Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-25

§ 195

Motion från Pernilla West (FI) m.fl
”Vegetabilisk mat som norm vid politiska
sammankomster och evenemang”

Dnr KS 2017/1211

Sammanfattning
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson
Bengtsson (-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att all mat som serveras vid politiska sammankomster och
evenemang ska vara 100 % vegetarisk, med minst 50 % helt
vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018 § 293.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid
politiska sammankomster och evenemang.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-25

KS 2018/0664

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemsskolans aula, 2018-10-25 klockan 17.00–22.40

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande, tjänstgör som ordförande § 181
(del av) - § 196
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, tjänstgör som ordförande
(ålderspresident
Anders Almgren (S)
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Christine Ohlsson (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-25

KS 2018/0664

Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 177-188, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlen Raquette (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Karl Branzén (L), tjänstgör för Staffan Bolin (L)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 189196
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Dimitri Ivanov (FI), tjänstgör för Caroline Ljungqvist (FI)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-25

KS 2018/0664

Ersättare

Eva S Olsson (S)
Sebastian Persson (S)
Lina Olsson (S), kl. 17.00-22.25
Klara Twete (S), kl. 17.00-19.40
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Edith Escobar (M)
Rasmus Törnblom (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Alexander Lewerentz (M)
Kyander Johanna (M)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L), kl. 17.30-22.40
Josefine Temrell (L)
Ann Tångmark (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Urban Nilsson (SD)
Diana Engblom (SD)
Angelica Svensson (V), kl. 17.25-20.30
Nita Lorimer (V)
Johan Nilsson (C)
Annika Nilsson (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)

Justerare

Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer

§ 177-196

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 9
november 2018, kl 09:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-25

KS 2018/0664

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)
§ 177- § 181 (del av)

Mats Helmfrid (M)
§ 181 (del av) - § 196

Justerare

Lars V Andersson (C) Mats Helmfrid (M) Lennart Prytz (S)
§ 177-181 (del av) § 181 (del av) - § 196
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Paragrafer

§ 177-196

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-12-04

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-11

§ 175

Motion från Pernilla West (FI) m.fl
”Vegetabilisk mat som norm vid politiska
sammankomster och evenemang”

Dnr KS 2017/1211

Sammanfattning
Pernilla West (FI) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ska besluta att all mat som serveras vid politiska sammankomster
och evenemang ska vara 100 % vegetarisk, med minst 50 % helt
vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 293.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk* mat som norm vid
politiska sammankomster och evenemang inkommen den 20
december 2017.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-11

KS 2018/0632

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-10-11 klockan 17.00–20.05

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S), §§ 166-176, kl. 19.00-20.05
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-11

KS 2018/0632

Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Joakim Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Klara Twete (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 159-165
Akram Heidari (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Erik Hammarström (MP)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-11

KS 2018/0632

Ersättare

Mats Nilsson (S), kl. 17.15-20.05
Kenneth M Persson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP)
Karl Branzén (L), kl. 19.30-20.05
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L), kl. 17.10-20.05
Nita Lorimer (V)
Bengt Svensson (SD), kl. 17.25-20.05
Karin Nilsson (C)
Zoltán G Wagner (-)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 159-176

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Onsdagen den 24 oktober
2018 kl. 09:00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-11

KS 2018/0632

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-11

Paragrafer

§ 159-176

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-15

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 293

Motion ”Vegetabilisk mat som norm vid
politiska sammankomster och evenemang”

Dnr KS 2017/1211

Sammanfattning
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson
Bengtsson (-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att all mat som serveras vid politiska sammankomster och
evenemang ska vara 100 % vegetarisk, med minst 50 % helt
vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid
politiska sammankomster och evenemang.

Yrkanden
Ander Almgren (S) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka andelen vegetariska
alternativ vid kommunens sammanträden och därmed anse
motionen besvarad.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Paragrafer

§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-05-22

KS 2017/1211

Kommunstyrelsen

Pernilla Ardhe
046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Motion från Pernilla West (FI) m.fl.
"Vegetabilisk mat som norm vid politiska
sammankomster och evenemang"
Sammanfattning
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson Bengtsson
(-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att all mat som
serveras vid politiska sammankomster och evenemang ska vara 100 %
vegetarisk, med minst 50 % helt vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid politiska
sammankomster och evenemang.

