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Tid
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Plats
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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 2016/0493

4. Rapport från kommunala råden
5. SYSAV beslut om ombudskostnader
Dnr KS 2014/0831

6. Servicenämndens begäran om justering av resultatkrav och
investeringsbudget för 2016, (KF)
Dnr KS 2016/0444

7. Igångsättningstillstånd för Körsbärets förskola, Järnåkrarna 1, Lund
Dnr KS 2015/0882

8. Beställning av Vildandens förskola
Dnr KS 2016/0416

9. Beställning av ny idrottshall samt lokaler för praktisk-estetiska
ämnen samt ytterligare kompletteringar till Fäladsskolan, (KF)
Dnr KS 2016/0229

10. Årsredovisning för 2015 samt anhållan om ansvarsfrihet för Inez
Möllers stiftelse.
Dnr KS 2016/0415

11. Avgiftstaxa för utlämnande av kopior m.m. av allmänna handlingar i
Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2016/0304
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12. Från Segeåns Vattendragsförbund begäran om höjning av anslagen
inför 2017 års budget
Dnr KS 2016/0126

13. Socialnämndens beslut avseende Anhållan om tilldelning av medel
till Lunds samordningsförbund, Finsam
Dnr KS 2016/0347

14. Regelverk avseende ansökan om medel som är avsatta för
genomförande av planen för delaktighet och jämlikhet för personer
med funktionsnedsättningar
Dnr KS 2016/0180

15. Avsiktsförklaring avseende förstärkt samverkan Räddningstjänst i
södra Skåne
Dnr KS 2016/0648

16. Uppdrag från kommunfullmäktige om att kartlägga
förutsättningarna för att förbättra elevhälsan, (KF)
Dnr KS 2015/0685

17. Utvärdering av LundaEko samt bedömning av ekonomiska
konsekvenser, (KF)
Dnr KS 2016/0488

18. Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2017, (KF)
Dnr KS 2016/0665

19. Slutrapport Fokus Veberöd
Dnr KS 2012/0460

20. Almedalen 2016, utvärdering av Lunds kommuns medverkan
Dnr KS 2015/1142

21. Riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund
Dnr KS 2014/0214

22. Skrivelse angående Skryllegårdens utveckling
Dnr KS 2016/0651

23. Rapport av arbete utifrån IT-säkerhetsgranskning och
revisionsrapport 2016
Dnr KS 2016/0607
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24. Försäljning av fastigheten Lund Solbjer 3 till IKANO Bostad Örestad
AB
Dnr KS 2016/0548

25. Uppdaterade riktlinjer för behandling av personuppgifter och
riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter
Dnr KS 2016/0075

26. Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och
sjukvården i Skåne, (KF)
Dnr KS 2015/0933

27. Energimarknadsinspektionens Remiss - begäran om yttrande över
ansökan om nätkoncession mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge,
Lund och Lomma kommuner
Dnr KS 2016/0423

28. Näringsdepartementets remiss av Betänkandet: Plats för fler som
bygger mer (SOU 2015:105)
Dnr KS 2016/0380

29. Kulturdepartementets remiss av Betänkandet Låt fler forma
framtiden! (SOU 2016:5)
Dnr KS 2016/0314

30. Remiss: Boverkets rapport Dokumentationssystem för
byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46)
Dnr KS 2016/0528

31. Mattias Horrdins (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunala studentrådet
Dnr KS 2016/0511

32. Inkommen skrivelse om att inrätta ett projekt för romer i Lund
Dnr KS 2014/0050

33. Philip Sandberg (FP), (L) och Mia Honeth (FP), (L) skrivelse låt
rumänska staten ta kostnaderna
Dnr KS 2015/1185

34. Philip Sandberg (L), Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L) motion ”Ny
vänort i Rumänien”, (KF)
Dnr KS 2015/0829
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35. Philip Sandberg (L) m fl motion ”Bryt
omhändertagandementaliteten på asylboenden och förbered individen
för ett fortsatt liv i Sverige”, (KF)
Dnr KS 2016/0307

36. Mia Honeth (L), Philip Sandberg (L) och Cecilia Barnes motion ”Gör
det möjligt för fler Lundabor att äga sin bostad”, (KF)
Dnr KS 2016/0270

37. Hans-Olof Andersson (SD) m fl motion om åtgärder mot tiggeri och
bedrägeriverksamhet, (KD)
Dnr KS 2016/0317

38. Zoltán G-Wagner (KD) motion ”Flytta Observatoriet till
Klosterängshöjden”, (KF)
Dnr KS 2016/0359

39. Vera Jonsson (M) motion Utveckla medborgarinflytandet i Lunds
kommun, (KF)
Dnr KS 2016/0123

40. Joakim Månsson Bengtsson och Pernilla West (FI) motion ”Utse
Stolt i Lund till remissinstans”, (KF)
Dnr KS 2016/0553

41. Medborgarförslag ”Gör det nya stationsområdet till ett
byggnadsvårdsprojekt”, (KF)
Dnr KS 2016/0070

42. Medborgarförslag angående tillgänglighet i Stadsparken, (KF)
Dnr KS 2016/0289

43. Medborgarförslag avseende trafikregleringen på Bangatan i Lund,
(KF)
Dnr KS 2016/0147

44. Medborgarförslag avseende förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen, (KF)
Dnr KS 2016/0322

45. Medborgarförslag avseende förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen, (KF)
Dnr KS 2016/0371
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46. Medborgarförslag avseende förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen, (KF)
Dnr KS 2016/0461

47. Medborgarförslag avseende förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen, (KF)
Dnr KS 2016/0462

48. Medborgarförslag avseende folkomröstning om tillhandahållande
av övernattningsplatser för EU-migranter, (KF)
Dnr KS 2016/0471

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

50. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2016/0001

51. Meddelanden
Dnr KS 2016/0495

Anders Almgren (S)
Ordförande

Pernilla Ardhe
Kommunjurist
pernilla.ardhe@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
Peter Fransson (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (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 31 maj
2016.
Rapporten presenteras.
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2. Rapport från kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen

Kallelse

9 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/0493

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts protokoll från sammanträde den 9
juni 2016.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts protokoll från sammanträde
den 2 juni 2016.
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4. Rapport från kommunala råden

Kommunstyrelsen

Kallelse

11 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

5. SYSAV beslut om ombudskostnader
Dnr KS 2014/0831

Sammanfattning
Konkurrensverket meddelade i tillsynsbeslut den 24 juni 2015 att Lunds
kommun liksom övriga delägarkommuner i Sysav AB inte får köpa
avfallshanteringstjänster utan föregående annonsering från Sysav AB
med stöd av den s.k. in house-regeln i lagen om offentlig upphandling.
Ägarkommunerna har överklagat beslutet. Förvaltningsrätten i
Stockholm har i dom meddelad den 30 maj 2016 avslagit överklagandet.

