakt mellan människor.  

• Tar fasta på resurser och möjligheter och tar avstånd från 

diskriminering   och rasism.  

• Engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhället.  

• Ger ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Lunds kommun.  

• Avser insatser inom något/några av följande områden: 

antidiskriminering, dialog, information, samverkan, nyskapande 

verksamhet, skola, inkluderande demokratiska mötesplatser samt ökad 

inkludering inom till exempel idrott, kultur och boendemiljöer.  

 

Verksamheten eller projektet ska bedrivas för boende i Lunds kommun.  

Lunds kommun beaktar konsekvenserna för barn i alla kommunala 

beslut. Barns bästa och barnkonventionen ska vara vägledande. 

 

Bidrag  

Bidrag ges i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag upp till 100 

tkr kronor per år per förening eller nämnd. Bidrag utbetalas till 90 % 
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efter att ansökan beviljats. Resterande 10 % utbetalas när verksamheten 

eller projektet är slutredovisat, senast 3 månader efter projektavslut. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till kommundirektören, med 

möjlighet till vidaredelegation, att besluta om bidrag med ledning av 

riktlinjerna. 

 

Föreningar som fått bidrag 2014-2016 

 

 

 

 

Kommunkontorets bedömning av riktlinjerna 

Riktlinjerna är vida och generella. De anger att projekt och verksamhet 

ska bidra till samarbete, möte och kontakt mellan människor. All 

föreningsverksamhet uppfyller det kravet. Det är därför ingen 

meningsfull definition av vilka projekt som ska beviljas bidrag från 

integrationsanslaget. Det skapar utrymme för olika och osäker 

bedömning.  

Det är svårt att bedöma effekterna av de projekt som föreningarna 

ansöker om bidrag för. Det är också svårt att bedöma resultaten av 

genomförda projekt och aktiviteter och i vilken utsträckning de har 

bidragit till en ökad integration i Lunds kommun.  

Riktlinjerna säger att 90 % av det beviljade bidraget ska utbetalas i 

början av året för att ge föreningarna möjlighet att genomföra sina planer. 

Kommunen har ingen möjlighet att återkräva medel för projekt som inte 

genomförs.  

Kommunen står inför en ny situation och en större utmaning än tidigare. 

Integrationsanslaget, dess riktlinjer, form och ansvar bör därför prövas. 

Det är viktigt att rikta medel mot de insatser som bedöms få störst effekt.  

I nuläget anser därför kommunkontoret att det inte kan motiveras att ha 

ett extra anslag för föreningsstöd som fördelas efter så oprecisa riktlinjer. 

Om kommunstyrelsen beslutar att fortsatt avsätta medel till 

integrationsanslaget bör en prövning göras av i vilken form och vilken 

aktör som bäst kan säkra resultat.  

En möjlighet är att använda medlen för att finansiera samarbetsavtal, 

genom exempelvis Idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är en 

partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna sektorn för 

att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. 

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 

idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. 
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I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part 

ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla och andra särskilda 

förutsättningar. Medlen bör då föras till socialnämnden.  

 

 

Kommunkontoret föreslår att anslaget förändras till anslag för att 

finansiera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och 

föreningar för att öka integration och inkludering. Medlen föreslås 

överföras till socialnämnden från 2017.  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2016, Dnr  

Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2013 § 307, Dnr KS 2013/081 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att&#8195;integrationsanslaget överförs till socialnämnden för att 

finanisera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och 

föreningar för att öka integration och inkludering. 

Beslut expedieras till: 

Socialnämnden, kommunkontorets ekonomiavdelning   
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17. Inköp av brits till specialomklädesrummet 
på Högevallsbadet och portabla hörslingor 
utlåning 
Dnr KS 2015/1244 

Sammanfattning 
Kommunala funktionshinderrådets (KFR) föreslår att kommunstyrelsen 

anslår medel till ytterligare två portabla hörslingor till utlåning från 

Kristallens reception. Investeringsutgiften bedöms till 240 tkr.  

Vidare föreslår Kommunala funktionshinderrådets (KFR) att 

kommunstyrelsen anslår medel för en investering i en höj- sänkbar och 

flyttbar brits till Högevallsbadet. Investeringsutgiften bedöms till 89 000 

kr för själva britsen. Därutöver behöver byggnaden anpassas för en 

investeringsutgift på cirka 210 tkr. 

Investeringarna föreslås att finansieras ur kommunstyrelsens reserverade 

medel för genomförande av: Plan för delaktighet och jämlikhet för 

personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunala funktionshinderrådet, daterat 2015-12-01. 