Barnets bästa
Förslaget berör inte barn.

Ärendet
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson Bengtsson
(-) har inkommit med en motion om vegetabilisk som norm vid politiska
sammankomster och evenemang.
I motionen anförs bl.a. följande. Det finns många starka skäl att minska
konsumtionen av kött-, ägg- och mejeriprodukter. I den omställningen
bör även Lunds politiker och andra förtroendevalda vara delaktiga. Vi
äter i dag i Sverige mer proteiner än vi behöver och köttkonsumtionen
ökar. Att äta mer vegetabiliskt minskar miljöpåverkan inom en rad
områden. I Lunds kommun har vi idag flera handlingsplaner som indirekt
förespråkar en minskad köttproduktion. Bland annat målsättningen om att
100 % av inköpta livsmedel ska vara ekologiska enligt LundaEko II samt
mål om att sänka kommunens lokala och globala utsläpp av
växthusgaser, kemikalier, gifter och andra miljöskadliga ämnen. För att
kunna nå dessa mål krävs konkreta, kraftfulla handlingar. Som
förtroendevalda bär vi även ett ansvar att föregå med gott exempel. För
att på ett effektivt sätt minska vår miljöpåverkan och därmed ta ansvar
för vår gemensamma framtid föreslår motionärerna att all mat som

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-05-22

KS 2017/1211

serveras vid politiska sammankomster och evenemang ska vara 100 %
vegetarisk, med minst 50 % helt vegetabiliska alternativ.

Kommunkontorets kommentar
Sammankomster och evenemang förekommer av varierande slag och i
olika konstellationer. Vid de tillfällen då någon form av mat ska serveras
bör det vara upp till respektive konstellation att ta ställning till hur
beställningen ska läggas upp med hänsyn till formen för sammankomsten
och deltagarna. Vad som kan vara en lämplig ordning skiljer sig rimligen
åt beroende på tillfälle och bör därför inte regleras i ett
kommunövergripande beslut. Detta hindrar inte att servering av
vegetarisk/vegetabilisk mat kan eftersträvas.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Carin Hillåker
T.f. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-25

§ 196

Motion från Pernilla West (FI) m.fl
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor
och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden
har lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har
sammanfattat yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018 § 294.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och
förskolor den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-25

KS 2018/0664

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemsskolans aula, 2018-10-25 klockan 17.00–22.40

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande, tjänstgör som ordförande § 181
(del av) - § 196
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, tjänstgör som ordförande
(ålderspresident) § 177 - § 181 (del av)
Anders Almgren (S)
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Christine Ohlsson (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-25

KS 2018/0664

Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 177-188, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlen Raquette (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Karl Branzén (L), tjänstgör för Staffan Bolin (L)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 189196
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Dimitri Ivanov (FI), tjänstgör för Caroline Ljungqvist (FI)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-25

KS 2018/0664

Ersättare

Eva S Olsson (S)
Sebastian Persson (S)
Lina Olsson (S), kl. 17.00-22.25
Klara Twete (S), kl. 17.00-19.40
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Edith Escobar (M)
Rasmus Törnblom (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Alexander Lewerentz (M)
Kyander Johanna (M)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L), kl. 17.30-22.40
Josefine Temrell (L)
Ann Tångmark (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Urban Nilsson (SD)
Diana Engblom (SD)
Angelica Svensson (V), kl. 17.25-20.30
Nita Lorimer (V)
Johan Nilsson (C)
Annika Nilsson (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)

Justerare

Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer

§ 177-196

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 9
november 2018, kl 09:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-25

KS 2018/0664

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)
§ 177- § 181 (del av)

Mats Helmfrid (M)
§ 181 (del av) - § 196

Justerare

Lars V Andersson (C) Mats Helmfrid (M) Lennart Prytz (S)
§ 177 – 181 (del av) § 181 (del av) - § 196
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Paragrafer