Beslutsunderlag
Konkurrensverkets beslut den 24 juni 2015.
Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 30 maj 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att Lunds kommun ställer sig bakom ett överklagande av
förvaltningsrättens dom, samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta att framtida ombudskostnader i
anledning av processen tas ur kommunstyrelsens reserverade medel
till förfogande.
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6. Servicenämndens begäran om justering av
resultatkrav och investeringsbudget för 2016,
(KF)
Dnr KS 2016/0444

Sammanfattning
Servicenämnden uppvisade en positiv budgetavvikelse om 69,9 miljoner
kronor i februariprognosen. Budgetavvikelsen beror på att delar av
inomhusmiljöprojektet, motsvarande ett belopp på 60 miljoner kronor,
kommer att redovisas som investeringar istället för som tidigare som
driftskostnad. Detta genererar då ett överskott i resultatet om 60 miljoner
kronor, men belastar istället investeringsredovisningen med motsvarande
belopp.
Servicenämnden har sedan tidigare fått ett minskat resultatkrav om 80
miljoner kronor i driftsbudgeten 2016 för att täcka kostnaderna för
inomhusmiljöprojektet. Eftersom servicenämnden nu redovisar 60
miljoner kronor av dessa driftsmedel som investeringar så framhåller
servicenämnden att resultatkravet bör ökas och överföras till
investeringsbudget med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2016 dnr 2016/0444.
Servicenämndens beslut den 6 april 2016, § 23 dnr SN 2016/0041.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 mars 2016 dnr
SN2016/0041.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att öka servicenämndens resultatkrav
med 60 miljoner kronor 2016 samt att utöka servicenämndens
investeringsram med motsvarande 60 miljoner kronor 2016.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

13 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

7. Igångsättningstillstånd för Körsbärets
förskola, Järnåkrarna 1, Lund
Dnr KS 2015/0882

Sammanfattning
Körsbärets förskola är ett inomhusmiljöprojekt där serviceförvaltningen
bedömde att det inte var ekonomiskt försvarbart att renovera befintlig
byggnad på grund av skicket. Det bedömdes att det var bättre att istället
riva byggnaden och uppföra en ny. Byggnaden är riven och nu vill
serviceförvaltningen ersätta den med en ny förskolebyggnad.
Kommunkontoret föreslår en nybyggnad av Körsbärets förskola för 100
barn med mottagningskök med viss tillagning med en investeringsutgift
på 35 500 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-06-10.
Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse 2016-06-25, SN 2015/0130.
Servicenämndens beslut 2015-08-25, § 72, SN 2015/0130.
Barn- och skolnämndens beslut, 2014-09-24, § 73, BSL 2014/0278.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-05, BSL
2014/0278.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna beställning av Körsbärets förskola med investeringsutgift
på 35 500 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 endast investera i ett mottagningskök
med viss tillagning för 100 portioner,
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Barn- och skolnämnd
Lunds stads lokalanslag med faktiska lokalkostnaden när projektet
är färdigställt,
att ge kommunkontoret i uppdrag att föra över investeringsmedel från
kommunstyrelsens investeringsram till servicenämnden.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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8. Beställning av Vildandens förskola
Dnr KS 2016/0416

Sammanfattning
Vildandens förskola med fyra avdelningar är ett inomhusmiljöprojekt där
serviceförvaltningen bedömde att det inte var ekonomiskt försvarbart att
renovera befintlig byggnad på grund av skicket. Det var bättre att riva
befintlig byggnad. Nu vill serviceförvaltningen ersätta den rivna
byggnaden med en ny förskolebyggnad i två plan med sex avdelningar
samt tillagningskök för 38,5 mnkr. Kommunkontoret föreslår att då det
framtida behovet av förskola i området kommer att öka på grund av
utbyggnaden av Öresundsvägen att en förskola med åtta avdelningar
uppförs med en utgift om 47 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-06-29.
Barn- och skolnämndens Lunds stads beställning den 19 mars 2014, § 27
dnr BSL 2014.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 10 Mars 2014
dnr BSL 2014.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna beställning av Vildandens förskola med en
investeringsutgift på 47 mnkr för 8 avdelningar förskola och
reglera servicenämndens investeringsram,
att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen,
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera Barn- och skolnämnd
Lunds stads lokalanslag med mellanskillnaden mellan befintlig
hyra samt för möblering av den nya förskolan,
att ge kommunkontoret i uppdrag att föra över investeringsmedel från
kommunstyrelsens investeringsram till Servicenämnden.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Tekniska förvaltningen, exploateringsenheten
Akten
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9. Beställning av ny idrottshall samt lokaler
för praktisk-estetiska ämnen samt ytterligare
kompletteringar till Fäladsskolan, (KF)
Dnr KS 2016/0229

Sammanfattning
Fäladsskolan ska anpassas till att bli en skola med fem paralleller i
årskurs fyra till sex. För att klara en ökad elevkapacitet med 450 elever
behövs nya lokaler för praktiska-estetiska ämnen, ny idrottshall och en
större kökskapacitet med matsal. Investeringen beräknas till 76,4 mnkr.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 10 december
2015, dnr BSL 2015/0564.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslut den 04 februari 2016, § 05, dnr
BSL 2015/0564.
Kommunkontorets tjänsteskrivesle daterad 16 juni 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att föreslå fullmäktige att beställa ut- och ombyggnad av fäladskolan med
76,4 mnkr och reglera servicenämndens investeringsram,
att kommunkontoret får i uppdrag att reglera BSN Lunds stads
driftbudget med faktisk hyra efter nedlagda investeringsutgifter
samt investeringsmedel för att komplettera inventarier efter
faktiska behov,
att ge kommunkontoret i uppdrag att föra över investeringsmedel från
kommunstyrelsens investeringsram till Servicenämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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10. Årsredovisning för 2015 samt anhållan om
ansvarsfrihet för Inez Möllers stiftelse.
Dnr KS 2016/0415