Kommunala funktionshinderrådets skrivelse, daterad 2015-11-23. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-24. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att servicenämnden får i uppdrag att köpa in och anpassa 

Högevallsbadet för en höj- och sänkbar och flyttbar brits till 

Högevallsbadet. 

att  kommunstyrelsen finansierar investeringen med 300 tkr ur 

kommunstyrelsens reserverade medel för Plan för delaktighet och 

jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 

att kommunkontoret får i uppdrag att bevaka och återkomma till 

kommunstyrelsen om det föreligger behov av att köpa in ytterligare 

portabla hörselslingor för utlåning. 

 

Beslut expedieras till: 

Servicenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunkontoret, enheten för medborgarkontakt 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 

Akten 
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18. Anhållan om bidrag till återträff 
insatsförband vid Södra Skånska regementet 
P7, Revingehed 
Dnr KS 2016/0161 

Sammanfattning 
Soldat och återträffsansvarig för IA10 Södra Skånska regementet P7 

Revingehed, Rikard Johansson, har i en skrivelse anhållit om ekonomiskt 

bidrag till en återträff för en grupp soldater. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2016. 

Anhållan om bidrag, inkommen den 11 februari 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att avslå anhållan om bidrag till återträff för IA10 Södra Skånska 

regementet P7, Revingehed. 

Beslut expedieras till: 

Rikard Johansson 

Akten   
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19. Förslag om medel för genomförande av 
bullerkartläggning och åtgärdsprogram enligt 
förordning (2004:675) om omgivningsbuller 
Dnr KS 2016/0255 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2004 trädde förordning (2004:675) om omgivningsbuller i 

kraft. Enligt förordningen ska kommunerna kartlägga omgivningsbullret 

och upprätta ett åtgärdsprogram för alla vägar och järnvägar inom 

kommunerna såväl statliga, kommunala och enskilda. Byggnadsnämnden 

och tekniska nämnden har beslutat att överlämna till kommunstyrelsen att 

besluta att arbete med kartläggning av omgivningsbuller och framtagande 

av åtgärdsprogram genomförs av tekniska nämnden, i samarbete med 

miljönämnden och byggnadsnämnden samt att föreslå kommunstyrelsen 

att avsätta 350 000 kr till tekniska nämnden för genomförande. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2016 dnr KS 2016/0255 

Tekniska nämndens beslut den 17 februari 2016 § 33 dnr TN 2016/0013 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna att arbetet med kartläggning av omgivningsbuller och 

framtagande av åtgärdsprogram genomförs av tekniska nämnden, i 

samarbete med miljönämnden och byggnadsnämnden samt 

att avslå nämndernas begäran om medel för arbetet. 

Beslut expedieras till: 

Byggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 27 (55) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-04-06 KS 2015/0961  

    

 

 

 

20. Medfinansieringsavtal -framtida station 
Lund Södra, vid Klostergården på Södra 
Stambanan 
Dnr KS 2015/0525 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås underteckna ett avtal med Trafikverket om 

medfinansiering och samverkan kring station Lund Södra vid 

klostergården på Södra Stambanan. Avtalet är en fortsättning på 

samarbetet kring utbyggnaden av sträckan Lund – Flackarp på södra 

Stambanan. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016 Dnr KS 2016/0525 

Förslag till avtal om medfinansiering och samverkan – framtida station 

Lund Södra, vid Klostergården på Södra Stambanan. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna föreliggande förslag till avtal om medfinansiering av 

station Lund Södra vid klostergården på Södra Stambanan 

 

 

Beslut expedieras till: 

Trafikverket, tekniska nämnden 

Akten   
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21. Utveckling av Medborgardialog, (KF) 
Dnr KS 2016/0173 

Sammanfattning 
I juni 2015 beslöt kommunfullmäktige att uppdra till kommunkontoret att 

utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Under hösten 

2015 genomfördes en nulägesanalys av Lunds kommuns arbete med 

medborgardialog under åren 2013-2015. Analysen pekar på ett antal 

utvecklingsområden för Lunds kommuns arbete med medborgardialog så 

som behovet av en kommunövergripande strategi och process, att 

förtroendevalda bör ha en mer aktiv roll i dialogarbetet, utveckling av e-

demokrati/e-dialog, med mera. 

Med utgångpunkt från nulägesanalysen föreslår kommunkontoret 

följande: 

Förslag till en strategi för Lunds kommuns arbete för medborgardialog. 

Under 2016-2017 ta fram riktlinjer/handbok för Lunds kommuns arbete 

med medborgardialog. 

Under 2016 arrangera en fortbildning kring arbetet med medborgar- och 

brukardialog som riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Under 2016 utveckla processen och pröva digitala verktyg för 

medborgarpanel och e-förslag. 