§ 177-196

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-12-04

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-11

§ 176

Motion från Pernilla West (FI) m.fl
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor
och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

Sammanfattning
Pernilla West (FI) m.fl. föreslår i en motion att Lunds kommun ska
servera minst ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag
i alla förskolor, grundskolor och gymnasier samt att Lunds kommun
ska servera 100 % vegetabilisk kost minst två dagar i veckan i alla
förskolor, grundskolor och gymnasier. Servicenämnden,
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har lämnat
yttrande över motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 294.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018.
Servicenämndens beslut den 18 april 2018, § 31.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018.
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018, § 37.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 21 mars 2018, § 66.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018.
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014.
Pernilla West (FI) m.fl. motion Vegetabilisk* mat som norm i Lunds
skolor och förskolor inkommen den 20 december 2017.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-11

KS 2018/0632

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-10-11 klockan 17.00–20.05

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S), §§ 166-176, kl. 19.00-20.05
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-11

KS 2018/0632

Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Joakim Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Klara Twete (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 159-165
Akram Heidari (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Erik Hammarström (MP)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-11

KS 2018/0632

Ersättare

Mats Nilsson (S), kl. 17.15-20.05
Kenneth M Persson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP)
Karl Branzén (L), kl. 19.30-20.05
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L), kl. 17.10-20.05
Nita Lorimer (V)
Bengt Svensson (SD), kl. 17.25-20.05
Karin Nilsson (C)
Zoltán G Wagner (-)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 159-176

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Onsdagen den 24 oktober
2018 kl. 09:00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-11

KS 2018/0632

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-11

Paragrafer

§ 159-176

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-15

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 294

Motion ”Vegetabilisk mat som norm i Lunds
skolor och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden
har lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har
sammanfattat yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och
förskolor den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Karin Svensson Smith (MP)
och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utöka
andelen vegetariska alternativ vid kommunens skolor och förskolor.
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med servicenämnden
initiera en uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun och därmed
anse motionen besvarad.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Paragrafer

§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-07-05

Ulrika Dagård

1 (4)
Diarienummer

KS 2017/1210
Kommunstyrelsen

0734 – 15 09 30
ulrika.dagard@gmail.com

Motion från Pernilla West (FI) m.fl "Vegetabilisk mat
som norm i Lunds skolor och förskolor"
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat
yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Barnets bästa
Ärendet handlar om att minska matens klimatpåverkan genom att
barn och unga i Lunds skolor och skolor ska ät mer vegansk kost.
Dock framgår det av nämndernas yttranden att i dagsläget kan inte
måltidsservice säkerställa att barnen/eleverna får sitt näringsbehov
tillgodosett motsvarande 30 % av det dagliga behovet med
vegetabilisk mat som norm. Därför är det osäkert om förslaget i
motionen är förenligt med barnets bästa.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-07-05
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Diarienummer

KS 2017/1210

Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat
yttrandena.

Sammanfattning av remissyttrandena
Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden har kontaktat måltidsservice, skolledare,
skolor och förskolor i Lund för att förhöra sig om möjligheten att
servera ett 100 % veganskt kostalternativ till barn och elever.
Måltidsservice uppger att de har svårigheter med att säkerställa att
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat
vegetabilisk mat.
Skolledare och måltidsservice uppger att de beställer färre antal
portioner när det är vegetarisk kost på matsedeln vilket innebär att
elever äter mindre de dagarna. Detta också beroende av vilken typ av
vegetarisk mat som serveras.
Förskolor uppger att de små barnen generellt äter mindre när
vegetarisk kost serveras och att det därför äts mer mellanmål under
de dagarna.
Skolorna uppger att eleverna äter mindre när det serveras
helvegetariskt mat, dock menar vissa skolor att de behöver utbilda
och entusiasmera elever till att äta mer vegetariskt och att
måltidsservice behöver utveckla och förnya de vegetariska
alternativen. Vissa skolor serverar redan dagligen ett vegetariskt
alternativ som komplement.