Sammanfattning
Styrelsen för Inez Möllers stiftelse har inlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015. Det åligger
kommunstyrelsen att besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2016 dnr KS 2016/0415.
Årsredovisning för 2015 samt revisionsberättelse för 2015, daterad 201604-11.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att styrelsen för Inez Möllers stiftelse beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.
Beslut expedieras till:
Inez Möllers Stiftelse
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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11. Avgiftstaxa för utlämnande av kopior m.m.
av allmänna handlingar i Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2016/0304

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 1994, § 50, att anta
Bestämmelser om avgifter för utlämnande av kopior, avskrifter och
utskrifter av allmänna handlingar. Kommunkontoret har sett över
dokumentet och tagit fram ett förslag till ny taxa.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2016.
Förslag till Avgiftstaxa för utlämnande av kopior m.m. av allmänna
handlingar.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 1994, § 50.
Stadskansliets förslag till bestämmelser om avgifter för utlämnande av
kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar, den 14 februari
1994.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att anta kommunkontorets förslag till Avgiftstaxa för utlämnande av
kopior m.m. av allmänna handlingar.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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12. Från Segeåns Vattendragsförbund
begäran om höjning av anslagen inför 2017
års budget
Dnr KS 2016/0126

Sammanfattning
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd begär höjning av anslagen
inför 2017 års budget med 11 764 kronor avseende ökade kostnader för
rensning av ån samt minskad extern finansiering av administrativ tjänst.
Nivån på anslaget för 2015 är för Lunds kommuns del 22 106 kronor och
höjningen skulle innebära att anslaget för 2017 hamnade på 33 870
kronor.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd daterad den 4
februari 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2016, KS2016/0126.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att under förutsättning att samtliga berörda kommuner beviljar medel
enligt ansökan,
att bevilja 11 764 kronor till Segeåns Vattenförbund och Vattenråd till
finansiering av ökade kostnader för rensning av Segeån och
finansiering av halvtidstjänst inom administrationen,
att kommunkontorets driftsram för 2017 utökas med 11 764 kronor
med finansiering genom disposition av under ”Reserverade medel”
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
Beslut expedieras till:
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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13. Socialnämndens beslut avseende
Anhållan om tilldelning av medel till Lunds
samordningsförbund, Finsam
Dnr KS 2016/0347

Sammanfattning
Lunds samordningsförbund FINSAM har hos kommunstyrelsen i Lund
ansökt om ytterligare medel i form av höjd medlemsavgift med 175 tkr
inför 2017. Kommunstyrelsen har hänskjutit frågan till socialnämnden
för besvarande.
Socialnämnden framhåller att FINSAM erbjuder värdefull verksamhet,
men med socialnämndens ekonomiska förutsättningar, inför 2017 och
vidare, finns det inte utrymme att anslå ytterligare 175 tkr för
medlemsavgiften till FINSAM utan att kompenseras av
kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutade avslå FINSAM:s anhållan om ökad
medlemsavgift med 175 tkr och att återsända FINSAM:s anhållan till
kommunstyrelsen med förhoppning om att kommunstyrelsen kan finna
finansieringsmöjligheter till FINSAM:s verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2016 dnr KS 2016/0347.
Socialnämndens beslut den 18 maj 2016, § 73 dnr SO 2016/0074.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 april 2016 dnr SO
2016/0074.
FINSAM:s anhållan om medel 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

inte medge socialnämnden en ökad driftbudgetram avseende
höjningen av medlemsavgifter till FINSAM med 175 tkr för 2017
och framåt, samt att inte medge FINSAM:s anhållan om ytterligare
tilldelning i form av höjd medlemsavgift med 175 tkr för 2017 och
framåt.

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
FINSAM
Akten

Kommunstyrelsen
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14. Regelverk avseende ansökan om medel
som är avsatta för genomförande av planen
för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar
Dnr KS 2016/0180

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att utarbeta ett
regelverk som tydliggör när nämnderna kan ansökan om pengar ur de
medel som är avsatta för genomförandet av planen för delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar.
Kommunkontoret har nu tagit fram ett förslag på sådana regler.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2016.
Förslag på Regler för medel avsatta för genomförande av planen för
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2014, § 91.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2013.
Delaktighet för alla – plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar i Lunds kommun med kommunstyrelsens
handlingsplan för genomförandet 2014-2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anta kommunkontorets förslag till Regler för medel avsatta för
genomförande av planen för delaktighet och jämlikhet för personer
med funktionsnedsättningar.

Beslut expedieras till:
Funktionshinderrådet
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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15. Avsiktsförklaring avseende förstärkt
samverkan Räddningstjänst i södra Skåne
Dnr KS 2016/0648

Sammanfattning
Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad bedriver
räddningstjänstverksamhet genom kommunalförbundet Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF). Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och
Malmö bedriver motsvarande verksamhet i Räddningstjänsten Syd.
Sedan 2014 har medlemskommunerna i de båda förbunden utrett och
förtydligat hur ett utökat mellankommunalt samarbete kan ske i syfte att
få en bättre, uthålligare och mer effektiv räddningstjänst för invånarna i
kommunerna.
Avtal har redan träffats om vissa operativa samarbeten till exempel
samarbete kring räddningscentral i Hyllie, samarbete kring högsta
befälsnivå vid komplicerad olycka samt biträde vid tillsyn av explosiva
och brandfarliga ämnen.
Föreligger nu förslag till avsiktsförklaring avseende förstärkt samverkan
för räddningstjänst i södra Skåne.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-06-28.
Förslag till avsiktsförklaring med följebrev 2016-06-10.
Rapporten ”SÖRF och Rsyd” 2014-06-12.
PM-underlag för utökat medlemsantal, Räddningstjänsten Syd.
(2014-10-06)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna avsiktsförklaring avseende förstärkt samverkan för
räddningstjänst i södra Skåne.