Under 2016-2017 ska nämnder och förvaltningar påbörja ett aktivt och 

sytematiskt arbete med medborgardialog med utgångspunkt från 

medborgarnas, nämndernas och förvaltningarnas behov. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Utveckling av medborgardialog den 

16 mars 2016 dnr KS 2016/0173. 

Kommunkontorets nulägesanalys, Nulägesanalys av Lunds kommuns 

arbete med medborgardialog 2013-2015 dnr KS 2016/0173 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna Lunds kommuns strategi för medborgardialog, 

att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra arbetet i enlighet med 

planen.   
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22. Beställning av flexibel enhet på 
Kämnärsrätten (Sagoeken) 
Dnr KS 2016/0228 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnden Lunds stad beställer en skola för 300 barn i 

åldern 1-9 år på Kämnärsrätten.  Den nya enheten är ett led i 

områdeslokalplanen för Norra Fäladen och är ett samarbetsprojekt med 

AF-bostäder. AF-bostäder ska bygga tre våningar studentbostäder ovanpå 

skolan som består av två våningar. Projektet möjliggörs av att kommunen 

säljer fastigheten där den tidigare förskolan Sagostunden låg. Vidare 

köper kommunen fastigheten där den nya skolan Sagoeken ska placeras 

av AF- bostäder.  Skolan uppförs för 300 elever men med möjlighet att 

byggas ut för en kapacitet för 400 elever. Investeringsutgiften beräknas 

till 92 mnkr. 

Beslutsunderlag 
BSF Lunds stads tjänsteskrivelse den 07-01-2016 dnr 2015/0819 

BSN Lunds stad beslut den 04-02-2016, § 04 dnr 2015/0819. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2016-03-16, denna skrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfördelning mellan beställar 

nämnder och servicenämnden den 29-09-2005, § 116 dnr KS 491/01 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 

arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen med mer 

än 5 % 

  

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds 

stads anslag med faktiska lokalkostnad baserad på mellanskillnaden 

mellan nuvarande lokalkostnad och den nya hyran när projektet är 

färdigställt. 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Servicenämnden 

Barn- och skolnämnd Lunds stad 

Kommunkontoret 

Akten 
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23. Beställning av ombyggnad kök/matsal, 
Katedralskolan 
Dnr KS 2016/0187 

Sammanfattning 
Lokalsituationen på Katedralskolan är ansträngd och matsalen har nått 

kapacitetstaket. För att lösa lokalbristen är förslaget att bygga om men 

även att bygga på en våning på nuvarande lokaler där kök och matsal är 

placerade. Med den lösningen kan man utöka antalet lektionssalar, 

elevutrymmen, kök och matsal. 

Samtidigt väljer man att göra om köket till ett tillagningskök. Köket 

kommer att producera runt 1700 portioner och bli ett av de största 

tillagningsköken i Lund. Det finns en brytpunkt runt 600 portioner där 

tillagningskök blir lönsamma. 

Kommunkontoret förslår kommunstyrelsen att godkänna 

utbildningsnämndens beställningen och överlämna beställningen till 

servicenämnden för verkställande. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens beställning tjänsteskrivelse den 29-01-2016. 

Utbildningsnämndens beslut den 10-02-2016, § 9. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Utbildningsnämnden 

Servicenämnden 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 

Akten 
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24. Begäran om utökat inventarieanslag för 
Västra skolan (Prästängsskolan) 
Dnr KS 2016/0227 

Sammanfattning 
Under våren 2016 flyttar Västra skolan (Prästängsskolan) in i sina nya 

lokaler i Stångby. I samband med att skolan tas i drift behöver skolan 

möbleras. Staden begär 3,2 mnkr i investeringsmedel samt en ökad 

driftram för driftkonsekvensen på 397 tkr/år från och med år 2017. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 18-01-2016. 

Barn- och skolnämnden Lunds stads beslut den 04-02-2016, 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-17. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att öka barn- och skolnämnd Lunds stads investeringsram år 2016 med 

3 200 tkr för inköp av inventarier och utrustning till 

Prästängskolan, 

att  utgiften finansieras genom kommunstyrelsens investeringsanslag 

avseende inventarier enligt barn- och skolnämndernas lokalplaner. 

 

att utöka barn- och skolnämnd Lunds stads driftbudgetram med 397 

med helårseffekt 2017 med 397 tkr för täckande av ökade 

driftskostnader för nya objekt 

 

att de ökade driftskostnaderna finansieras genom hos 

kommunstyrelsen reserverade driftmedel för barn- och 

skolnämndernas lokalplaner. 

Beslut expedieras till: 

Barn- och skolnämnd Lunds stad 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 

Akten   
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25. Medgivande om undantag från 
kötidsprincipen, (KF) 
Dnr KS 2016/0223 

Sammanfattning 
LKF begär kommunens medgivande till undantag från kötidsreglerna i 

ägardirektiven. 