Tjänsteskrivelse
2018-07-05
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KS 2017/1210
Barn- och skolnämnden instämmer inte i F!:s förslag utan föreslår
istället att en dag per vecka fortsätter att vara helvegetarisk i
förskolan och skolan, samt resterande dagar erbjuda ett vegetariskt
alternativ parallellt med ordinarie måltidsutbud, för att på så sätt
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost.
Eventuellt kan införande av vegetarisk kost parallellt med det
ordinarie måltidsutbudet innebära ökade kostnader.
Servicenämnden
Servicenämnden ser positivt på kommunens målsättningar om att
minska klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor.
Servicenämnden uppger att de har svårigheter med att säkerställa
att barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande
30 % av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat
vegetabilisk mat.
I servicenämndens uppdrag ingår också att se till att elever vill äta
den mat som serveras och att matsvinnet minskar. Under de dagar
då enbart vegetariska måltider serveras ökar matsvinnet och antalet
matgäster minskar.
Servicenämnden menar att varje elev även fortsättningsvis ska ges
möjlighet att välja det alternativ som passar hen bäst i enlighet med
Kostpolicy för Lunds kommun.
Servicenämnden beslutar i sitt yttrande att serviceförvaltningen i
samråd med kommunkontoret initierar en uppdatering av
Kostpolicy för Lunds kommun under nästa mandatperiod och i
arbetet med att uppdatera kostpolicyn utreda förslag om vegetarisk
mat två gånger i veckan i skolan.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till aktivt medverka till att
minska matens miljöpåverkan.
Utbildningsnämnden har kontaktat måltidsservice. Måltidsservice
uppger att de har svårigheter med att säkerställa att
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till

Tjänsteskrivelse
2018-07-05
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exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat
vegetabilisk mat.
Utbildningsnämndens skolor erbjuder redan dagligen ett vegetariskt
alternativ. Skolorna och eleverna ser det som positivt och ser det
som en självklarhet att fortsätta med vegetariska alternativ. Elever
som önskar kan även få vegansk kost dagligen.

Kommunkontorets kommentar över remissyttrandena

Kommunkontoret instämmer i nämndernas bedömning att det är
positivt att Lunds kommun försöker minska sin klimatpåverkan och
främjar hälsosamma levnads- och matvanor.
Det framgår från barn och skol-, service- och utbildningsnämndens
yttrande att måltidsservice i dagsläget inte kan säkra att barn och
elever får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 % av det
dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm.
Utbildningsnämndens skolor serverar redan idag ett vegetariskt
alternativ dagligen i sina skolor, vilket är förenligt med
måltidsservices bedömning att elever i gymnasieåldern är medvetna
om och kan ta ansvar för sitt dagliga näringsbehov. Dessutom
erbjuds de elever i gymnasieskolan som önskar, vegansk mat
dagligen. Dock är bedömningen att måltidsservice inte kan
säkerställa och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och
ska ta det ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har
önskat vegetabilisk mat.
Med utgångspunkt från ovanstående sammanfattning och
nämndernas yttranden är det inte lämpligt i dagsläget att bifalla F!:s
motion. Kommunkontoret föreslår därför att motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att

avslå motionen.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef

Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

§ 31

Remiss: Motion från FI - Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och
förskolor

Dnr SN 2018/0022

Sammanfattning
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor,
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt
detta, att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost behålls
såsom den är formulerad idag.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800 kap 10.
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005.
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.
Bra mat i skolan, SLV 2013.
Bra mat i förskolan, SLV 2007.
Kostpolicy för Lunds kommun.
LundaEkoII .
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, dnr BSN
2018/0045.
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018.