Beslut expedieras till:
Räddningstjänsten Syd
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Kommunstyrelsen
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16. Uppdrag från kommunfullmäktige om att
kartlägga förutsättningarna för att förbättra
elevhälsan, (KF)
Dnr KS 2015/0685

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden och de båda barn- och
skolnämnderna i uppdrag att kartlägga förutsättningarna för att förbättra
elevhälsan. Utifrån den genomförda kartläggningen beslutade nämnderna
att gå vidare med att inrätta en central samordning av elevhälsan.
Förvaltningarna fick i uppdrag att utforma ett förslag på den samordnade
elevhälsans uppdrag, organisering och bemanning.
Uppdraget återredovisas härmed till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 juni 2016 dnr KS 2015/0685.
Utbildningsnämndens beslut den 31 mars 2016 dnr UN 2015/0140 §26.
Barn och skolnämnden Lunds stads beslut den 30 mars 2016 dnr BL
2016/0123 §31.
Barn och skolnämnden Lunds östers beslut den 23 mars 2016 dnr BSÖ
2016/0126 §43.
Utbildningsnämndens beslut den 17 juni 2015 dnr UN 2015/0140 §76.
Utbildningsnämndens beslut den 15 april 2015 dnr UN 2015/0140 §41.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, §203.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna återredovisningen av uppdraget att kartlägga
förutsättningarna för att förbättra elevhälsan.

Beslut expedieras till:
Akten
Utbildningsnämnden
Barn och skolnämnd Lunds Stad
Barn och skolnämnd Lund Öster
Akten

Kommunstyrelsen
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17. Utvärdering av LundaEko samt bedömning
av ekonomiska konsekvenser, (KF)
Dnr KS 2016/0488

Sammanfattning
I LundaEko II, antagen av kommunfullmäktige i maj 2014, sägs att en
första utvärdering ska göras 2015 då fullmktige ska ta ställning till
utvecklingen av LundaEko II och till eventuella behov av ytterligare
åtgärder eller förändringar.
Den nu genomförda utvärderingen av LundaEko II redovisar hur långt
arbetet med mål och delmål har kommit till och med 2015.
I samband med ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016-2018 gav
kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
kostnadskonsekvenser av LundaEko II. I utvärderingen har inarbetats de
bedömningar av ekonomiska som förvaltningar och bolag har redovisat.
Härutöver beslutade kommunfullmäktige 2016-04-28, § 91/16, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att inför vårens utvärdering av LundaEko II
lämna förslag på åtgärder som säkerställer att målen uppnås.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade 2016-06-02 att
godkänna utvärderingen av LundaEko II med bedömning av ekonomiska
konsekvenser samt översända utvärderingen till kommunstyrelsen.
Vidare föreslog utskottet fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser vad
gäller delmål och där så erfordras utse huvudansvarig nämnd samt
säkerställa att miljöledningssystemet nyttjas fullt ut som
planeringsverktyg av nämnder och styrelser.
Mot bakgrund av att frågan om de ekonomiska konsekvenserna av
LundaEko II var ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige som ligger
utanför miljö- och hälsoutskottets beredningsansvar redovisas dessa
separat i denna skrivelse.
Utöver utskottets förslag till beslut föreslår kommunkontoret att
kommunstyrelsen ger kommunkontoret uppdraget att återkomma med
förslag på förändringar av målstrukturen i LundaEko II kopplat till övriga
planer och styrdokument i enlighet med de brister som identifierats under
utvärderingen. Vidare föreslås att kommunstyrelsen uppmanar
nämnderna att i samband med denna aktualisering och förslag på åtgärder
ska kostnadsberäkning göras.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-06-30.
Kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskotts beslut 2016-06-02, § 28.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-05-04.
Utvärdering av LundaEko II samt bedömning av ekonomiska
konsekvenser, 2016-05-03.

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-28, § 91.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-10-11, § 121, om utredning av
kostnadskonsekvenser av LundaEko II, i samband med Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2016 – 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att kommunstyrelsen ska återkomma med förslag på förändringar i
LundaEko II:s målstruktur utifrån identifierade brister,
att kommunstyrelsen, i enlighet med tidigare fattat beslut, ska återkomma
med förslag på åtgärder som säkerstället att målen uppnås samt,
att nämnderna i samband härmed ska kostnadsberäkna åtgärderna.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna utvärdering av LundaEko II samt bedömning av
ekonomiska konsekvenser,
att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser vad
gäller delmål och där så erfordras utse huvudansvarig nämnd samt,
att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
säkerställa att miljöledningssystemet nyttjas fullt ut som
planeringsverktyg av nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen
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18. Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2017, (KF)
Dnr KS 2016/0665

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt förslag i
denna tjänsteskrivelse samt föreslå kommunfullmäktige fastställa
sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 juni 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider i enlighet
med kommunkontorets förslag,

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att

godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen i enlighet med
kommunkontorets förslag,
föreslå kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider i
enlighet med kommunkontorets förslag,
de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider.

Kommunstyrelsen
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19. Slutrapport Fokus Veberöd
Dnr KS 2012/0460

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra ett särskilt
utvecklingsprojekt med syfte är att i ett tidigt skede involvera boende och
verksamma i planeringen.
Projektets syfte har varit att involvera boende och verksamma i ett tidigt
skede av planeringen. Att genom en fördjupad dialog med olika grupper
identifiera viktiga frågor och ställningstagande för Veberöds utveckling.
Målet för projektet har varit att veberödsborna ska känna sig involverade
och delaktiga i planering och utveckling av Veberöd.
Fokus Veberöd startade i augusti 2014 och har pågått under 2 år.
Projektet har strävat efter stor delaktighet och utformats i samverkan med
veberödsborna, föreningar och det lokala näringslivet. Det har varit
viktigt att ge alla möjlighet att komma till tals i för dem angelägna
frågeställningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2016 dnr KS 2012/0460.
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden,
minnesanteckningar 10 maj 2016 p.5.
Slutrapport Fokus Veberöd.
Kommunstyrelsens beslut den 8 augusti 2012 § 242.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

godkänna slutrapporten,
uppmana alla kommunala nämnder och styrelser att fortsätta
dialogen och dra nytta av de förslag som kommit fram i projektet
samt,
att förklara projekt Fokus Veberöd avslutat.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser.
Akten