Enligt de av kommunfullmäktige antagna ägardirektiven för LKF ska 

bolaget administrera en kö för bostadssökande och erbjuda 

bostadslägenheter med utgångspunkt från kötid. Personer med 

anknytning till Lunds kommun ska prioriteras. Bolagets befintliga 

bostadshyresgäster ska kunna prioriteras före utomstående sökande. 

Tillämpningsregler för bostadssökandekön ska beslutas av bolagets 

styrelse. 

LKF bygger för närvarande två bostadsprojekt där styrelsen bedömt det 

som lämpligt att prioritera två olika grupper. Det ena projektet innehåller 

två särskilda boenden för äldre samt bostäder som lämpar sig väl för att 

tillgodose anhörigboende. Det andra projektet innehåller dels förskola 

och boende för studenter. Övriga bostäder lämpar sig därför väl för 

boende med inriktning på ungdomar. LKFs styrelse kommer att besluta 

om detaljerade regler för anvisning. 

 

Kv Arkivet 

I kv Arkivet, Brunnsgatan 13 och 15, bygger LKF två äldreboenden med 

totalt 76 boendeenheter och 28 lägenheter. Inflyttning är planerad till 

2017. Vård- och omsorgsförvaltningen har framfört önskemål att de 28 

bostadslägenheterna i första hand erbjuds den vars maka/make/sambo har 

särskilt boende på Brunnsgatan 13, 15 eller på befintliga äldreboenden i 

kvarteret, Brunnslyckan och Mårtenslund. I kvarteret pågår också 

planering för nybyggnad av 128 lägenheter som planeras att börja byggas 

i slutet av 2016 och anvisas i LKFs ordinarie kö. 

LKF föreslår beträffande de 28 lägenheterna i kv Arkivet att förtur ges i 

första hand till den vars make/maka/sambo/partner har särskilt boende i 

kv Arkivet och i andra hand till personer över 65 år. 

 

Kv Sofieberg 

I kv Sofieberg planerar LKF att uppföra 5 avdelningar förskola, 70 

lägenheter i s.k. kompisboende som hyrs av Lunds Universitet för ca 140 

studenter samt 53 vanliga lägenheter. De sistnämnda består till ca 80 % 

av 1-2 rum och kök. Dessutom uppförs ca 300 kvm kontorslokaler till 

universitetet. Byggstart sker under 2016 och planerad inflyttning 2018. 

LKF föreslår beträffande de 53 lägenheterna i kv Sofieberg att 

kötidsprincipen inte gäller och att lägenheterna erbjuds till ungdomar. 
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Avsikten är att istället för kötid använda lottning vid fördelning till 

intressenter. Hyresgästerna kommer att få bo kvar så länge man önskar, 

men även vid framtida lägenhetsbyten kommer ungdomar att prioriteras 

enligt motsvarande principer. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2016. 

LKFs skrivelse den 23 februari 2016. 

Ägardirektiv för LKF, antagna av fullmäktige den 24 oktober 2013. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att medge att Lunds Kommuns Fastighets AB gör undantag från 

kötidsreglerna i ägardirektiven enligt följande: 

28 lägenheter i kv Arkivet: Förtur ges i första hand till den vars 

make/maka/sambo/partner har särskilt boende i kv Arkivet och i 

andra hand till personer över 65 år. 

53 lägenheter i kv Sofieberg: Kötidsreglerna gäller inte, utan 

lägenheterna erbjuds till ungdomar. 

att styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB beslutar om närmare 

tillämpningsregler.   
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26. Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 
2020 med fordonsriktlinjer 
Dnr KS 2015/0583 

Sammanfattning 
Lunds kommun har beslutat att bli en 100 % fossilbränslefri organisation 

till 2020 (KS § 19 2010-01-13). Kommunfullmäktige har uppdragit åt 

kommunstyrelsen att göra en strategi och handlingsplan för att uppnå 

detta mål (KF § 125 2013-08-29).  

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har skickat ut ett förslag till 

handlingsplan på remiss till samtliga nämnder och styrelser i september 

2015. Remissvar har inkommit från samtliga nämnder, LKF och 

Kraftringen.  

Handlingsplanen innehåller en inventering av nuläget som visar hur stor 

andel av kommunens energianvändning som är fossilbränslefri, en lista 

över de åtgärder som behöver vidtas för att vi ska komma så nära målet 

som möjligt samt en beskrivning av hur kommunen ska följa upp 

åtgärderna och andelen fossilbränslefrihet. Några av åtgärderna inom 

fordonsområdet har dessutom fördjupats och presenteras som 

fordonsriktlinjer.  