Yrkanden
Sammanträdet ajourneras klockan 18.30-18.39.
Lars Leonardsson (M) yrkar, med instämmande av Inger Tolsved
Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac (KD) och Ingvar Hansson (C), bifall till
de två första att-satserna i förvaltningens förslag, avslag till den tredje
att-satsen i förvaltningens förslag samt följande tilläggsatt-sats:
Att med stöd av det förvaltningen anför föreslå avslag på motionen.
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till de två första att-satserna i förvaltningens
förslag, avslag till den tredje att-satsen i förvaltningen förslag samt
följande tilläggsatt-sats:
Att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.
Pontus Kjellström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl.
yrkande att bifalla den första att-satsen i förvaltningens förslag mot
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl.
yrkande att bifalla den andra att-satsen i förvaltningens förslag mot
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition Pontus Kjellströms (V)
yrkande att bifalla den tredje att-satsen i förvaltningens förslag mot
avslag på densamma och finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Mats Nilssons (S) tilläggsattsats mot avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl.
tilläggsatt-sats mot avslag på densamma och finner att nämnden avslår
yrkandet.
Votering begärs och utfaller enligt följande.
Johan Lambreus Mattsson (MP), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S),
Pontus Kjellström (V) och Barbro Törnqvist (S) röstar avslag till
yrkandet.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Ljiljana Lipovac
(KD) och Ingvar Hansson (C) röstar bifall till yrkandet.
Med 5 röster mot 4 beslutar nämnden således att avslå yrkandet från Lars
Leonardsson (M) m.fl.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende motionen från FI – Vegetabilisk mat som
norm i Lunds skolor och förskolor översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2018-04-01,
att kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar
uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa
mandatperiod samt
att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.

Reservationer
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac
(KD) och Ingvar Hansson (C) reserverar sig mot servicenämndens
beslut till förmån för sitt egna yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

Protokollsanteckningar
Servicedirektör Pål Svensson informerar nämnden om en felskrivning i
förvaltningens tjänsteskrivelse och gör en muntlig rättelse i den tredje av
förvaltningens föreslagna att-satser och rättar ordet vegetarisk till
vegetabilisk.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

SN 2018/0163

Servicenämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2018-04-18 klockan 17.00–19.49

Ajournering

Klockan 18.30–18.39

Ledamöter

Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare

Barbro Törnqvist (S), ersätter Klara Twete (S)
Ingvar Hansson (C), ersätter Gert Andersson (C)

Ersättare

Rolf Sällryd (M)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)

Övriga

Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 29-30
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 29-34
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 29-30
Johanna Ahl, Måltidschef, Måltidsservice, §§ 29-34

Justerare

Pontus Kjellström (V)

Paragrafer

§ 29-37

Plats och tid för justering

Serviceförvaltningen, Brotorget 1 den 24 april klockan 16.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

SN 2018/0163

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Pontus Kjellström (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-18

Paragrafer

§ 29-37

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-17

Serviceförvaltningen
Måltidsservice

Tjänsteskrivelse
2018-04-01
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Johanna Ahl
046-3595150

Servicenämnden

Johanna.ahl@lund.se

Remiss: Motion från FI - Vegetabilisk mat som norm i
Lunds skolor och förskolor
Dnr SN 2018/0022

Sammanfattning
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor,
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt
detta, att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost behålls
såsom den är formulerad idag.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800 kap 10.
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005.
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.
Bra mat i skolan, SLV 2013.
Bra mat i förskolan, SLV 2007.
Kostpolicy för Lunds kommun.
LundaEkoII .
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, dnr BSN
2018/0045.
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Barnchecklista bifogas.

Ärendet
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor,
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt
detta, samt att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost
behålls såsom den är formulerad idag. Feministiskt initiativ hänvisar till
rön som påvisar att animalisk kosthållning bidrar till miljöpåverkan och
ohälsa, samt att kommunens målsättningar i LundaEkoII kräver kraftfulla
och konkreta handlingar för att kunna uppnås.
Serviceförvaltningen kan lämna ett utlåtande avseende de
skolverksamheter som ingår i serviceförvaltningens uppdrag.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

serviceforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-04-01
Förvaltningen vill dock i sammanhanget påminna om de skolor och
förskolor i den kommunala verksamheten som Måltidsservice inte
tillhandahåller måltider till. Barn och skolförvaltningen har således yttrat
sig i ärendet.