Kommunstyrelsen
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20. Almedalen 2016, utvärdering av Lunds
kommuns medverkan
Dnr KS 2015/1142

Sammanfattning
Lunds kommun deltar i samarbetet med Öresundshuset för sjunde året i
rad. För att bättre kunna bedöma om kommunens insats, både vad gäller
den ökade arbetsbelastningen och de ökade ekonomiska utgifterna, ger
tillräckligt god utdelning har kommunstyrelsen tidigare (januari 2016)
föreslagit att genomföra en extern utvärdering av kommunens insats
under Almedalsveckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

tillför kommunkontoret 50 000 kronor för en extern utvärdering av
Lunds kommuns medverkan i Almedalen, samt,
finansiering ska ske genom disposition av under ”Reserverade
medel” avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Kommunstyrelsen
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21. Riktlinjer för flaggning på Stortorget i
Lund
Dnr KS 2014/0214

Sammanfattning
Det finns i Sverige ingen lag som reglerar när flaggning skall ske.
Kommunkontoret har utarbetat riktlinjer för flaggning på Stortorget i
Lund.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 10 december 2014 att
remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, § 256.
Riksarkivets riktlinjer för internationell flaggning.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2014.
Kommunstyrelsens beslut den 10 december 2014, § 339.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2015.
Riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att flaggning ska ske på IDAHOT-dagen, den internationella dagen mot
homofobi, transfobi och bifobi, den 17 maj. Flaggning ska ske i
flaggordningen ”Lund, Regnbågsflaggan, Sverige,
Regnbågsflaggan, Lund”,
att flaggning ska ske på Skånelandsflaggans dag den tredje söndagen i
juli i flaggordningen ”Lund, Skåneflagga, Sverige, Skåneflagga,
Lund”,
att flaggning ska ske på Nordens dag med de nordiska flaggorna,
att flaggning ska ske på Europadagen med EU-flaggor, samt
att i övrigt godkänna kommunkontorets förslag till riktlinjer för flaggning
på Stortorget i Lund.

Kommunstyrelsen
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22. Skrivelse angående Skryllegårdens
utveckling
Dnr KS 2016/0651

Sammanfattning
Skryllerådet består av representanter från länsstyrelsen, Lunds kommun,
Stiftelsen Skånska landskap och Friluftsfrämjandet. Rådet har en
rådgivande funktion kring verksamheten i Skrylleområdet och till olika
aktörer i området.
Skryllerådet vill att kommunstyrelsen ger tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för
Skryllegården.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 juni 2016 ,dnr KS 2016/0651.
Skryllerådets skrivelse den 17 maj 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

meddela Skryllerådet att uppdraget att ta fram en långsiktig
utvecklingsplan för Skrylleområdet bedöms ligga inom nämndernas
verksamhetsansvar och
överlämna frågan till tekniska nämnden och kultur - och
fritidsnämnden.

Beslut expedieras till:
Skryllerådet, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen
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23. Rapport av arbete utifrån ITsäkerhetsgranskning och revisionsrapport
2016
Dnr KS 2016/0607

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-02 bl a att uppdra till
kommunkontoret att slutföra revidering av
informationssäkerhetsmodellen och implementera modellen för
systemavtal, att tydliggöra informationssäkerhet i kommunens risk- och
sårbarhetsanalysmodell samt återkomma med rapport till
kommunstyrelsen.
Bakgrunden var att en revisionsrapport visat på förbättringsområden
beträffande viktiga verksamhetssystem.
Kommunkontoret har under hösten 2015 tagit fram en reviderad
informationssäkerhetsmodell, en ny systemförvaltningsmodell och
systemavtalsmodell samt påbörjat implementeringen av dessa i
kommunens verksamheter.
I dessa ingår styrning och säkerställning av hantering och dokumentation
för de rekommendationer som revisionen definierat. En viktig faktor har
varit att säkerställa att modellerna, dess processer och roller
överensstämmer och en översikt över hur modellerna hänger samman
finns i Bilaga 1.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2016.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-09-02 § 290.
Revisionsrapport om granskning av IT-säkerheten i Lunds kommun, KS
2015/0678.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna rapporten från genomfört uppdrag och det fortsatta
arbetet med IT-säkerhet i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret,, IT-avdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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24. Försäljning av fastigheten Lund Solbjer 3
till IKANO Bostad Örestad AB
Dnr KS 2016/0548

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen säljer fastigheten Lund
Solbjer 3 till IKANO Bostad Örestad AB.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2016.
Tekniska nämndens beslut den 11 maj 2016, § 81.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 april 2016, med bilagor.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna försäljningen av fastigheten Solbjer 3 till IKANO Bostad
Öresund AB för en köpeskilling om 10 279 500 kr samt vad som i
övrigt framgår av avtalet.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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25. Uppdaterade riktlinjer för behandling av
personuppgifter och riktlinjer för
webbpublicering av personuppgifter
Dnr KS 2016/0075

Sammanfattning
Lunds kommuns riktlinjer för behandling av personuppgifter antogs i
april 2003 och är i behov av uppdatering och komplettering. Riktlinjerna
har omarbetats för att bättre stämma överens med lagens krav vid
behandling av personuppgifter samt för att, genom ett tydligare
dokument, underlätta arbetet med att utföra en korrekt
personuppgiftsbehandling i kommunen.
Datainspektionen rekommenderar att riktlinjer för webbpublicering av
personuppgifter för behandling av personuppgifter vid publicering av
diarier, kallelser m.m. upprättas. Kommunkontoret har därför även tagit
fram sådana riktlinjer.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016.
Förslag till riktlinjer för behandling av personuppgifter.
Förslag till riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter.
Kommunstyrelsens beslut den 3 april 2003, § 126.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2003, med bilagor.
Riktlinjer för behandling av personuppgifter, antagna den 3 april 2003.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

godkänna det förslag till riktlinjer för behandling av
personuppgifter för Lunds kommun som finns i ärendet, samt
godkänna det förslag till riktlinjer för webbpublicering av
personuppgifter som finns i ärendet.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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26. Avtal om ansvarsfördelning och utveckling
avseende hälso- och sjukvården i Skåne, (KF)
Dnr KS 2015/0933