Införande av ett fordonssystem och inrättande av en strategiskt 

fordonsansvarig beräknas ha en besparingspotential på 9, 9 miljoner 

kronor per år, vilket bedöms kunna finansiera åtgärderna i förslaget.  

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade på sitt sammanträde 

2016-03-08 § 7 att rekommendera kommunstyrelsen att anta 

handlingsplanen och fordonsriktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-17 (denna skrivelse) 

Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2020, 2016-03-17 

Fordonsriktlinjer 2016-02-29 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut 2016-03-08, § 7 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-29 

Samtliga remissvar angående handlingsplan för fossilbränslefri kommun 

2020 med fordonsriktlinjer 2016-03-02 

Inventering av Lunds kommuns motorfordonsflotta, 2015-06-12 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-08-29, § 125 

Kommunstyrelsens beslut 2010-01-13, § 19. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att anta Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2020 enligt 

förslaget samt 

att anta Fordonsriktlinjer enligt förslaget 
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Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att finansiering sker inom serviceförvaltningens ram genom den 

besparing som görs genom införande av fordonssystem och 

inrättande av strategiskt fordonsansvar på förvaltningen 

Beslut expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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27. Revisionsrapport om granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt, insyn och 
uppföljning av kommunalförbund 
Dnr KS 2016/0009 

Sammanfattning 
Ernst & Young har på uppdrag från kommunrevisionen granskat om 

kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbunden Räddningstjänsten 

Syd och VA Syd är tillräcklig och ändamålsenlig. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens uppsikt 

behöver utvecklas och förtydligas. Kommunstyrelsen rekommenderas att 

. utveckla uppsikten över kommunalförbunden,  

att säkerställa att protokoll och centrala handlingar tillställs 

kommunstyrelsen får anses som ett minimum 

. säkerställa att samtliga kommunstyrelseledamöter är delaktiga i 

uppsikten, 

personunion är inte tillräcklig som grund för uppsikt. 

. beakta och hålla isär de olika rollerna, 

kommunstyrelsen är ansvarig för uppsikten över förbunden och kan inte 

uttala sig i ansvarsprövningen av Räddningstjänsten Syds direktion. 

. inför beslut om att kommunen ska frånhända sig ansvaret för en 

kommunal angelägenhet, t.ex genom att ingå medlemskap i ett 

kommunalförbund, föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

förändringen ska utvärderas efter en viss tid. 

Revisorerna önskar att kommunstyrelsen avger yttrande med planerade 

åtgärder. 

 

 

Kommunkontoret har kontaktat VA Syd och Räddningstjänsten Syd och 

föreslår kommunstyrelsen följande åtgärder med anledning av 

revisionsrapporten: 

 

Utveckla uppsikten över kommunalförbunden samt säkerställa att 

samtliga kommunstyrelseledamöter är delaktiga i besluten 

Nedanstående rutiner, varav vissa redan gäller idag, ska framöver gälla 

för att uppsikten över förbunden ska utvecklas: 
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samtliga kallelser till sammanträden med Räddningstjänsten Syds 

direktion samt VA Syds styrelse och förbundsstämma tillställs 

kommunstyrelsen. 

protokoll från sammanträden med Räddningstjänsten Syds direktion samt 

VA Syds styrelse, förbundsstämma och ägarnämnden tillställs 

kommunstyrelsen. Vidare tillställs kommunstyrelsen minnesanteckningar 

från Räddningstjänsten Syds Medlemsforum och VA Syds 

samrådsmöten. 

Delårsrapporter, årsredovisningar och andra centrala handlingar tillställs 

kommunstyrelsen. 

 

Kallelser diarieförs och finns på så sätt tillgängliga för samtliga 

kommunstyrelseledamöter att ta del av. Kommunalförbundens protokoll, 

minnesanteckningar, delårsrapporter och årsredovisningar anmäls på 

kommunstyrelsens sammanträden. Härigenom finns en möjlighet för 

kommunstyrelsens ledamöter att ta del av det som händer i 

kommunalförbunden samt reagera och vid behov även ställa frågor. 

Kungörelser och tillkännagivande om protokollsjustering anslås på 

kommunens anslagstavla. 

 

Kommunalförbunden återfinns som ett avsnitt under kommunens 

samlade verksamhet i kommunens årsredovisning, som upprättas av 

kommunkontoret. Årsredovisningen bereds av kommunstyrelsen innan 

den behandlas av fullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett 

kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 

med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. I samband med detta beslut granskar kommunstyrelsen i 

fortsättningen även kommunalförbundens följsamhet mot 

förbundsordningen och andra direktiv utifrån revisionsrapporter och 

andra för ändamålet relevanta handlingar. 