Kostpolicy för Lunds kommun
Serviceförvaltningen ska, enligt Lunds kommuns kostpolicy,
tillhandahålla skolmåltider som säkerställer ett fullvärdigt näringsintag,
är goda, omväxlande och av hög kvalitet.
Kostpolicyn är ett kommungemensamt styrdokument som beslutats av
kommunfullmäktige 2014-08-28 och ska uppdateras en gång per
mandatperiod. Kostpolicyn bygger bland annat på Skollagen, Statens
Livsmedelsverks råd om Bra mat i skolan, Nordiska
näringsrekommendationer (NNR) och Svenska
näringsrekommendationer (SNR).
Kostpolicyn anger att Lunds kommun ska öka utbudet av vegetariska
maträtter och sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar
näringsinnehållet. I kostpolicyn står det att skolelever bör erbjudas minst
två maträtter att välja mellan, och det ska finnas minst ett lakto-ovovegetariskt alternativ.
I kostpolicyn anges även att Lunds kommun ska arbeta för fortsatt hållbar
utveckling genom att bland annat välja livsmedel med så liten miljö- och
klimatpåverkan som möjligt, samt att arbeta aktivt för att minska
matsvinnet. Arbetet för fortsatt hållbar utveckling konkretiseras
ytterligare i LundaEkoII, bland annat genom målsättningen om 100 %
ekologiskt upphandlade livsmedel till år 2020.

Livsmedelsverkets råd om vegetabilisk mat i skolan
Livsmedelsverket avråder inte från vegetabilisk mat i förskolan eller
skolan men poängterar att vegetabilisk mat kräver noggrann planering
och goda kunskaper om mat och näringsämnen eftersom den saknar
vitamin B12, oftast innehåller mindre protein, kalcium, riboflavin (B2)
och D-vitamin. För att vegetabilisk mat ska vara näringsmässigt
tillfredsställande menar Livsmedelsverket att det krävs noggrann
planering och tillskott av åtminstone vitamin B12 och D-vitamin, och att
det är viktigt att ha en bra dialog med vårdnadshavaren och vara tydlig
med att det är vårdnadshavaren, och inte förskolan eller skolan, som har
ansvar för att den vegetabiliska måltiden kompletteras med kosttillskott.

Vegetariska och vegetabiliska måltider i Lunds kommuns
skolor
Idag serveras ett vegetariskt alternativ i skolan varje dag.
Serviceförvaltningen erbjuder även helt vegetariska måltider en till två
dagar i veckan. Skoleleverna behöver inte anmäla sig som vegetarianer
för att äta det vegetariska alternativet.
I gymnasieskolan serveras vegetabiliska alternativ till de elever som
önskar detta. Även i förskola och grundskola F-9 kan vegetabiliskt
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Tjänsteskrivelse
2018-04-01
alternativ erbjudas. I förekommande fall förs en dialog mellan
Serviceförvaltningen, Skolhälsovård, ansvarig skolpersonal, och
vårdnadshavare där vårdnadshavaren informeras om riskerna, behovet av
kompletterande kosttillskott, samt att ansvaret för att tillgodose
näringsriktighet ligger hos vårdnadshavaren.

Serviceförvaltningens yttrande
Serviceförvaltningen ser positivt på kommunens målsättningar om att
minska klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor, och håller
med om att det krävs konkreta och kraftfulla åtgärder för att nå uppsatta
mål.
Samtidigt ska serviceförvaltningen säkerställa att skoleleverna får sitt
näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 % av det dagliga behovet. Med
vegetabilisk mat som norm har serviceförvaltningen svårigheter att
tillgodose det dagliga behovet av bland andra D-vitamin och vitamin
B12, varför dessa behöver kompletteras eller ersättas med kosttillskott
utanför skolan.
Serviceförvaltningen har gjort bedömningen att elever på gymnasienivå
som väljer vegetabilisk mat har erforderlig kunskap och kan ta eget
ansvar för att tillgodose sig näringsbehovet över dagen. För elever i lägre
åldrar ser dock serviceförvaltningen ingen möjlighet att säkerställa att så
sker och har i dagsläget inte heller möjlighet att avkräva det ansvaret
varken från de enskilda eleverna eller deras vårdnadshavare som inte
själva aktivt önskar vegetabilisk mat.
I serviceförvaltningens uppdrag ingår även att se till att skoleleverna vill
äta maten som serveras och att matsvinnet minskar.
Attityden till vegetarisk och vegetabilisk mat varierar bland eleverna,
vilken visar sig i att antalet matgäster minskar och att matsvinnet ökar de
dagar vi serverar enbart vegetariska måltider.
Mot bakgrund av svårigheten att säkerställa näringsriktiga vegetabiliska
måltider samt rådande varierande inställning till vegetarisk och
vegetabilisk mat ser serviceförvaltningen att respektive elev fortsatt ges
möjlighet att välja det alternativ som passar den bäst, i enlighet med
Kostpolicy för Lunds kommun.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden förslås besluta
att