Sammanfattning
Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och
Region Skåne löper ut 2016-08-31.
Kommunstyrelsen har remitterat förslag på nytt avtal till såväl vård- och
omsorgsnämnden som socialnämnden för yttrande.
Målet med nytt avtal är att:
Höja kvaliteten för den enskilde patienten
Resursanvändning ska förbättras
Ökad andel av sjukvårdsinsatser som kan utföras i hemmet
Ny teambaserad vårdform
Öka förebyggande insatser
Parterna tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen
Avtalstid 2016-09-01 – 2020
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämndens samlade bedömning är
att avtalsförslaget lägger grunden för att möta den framtida demografiska
utvecklingen i Lunds kommun. Samtidigt som kvaliteten höjs för den
enskilde med behov av vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2016, dnr KS 2015/0933.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 13 april 2016, § 33, dnr VOO
216/0150.
Vård- och omsorgförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2016, dnr
VOO 201./0150
Socialnämndens beslut den 13 april 2016, § 57, dnr SO 2016/0053.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2016, dnr SO
2016/0053.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige besluta att Lunds kommun godkänner
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och
sjukvården i Skåne.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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27. Energimarknadsinspektionens Remiss begäran om yttrande över ansökan om
nätkoncession mellan Fjelie och Furulund
inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner
Dnr KS 2016/0423

Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen har på remiss översänt E.ON:s ansökan om
tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje)
till Lunds kommun för yttrande. Ansökan avser en vindkraftanslutning
omfattande fyra nya 10 kV markkablar mellan Fjelie och Furulund inom
Kävlinge, Lund och Lomma kommuner.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 juni 2016, jämte förslag till
yttrande.
Byggnadsnämndens beslut den 9 juni 2016 § 115, jämte
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 maj 2016.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att yttra sig till Energimarknadsinspektionen i enlighet med föreliggande
förslag.

Beslut expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

35 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

28. Näringsdepartementets remiss av
Betänkandet: Plats för fler som bygger mer
(SOU 2015:105)
Dnr KS 2016/0380

Sammanfattning
Regeringen beslutade 28 maj 2014 att i en särskild utredning se över
förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och vid
behov komma med förslag som kan förbättra situationen.
Resultatet från undersökningen redovisas i betänkandet Plats för fler som
bygger mer (SOU 2015:105).
Lunds kommun har fått betänkandet på remiss och kommunkontoret har
remitterat det till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och LKF för
synpunkter samt sammanställt nedanstående förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-06-13.
Yttrande till näringsdepartementet 2016-08-10.
SKL:s yttrande Plats för fler som bygger mer 2016-06-10.
Byggnadsnämndens protokoll 2016-06-09.
Tekniska nämndens protokoll 2016-06-08.
Näringsdepartementets remiss SOU 2015:105 Plats för fler som bygger
mer.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

till näringsdepartementet överlämna kommunkontorets förslag till
yttrande över remissen SOU 2015:105 Plats för fler som bygger
mer.

Beslut expedieras till:
Näringsdepartementet
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

36 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

29. Kulturdepartementets remiss av
Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)
Dnr KS 2016/0314

Sammanfattning
Utredningen ”2014 års Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt
inflytande” har överlämnat sitt betänkande Låt fler forma framtiden!
(SOU 2016:5). Betänkandet har remitterats till bland andra Lunds
kommun. Utredningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget
inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur
individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas. Remissvaret ska
vara kulturdepartementet tillhanda senast den 19 augusti 2016.
Kommunkontoret kommenterar nedan de förslag och överväganden som
utredaren har lämnat i betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 juni 2016.
Lunds kommuns yttrande den 20 juni 2016 Kulturdepartementet
Ku2016/00088/D.
Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att överlämna kommunkontorets förslag till yttrande till
Kulturdepartementet.
Beslut expedieras till:
Kulturdepartementet
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

37 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

30. Remiss: Boverkets rapport
Dokumentationssystem för byggprodukter vid
nybyggnation (rapport 2015:46)
Dnr KS 2016/0528

Sammanfattning
Näringsdepartementet har begärt att Lunds kommun ska yttra sig över
remissen Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter
vid nybyggnation (rapport 2015:46).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2016.
Miljönämndens beslut den 9 juni 2016, § 47.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2016.
Serviceförvaltningens remissvar den 10 juni 2016.
Stadsbyggnadskontorets remissvar den 10 juni 2016.
Näringsdepartementets remiss den 12 maj 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med i ärendet upprättat särskilt yttrande.

Beslut expedieras till:
Näringsdepartementet
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

38 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

31. Mattias Horrdins (C) avsägelse av uppdrag
som ersättare i kommunala studentrådet
Dnr KS 2016/0511

Sammanfattning
Mattias Horrdin (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunala
studentrådet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2016.
Mattias Horrdins (C) avsägelse, inkommen den 10 maj 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

entlediga Mattias Horrdin (C) från uppdraget som ersättare i
kommunala studentrådet, och
utse en ny ersättare i kommunala studentrådet.

Beslut expedieras till:
Mattias Horrdin
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

39 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

32. Inkommen skrivelse om att inrätta ett
projekt för romer i Lund
Dnr KS 2014/0050

Sammanfattning
Styrgrupen för nolltolerans mot rasism hemställer i skrivelse att
kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett projekt för romer i Lund.
Hemställan har skickats på remiss för yttrande till barn- och
skolnämnderna, utbildningsnämnden och socialnämnden som samtliga
har inkommit med svar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2016, dnr KS
2014/00050.
Utbildningsnämndens beslut den 16 september 2015 § 94, dnr UN
2015/0220.
Socialnämndens beslut den 16 september 2015 § 174, dnr SO 2015/0124.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 23 september 2015, § 114,
dnr BSL 2015/0382.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 23 september 2015 § 139,
dnr BSÖ 2015/0571.
Skrivelse från styrgruppen för nolltolerans mot rasism den 20 januari
2014.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att ge socialnämnden i uppdrag att utreda formerna för hur ett ökat stöd
till romer skulle kunna organiseras samt dess kostnader samt
att återkomma till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

40 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

33. Philip Sandberg (FP), (L) och Mia Honeth
(FP), (L) skrivelse låt rumänska staten ta
kostnaderna
Dnr KS 2015/1185

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L) har i en skrivelse lämnat ett
antal förslag till kommunstyrelsen angående hanteringen av kostnaderna
för EU-migranters hemresor och möjligheten att väcka frågan om
finansiering av hemresor för medborgare från andra medlemsstater i EUkommissionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 96.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2016.
Philip Sandbergs (L) och Mia Honeths (L) skrivelse den 27 november
2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anse skrivelsen besvarad.