 

Beakta och hålla isär de olika rollerna 

Kommunrevisionen har anmärkt på att kommunstyrelsen föreslagit 

fullmäktige att direktionen och enskilda ledamöter i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Syd beviljas ansvarsfrihet för 2014.  

Ansvarsprövningen kommer i fortsättning att behandlas direkt av 

fullmäktige.  

 

Utvärdering vid frånhändande av kommunal angelägenhet 
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Bildandet av kommunalförbunden Räddningstjänsten Syd och VA Syd 

föregicks av flera utredningar. Kommunrevisionen har påtalat att något 

initiativ till utvärdering inte tagits av kommunstyrelsen.  

Vid eventuellt framtida ingående i kommunalförbund kommer 

utvärdering ske utifrån de utredningar som föregått ingåendet i förbundet. 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2016 

Kommunrevisionens skrivelse inkommen den 7 januari 2016 

Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikt, insyn och 

uppföljning av kommunalförbund 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med föreliggande 

förslag.   
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28. Bredbandsstrategi för Lunds kommun 
Dnr KS 2015/0929 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-14 att besvara en motion av Lars 

Hansson (FP) med att kommunkontoret fortsätter arbetet med 

framtagande av bredbandsstrategi i enlighet med det som beskrivs i 

tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18 (denna skrivelse) 

Förslag till Bredbandsstrategi för Lunds kommun 2016-03-16. 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-14 185. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
  

          

att anta Bredbandsstrategi för Lunds kommun, 

  

att ge kommunkontoret i uppdrag att undersöka hur koordinering av 

bredbandsfrågor kan ske samt att fortsätta arbete med 

Bredbandsstrategi och ta fram förslag till handlingsplan och olika 

scenario samt 

  

att föreslå tekniska förvaltningen att utreda om det finns billigare 

byggmetoder som kan accepteras för att underlätta förläggning, 

ökad samförläggning samt hur vi kan verka för att förberedelse till 

utbyggnad sker i samband med grävning. 

  

  

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret, it-avd 

Tekniska förvaltningen 

Akten   
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29. Detaljplan för Måsen 21 i Lund, Lunds 
kommun, samråd 
Dnr KS 2016/0140 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, bekräfta 

rådande användning av studentbostäder, skol-, vård- och 

kontorsverksamheter samt införa varsamhetsbestämmelser inom del av 

planområdet inom Måsen 21. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2016. 

Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 5 februari 2016. 

Byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2016, § 11. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 14 januari 2016. 

Plankarta, upprättad den 14 januari 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att tillstyrka planförslaget med de synpunkter som framgår av 

kommunkontorets tjänsteskrivelse. 
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30. Philip Sandbergs (L) avsägelse av uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott från och med 2016-05-02 
Dnr KS 2016/0220 

Sammanfattning 
Philip Sandberg (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 2 maj 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2016. 

Philip Sandbergs (L) skrivelse den 25 februari 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att entlediga Philip Sandberg (L) från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 2 maj 2016 

att utse ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.   
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31. Val av en ledamot och en ersättare i 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds 
styrelse 
Dnr KS 2016/0148 

Sammanfattning 
Mandattiden för kommunens representant i Segeåns Vattendragsförbund 

och Vattenråds styrelse går ut vid årsstämman 2016. Lunds kommun ska 

nominera en ledamot och en ersättare att väljas på årsstämman för en tid 

av två år. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2016. 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds skrivelse den 8 februari 

2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att nominera en ledamot och en ersättare till styrelsen för Segeåns 

Vattendragsförbund och Vattenråd för tiden från och med 

årsstämman 2016 till och med årsstämman 2018.   
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32. Val av ombud till Kävlingeåns vattenråds 
årsstämmor 2016 
Dnr KS 2016/0263 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ombeds att utse ett ombud (ordinarie och ersättare) till 

Kävlingeåns vattenråds årsstämmor 2016-2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016. 

Kävlingeåns vattenråds skrivelse den 2 mars 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att utse ett ombud med ersättare till Kävlingeåns vattenråds 

årsstämmor 2016-2018. 

Beslut expedieras till: 

Kävlingeåns vattenråd. 

Akten   
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33. Val av ombud till Höje å vattenråds 
årsstämmor 2016 
Dnr KS 2016/0276 

Sammanfattning 
Höje å vattenråd omber kommunstyrelsen att utse ett ombud (ordinarie 

och ersättare) till Höje å vattenråds årsstämmor 2016-2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016. 

Höje å vattenråds skrivelse den 3 mars 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att utse ett ombud med ersättare till Höje å vattenråds årsstämmor 

2016-2018. 

Beslut expedieras till: 

Höje å vattenråd. 

Akten   
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34. Remiss avseende delrapport från 
Sverigeförhandlingen: 
Höghastighetsjärnvägens finansiering och 
kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) 
Dnr KS 2016/0058 

Sammanfattning 
Sverigeförhandlingen har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt 

genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå 

mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att 

knyta ihop de tre storstadsregionerna och öka kapaciteten i 

järnvägssystemet. Utbyggnaden kommer att innebära större 

arbetsmarknadsregioner, ökat bostadsbyggande och fler resor och 

transporter på järnväg. Detta bidrar till ökad tillväxt för Sverige och ett 

långsiktigt hållbart transportsystem. I uppdraget ingår att ta fram förslag 

till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för 

den nya höghastighetsjärnvägen.  

I juni 2015 överlämnades ett första delbetänkande om ett författnings-

förslag om värdeåterföring. Detta delbetänkande innehåller en analys av 

kommersiella förutsättningar för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm 

och Göteborg/Malmö samt möjliga finansieringsprinciper.  

Lunds kommuns yttrande har samordnats med Region Skånes yttrande. 

Kommunens yttrande ska vara Sverigeförhandlingen tillhanda senast den 

30 april. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-01 Dnr KS 2016/0058 

Kommunkontorets förslag till yttrande Dnr KS 2016/0058 

Remiss avseende delrapport från Sverigeförhandlingen: 

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar 

(SOU 2016:3). 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att översända kommunkontorets förslag till yttrande som kommunens 

svar till regeringskansliet 

 

Beslut expedieras till: 

Regeringskansliet, Näringsdepartementet. 

Akten   
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35. Remiss på natur i Sjöbo, grönstruktur- och 
naturvårdsprogram för Sjöbo kommun 
Dnr KS 2016/0133 

Sammanfattning 
Sjöbo kommun har skickat förslag till grönstruktur- och 

naturvårdsprogram på remiss till Lunds kommun och önskar kommunens 

synpunkter. Syftet med programmet är att redovisa kommunens plan för 

bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärden i Sjöbo 

kommun. 

Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för 

yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-03-21 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-23 

Särskild skrivelse från tekniska förvaltningen2016-03-17 

Remissunderlag från Sjöbo kommun del 1 och del 2, remissversion 2 

2016-02-05 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att översända kommunkontorets förslag till yttrande som Lunds 

kommuns svar till Sjöbo kommun. 

Beslut expedieras till: 

Sjöbo kommun 

Akten   
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36. Skrivelse från Philip Sandberg  (L) och Mia 
Honeth , (L) till kommunstyrelsen angående 
”Spara pengar på slarvet” 
Dnr KS 2015/1174 

Sammanfattning 
Liberalerna i Lund har i en skrivelse till Lunds kommunstyrelse pekat på 

att Barn- och skolnämnd Lunds stad under det första halvåret 2015 

betalat ett större antal fakturor försent. Liberalerna föreslår att 

kommunkontoret uppdras att redogöra för samtliga förvaltningars sent 

betalda fakturor och hur mycket denna försening kostat Lunds kommun 

jämte förslag till konkreta åtgärder och rutiner för att säkerställa att 

fakturor betalas i tid. 

Det är en viktig del i Lund kommuns interna kontroll att fortlöpande 

bevaka och följa upp att betalningar görs i tid. Kommunkontoret kommer 

under 2016, inom ramen för den interna kontrollen, planlägga och 

genomföra ett arbete med syfte att säkerställa att betalningar genomförs i 

enlighet med avtalade förfallodatum. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2015 dnr KS 

2015/1174. 

Skrivelse från Philip Sandberg (FP), (L) och Mia Honeth (FP), (L) till 

kommunstyrelsen angående ”spara pengar på slarvet”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anför ovan. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen   
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37. Lars V Andersson (C) motion ”Ett 
skräpfritt Lund”, (KF) 
Dnr KS 2015/1285 

Sammanfattning 
Lars V Andersson (C) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det 

görs en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att 

åstadkomma ett större ansvar för näringsidkarna vad gäller nedskräpning 

i deras närmiljö, samt att kommunen stimulerar ökat personligt 

ansvarstagande genom att till exempel delta i kampanjer som arrangeras 

av stiftelsen Håll Sverige Rent. 

Beslutsunderlag 
Motionen ”Ett skräpfritt Lund” inkommen den 17 december 2015. 

Renhållningsstyrelsens beslut den 9 februari 2016, § 10. 