Beslut expedieras till:
Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L)
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

41 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

34. 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) har i motion
inkommen 2015-08-25 yrkat följande:
1)
Att uppdra åt kommunkontoret att utreda förutsättningarna för
Lunds kommun att teckna ett nytt vänortsavtal eller annan typ av
formalierat samarbete med en rumänsk kommun
2)
att uppdra åt kommunkontoret att ge förslag till kommun i
Rumänien för framtida samarbete samt
3)
att framtida samarbete skall bygga på möjligheten att berörda parter
söker extern finansiering, t ex genom EU:s fonder och stöd.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-02 att återremittera motionen för
att, i enlighet med motionens intentioner, redogöra för andra former av
möjliga samarbeten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016 (§100).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2015.
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 föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

42 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

35. Philip Sandberg (L) m fl motion ”Bryt
omhändertagandementaliteten på
asylboenden och förbered individen för ett
fortsatt liv i Sverige”, (KF)
Dnr KS 2016/0307

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m fl föreslår i en motion att kommunen ska
genomföra några olika insatser för att asylsökande i större utsträckning
ska involveras i mottagandet och få möjlighet till sysselsättning redan
under asyltiden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 juni 2016.
Philip Sandberg (L) m fl motion ”Bryt omhändertagandementaliteten på
asylboenden och förbered individen för ett fortsatt liv i Sverige”.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

43 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

36. Mia Honeth (L), Philip Sandberg (L) och
Cecilia Barnes motion ”Gör det möjligt för fler
Lundabor att äga sin bostad”, (KF)
Dnr KS 2016/0270

Sammanfattning
Mia Honeth (L), Philip Sandberg (L) och Cecilia Barnes föreslår i motion
”Gör det möjligt för fler Lundabor att äga sin bostad” att området
Norränga öppnas för planläggning snarast möjligt och att där ges
utrymme för varierade boendeformer, inklusive fribyggartomter och
andra äganderätter. Motionärerna föreslår också att områden i
företrädelsevis Stångby, Dalby, Södra Sandby och Veberöd öppnas för
fribyggartomter. Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och
tekniska nämnden för yttrande. Kommunkontoret föreslår att frågan om
Norränga hänskjuts till den pågående beredningen av utbyggnads- och
boendestrategi,
samt att motionen därmed kan anses besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-06-27.
Byggnadsnämndens protokoll 2016-06-09.
Tekniska nämndens protokoll 2016-05-11.
Fullmäktiges protokoll 2013-08-29.
Motion från Mia Honeth (L), Philip Sandberg (L) och Cecilia Barnes
”Gör det möjligt för fler Lundabor att äga sin bostad”.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att frågan om Norränga hänskjuts till den pågående beredningen av
utbyggnads- och boendestrategi samt att motionen därmed kan
anses besvarad.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

44 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

37. Hans-Olof Andersson (SD) m fl motion om
åtgärder mot tiggeri och
bedrägeriverksamhet, (KD)
Dnr KS 2016/0317

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. har i en motion bl.a. lämnat förslag på
ett antal åtgärder för att övervaka och beivra brott som begås av tiggare
och att kommunen ska införa tillståndskrav för att spela musik och
bedriva ambulerande försäljning på kommunal mark.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2016.
Socialnämndens beslut den 18 maj 2016, § 72.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. motion, daterad den 15 mars 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

45 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

38. Zoltán G-Wagner (KD) motion ”Flytta
Observatoriet till Klosterängshöjden”, (KF)
Dnr KS 2016/0359

Sammanfattning
Zoltan G Wagner (KD) föreslår i motion att kommunen utreder
möjligheterna att flytta Observatoriets byggnader från Stadsparken till
Klosterängshöjden. Servicenämnden anser i sitt yttrande att det inte är
förenligt med god ekonomisk hushållning att avsätta resurser för att
utreda frågan, bl a med hänsyn till att byggnaderna är byggnadsminne.
Kommunkontoret anser i likhet med servicenämnden, att en utredning
om att flytta Observatoriet i nuläget inte är aktuellt och föreslår att
motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-05-26.
Servicenämndens protokoll 2016-05-03.
Motion från Zoltán G-Wagner (KD) ”Flytta Observatoriet till
Klosterängshöjden”.

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

Kommunstyrelsen

Kallelse

46 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

39. Vera Jonsson (M) motion Utveckla
medborgarinflytandet i Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2016/0123

Sammanfattning
Vera Jonsson har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
utveckla medborgarinflytandet i Lunds kommun. I motionen förslås det
att kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens befintliga modell för
medborgarförslag, samt utarbeta ett förslag på en ny och mer effektiv
modell för medborgarinflytande.
Kommunfullmäktige antog den 28 april 2016 en strategi för
medborgardialog i Lunds kommun. Motionen föreslås med detta anses
besvarad

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 juni 2016 dnr KS 2016/0123.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2016 § 99 dnr KS 2016/0326.
Kommunstyrelses beslut den 6 april 2016 § 130 Dnr KS 2016/0173.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2016 dnr KS 2016/0173.
Motion från Vera Jonsson (M) Utveckla medborgarinflytandet i Lunds
kommun den 4 februari 2016 dnr KS 2016/0123.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse motionen besvarad med kommunfullmäktiges beslut den 28
april 2016 § 99 och kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016 §
130.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

47 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

40. Joakim Månsson Bengtsson och Pernilla
West (FI) motion ”Utse Stolt i Lund till
remissinstans”, (KF)
Dnr KS 2016/0553

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson och Pernilla West (FI) föreslår i en motion
att Lunds kommun utser Stolt i Lund till remissinstans i frågor som rör
QTBH+.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2016.
Joakim Månsson Bengtssons och Pernilla Wests (FI) motion, inkommen
den 19 maj 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