Tekniska nämndens beslut den 17 februari 2016, § 30. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.   
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38. Lars Hansson (L) och Philip Sandberg (L) 
”Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen”, 
(KF) 
Dnr KS 2015/0986 

Sammanfattning 
Liberalerna har genom Lars Hansson och Philip Sandberg lämnat en 

motion till kommunfullmäktige om likvärdig PRAO för alla elever i 

kommunen. Motionen har remitterats till barn- och skolnämnderna som 

inkommit med yttranden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2016 Dnr KS 2015/0986 

Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 9 december 2016 § 151 Dnr 

BSL 2015/0642 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 16 december § 189 Dnr 

BSÖ 2015/0781. 

Likvärdig PRAO för alla elever i kommunen, motion från Lars Hansson 

(L) och Philip Sandberg (L) den 6 oktober 2015 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
  

 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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39. Medborgarförslag avseende 
införskaffande av bildskärm på Stortorget, 
(KF) 
Dnr KS 2015/0053 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och 

byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, 

som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck 

har lämnat in. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-10 

Byggnadsnämndes beslut 2016-01-27 § 14 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-22, § 116 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 50 

KS tjänsteskrivelse 2015-02-15 

Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet 2015-01-16 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då 

finansiering saknas avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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40. Medborgarförslag avseende bättre 
förutsättningar för folkhälsofrämjande 
aktiviteter på Väster, (KF) 
Dnr KS 2015/1075 

Sammanfattning 
Bertil Raalas föreslår att Fågelskolans idrottsplats rustas upp med 

belysning och ström. Han anser vidare att Fågelskolans idrottssal är i 

behov av utbyggnad. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet den 27 oktober 2015 

Kompletterat medborgarförslag inkommet den 6 november 2015. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 4 februari 2016, § 7 jämte 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
  

 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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41. Medborgarförslag om utflyktsbuss för 
skolelever, (KF) 
Dnr KS 2015/0493 

Sammanfattning 
Två elever vid Fågelskolans grundsärskola har föreslagit att det ska 

finnas en lånebuss med chaufför i Lunds kommun som skolan ska kunna 

låna för att t.ex. göra utflykter. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016. 

Habostyrelsens remissyttrande den 9 februari 2016, § 7. 

Servicenämndens remissyttrande den 16 december 2015, § 115. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2015. 

Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2015, § 385. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 augusti 2015, § 91. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juli 2015. 

Tekniska nämndens beslut den 19 augusti 2015, § 152. 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juli 2015. 

Barn- och skolnämnden Lunds stads beslut den 17 juni 2015, § 88. 

Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 29 maj 

2015. 

Barn- och skolnämnden Lund Östers beslut den 17 juni 2015, § 106. 

Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 juni 

2015. 

Medborgarförslag inkommet den 5 maj 2015. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat med kommunkontorets 

tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige. 

Akten   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 53 (55) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-04-06 KS 2015/0961  

    

 

 

 

42. Medborgarförslag angående belysning 
längs Nöbbelövs Bygatan, (KF) 
Dnr KS 2016/0282 

Sammanfattning 
Susan Hjortham föreslår i ett medborgarförslag att gatubelysning sätts 

upp utefter Nöbbelövs bygata och bakom Nöbbelövs kyrka i Gunnesbo. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016. 

Susan Hjorthams medborgarförslag, daterat den 7 mars 2016. 

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 Kallelse 54 (55) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-04-06 KS 2015/0961  

    

 

 

 

43. Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr KS 2016/0001 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden 

2016-02-15 - 2016-03-18.   



    

Kommunstyrelsen Kallelse 55 (55) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-04-06 KS 2015/0961  

    

 

 

 

44. Meddelanden 
Dnr KS 2016/0195 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-02-22, § 37 HVB-boende 

Stora Råby. 

 Dnr KS 2016/0174 

  

Protokoll från sammanträden med Romeleås- och 

sjölandskapskommittén (RÅSK) 2015 samt Verksamhetsberättelse och 

ekonomisk redovisning 2014. 

Dnr KS 2016/0215  

  

Information om utarbetande av kunskapsunderlag för 

friluftsliv/rekreation m m inom Romeleåsen och Sjölandskapet. 

Dnr KS 2015/1299  

Protokoll från sammanträde med Kommunala funktionshinderrådet den 

16 februari 2016,  

Protokoll från sammanträde med Kommunala pensionärsrådet (KPR) den 

17 februari 2016.  

Protokoll från Räddningstjänsten Syds sammanträde den 10 februari 

2016. 

Dnr KS 2016/0208  

Månadsstatistik över flyktingmottagandet. 

Dnr KS 2016/0238  

Årlig uppföljning och redovisning av lärartätheten i förskola och 

grundskola för Lunds kommun. 

Dnr KS 2016/0244 

 

Kallelse till direktionsmöte med Räddningstjänsten Syd. 

Dnr KS 2016/0291 

  

  

Beslut expedieras till: 

Akterna 

 