48 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

41. Medborgarförslag ”Gör det nya
stationsområdet till ett
byggnadsvårdsprojekt”, (KF)
Dnr KS 2016/0070

Sammanfattning
Maria Nermark föreslår i ett medborgarförslag att det nya
stationsområdet vid Lund C ska göras till ett byggnadsvårdsprojekt.
Förslaget har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande.
Byggnadsnämnden anser sammanfattningsvis att det nya stationsområdet
inte torde vara rätt arena för ett byggnadsvårdsprojekt. Varumärket Lund,
som på många sätt kommer att exponeras i denna centrala nod, är mer
komplext än att solitärt fokusera på byggnadsvård. Kommunkontoret
föreslår med hänvisning till byggnadsnämndens yttrande, att
medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-04-27.
Byggnadsnämndens beslut 2016-04-14, § 80 inkl stadsbyggnadskontorets skrivelse,.
Medborgarförslaget ”Gör det nya stationsområdet till ett
byggnadsvårdsprojekt” 2016-01-22.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

med hänvisning till byggnadsnämndens yttrande avslå
medborgarförslaget att göra det nya stationsområdet till ett
byggnadsvårdsprojekt

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

49 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

42. Medborgarförslag angående tillgänglighet
i Stadsparken, (KF)
Dnr KS 2016/0289

Sammanfattning
Elsa Christersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen vid
omplanering av Stadsparken tänker på tillgängligheten bl.a. i form av
räcken vid trappor. I första hand vid trapporna över vallen, men också
gärna vid trapporna runt Stadsparkskaféet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2016.
Elsa Christerssons medborgarförslag, daterat den 8 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

50 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

43. Medborgarförslag avseende
trafikregleringen på Bangatan i Lund, (KF)
Dnr KS 2016/0147

Sammanfattning
Ingvar Karlsson och Gösta Hartzell föreslår i ett medborgarförslag att
den lokala föreskriften, att Bangatan ska vara bussgata mellan klockan 15
och 18 på vardagar, upphävs, att övergångställen längs Bangatan regleras
med trafikljus samt att all taxiverksamhet flyttas till Västra
Stationstorget. Kommunkontoret har remitterat medborgarförslaget till
tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden vill behålla de lokala
trafikföreskrifterna som de är, vilket också är i linje med planeringen av
förnyelsen av området runt Lund C, som på sikt innehåller en stängning
av Bangatan för biltrafik. Nämnden anser vidare att det inte är lämpligt
att införa trafiksignaler på Bangatans övergångsställen samt att
taxistationen på östra sidan behöver vara kvar. Kommunkontoret
instämmer i tekniska nämndens synpunkter och föreslår att
medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-05-03.
Tekniska nämndens protokoll 2016-04-13.
Medborgarförslag – trafikreglering på Bangatan i Lund, 2016-02-08.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

mot bakgrund av vad tekniska nämnden anfört, avslå
medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

51 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

44. Medborgarförslag avseende förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk
utrustning inom kommunen, (KF)
Dnr KS 2016/0322

Sammanfattning
Margareta Andersson föreslår i ett medborgarförslag att ett allmänt
förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning ska
införas inom kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2016.
Medborgarförslag, daterat den 14 mars 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

52 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

45. Medborgarförslag avseende förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk
utrustning inom kommunen, (KF)
Dnr KS 2016/0371

Sammanfattning
Susanne Andersson föreslår i ett medborgarförslag att ett allmänt förbud
mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning ska införas
inom kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2016.
Medborgarförslag, daterat den 3 april 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

53 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

46. Medborgarförslag avseende förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk
utrustning inom kommunen, (KF)
Dnr KS 2016/0461

Sammanfattning
Annika Bergin föreslår i ett medborgarförslag att ett allmänt förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning ska införas inom
kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2016.
Medborgarförslag, daterat den 13 april 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

54 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

47. Medborgarförslag avseende förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk
utrustning inom kommunen, (KF)
Dnr KS 2016/0462

Sammanfattning
Carina Magnusson föreslår i ett medborgarförslag att ett allmänt förbud
mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning ska införas
inom kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2016.
Medborgarförslag, daterat den 13 april 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

55 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

48. Medborgarförslag avseende
folkomröstning om tillhandahållande av
övernattningsplatser för EU-migranter, (KF)
Dnr KS 2016/0471

Sammanfattning
Jens Åkesson föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun ska
genomföra en folkomröstning om huruvida och i vilken omfattning
kommunen ska ha en skyldighet att tillhandahålla lagliga
övernattningsplatser för EU-migranter. Som en del i förslaget vill han att
kommunen ska låta alla i Lunds kommun folkbokförda invånare som
fyllt 16 år rösta.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2016.
Medborgarförslag, daterat den 27 april 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

56 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

49. 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.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-02, § 101.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

57 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

50. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2016/0001

Beslutsunderlag
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden
2016-05-13 - 2016-07-01.

Kommunstyrelsen

Kallelse

58 (58)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-08-10

KS 2016/0258

51. Meddelanden
Dnr KS 2016/0495

Beslutsunderlag
Protokoll från sammaträde med kommunala pensionärsrådet den 19 maj
2016.
Protokoll från sammaträde med kommunala funktionshinderrådet den 17
maj 2016.
Månadsstatistik för flyktingmottagandet, april 2016.
Dnr KS 2016/0238
Inbjudan till konferens den 14 oktober 2016 om möjligheter till
utveckling av friluftsliv/rekreation m m inom Romeleåsen och
Sjölandskapet samt dess betydelse för folkhälsan.
Dnr KS 2016/0617
Delårsrapport 1, 2016 avseende Räddningstjänsten Syd.
Dnr KS 2016/0291
Protokoll från Sydvatten AB årsstämma 2016-05-27.
Dnr KS 2016/0003
Protokoll från Höje å Vattenråds årsstämma 2016-05-31.
Dnr KS 2016/0448
Protokoll från Segeåns Vattenvårdsförbund och Vattenråds årsstämma
2016-05-20.
Dnr KS 2016/0437
Protokoll från Skryllerådets sammanträde den 22 april 2016.
Dnr KS 2016/0684
Finansiell rapport januari - juni 2016 avseende Kraftringen AB.
Dnr KS 2016/0704