såsom sitt yttrande avseende motionen från FI – Vegetabilisk mat
som norm i Lunds skolor och förskolor översända
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-01,

att

kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar
uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa
mandatperiod samt
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Tjänsteskrivelse
2018-04-01
att

i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda
förslag om vegetabilisk mat två gånger i veckan i skolan.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Johanna Ahl
Måltidschef
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-28

§ 37

Yttrande över: Remiss i ärende Motion
(FI) ”Vegetabilisk mat som norm i
Lunds skolor och förskolor”

Dnr UN 2018/0186

Sammanfattning
Feministiskt initiativ (FI) har till kommunfullmäktige överlämnat en
motion om införandet om vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds
förskolor och skolor. Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som
bakgrund till förslaget. Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt
veganskt kostalternativ serveras dagligen, samt att det minst två
dagar/vecka endast ska serveras vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN
2018/0186
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
yttrande med undantag för sista stycket i yttrandet.
Ulf Nilsson (L), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) instämmer
i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.
Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till
förvaltningens förslag mot Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras
yrkande om bifall till förvaltningens förslag med undantag för sista
stycket i yttrandet och finner sitt eget yrkande bifallet.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande: Anders Ebbesson (MP), Stig
Svensson (S), Cecilia Skoug (S), Per Almén (S), Ibrahim
Kakahama (V) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-28

Louise Rehn Winsborg (M), Rasmus Törnblom (M), Ulf Nilsson (L),
Elias Grabka (C), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden
således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från FI,
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-0314 med undantag för sista stycket i yttrandet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-28

UN 2018/0187

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-03-28 klockan 17.00–20.28

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare

Cecilia Skoug (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare

Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 30-40
Ingela Arheden, antagningschef , §§ 30-35
Magnus Sternudd, ekonom, §§ 30-36
John Jönsson, utvecklingsledare
Pernilla Svensson, IKT-samordnare, §§ 30-32
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 30-37
Robert Jivegård, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
1 åhörare

Justerare

Stig Svensson (S)

Paragrafer

§ 30-44

Plats och tid för justering

Utbildningskansliet onsdagen den 4 april 2018, kl. 10:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-28

UN 2018/0187

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Stig Svensson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-28

Paragrafer

§ 30-44

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-26

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-03-14

UN 2018/0186

Utbildningsnämnden

Sara Alfredsson
sara.alfredsson@lund.se

Yttrande över: Remiss i ärende Motion (FI)
"Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor
och förskolor"
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om införandet om
vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds förskolor och skolor.
Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som bakgrund till förslaget.
Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt veganskt kostalternativ
serveras dagligen, samt att det minst två dagar/vecka endast ska serveras
vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN
2018/0186
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210.

Barnets bästa
Ärendet handlar bl.a. om att aktivt medverka till att minska matens
miljöpåverkan genom att äta vegansk kost. Barn och elever påverkas i
högsta grad av maten de äter. Det är inte säkert att vegansk kost är bra för
barn och elever i Lund. Utbildningsförvaltningen har inte haft möjlighet
att inhämta utförliga åsikter från barn i ärendet.

Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att utbildningsförvaltningen ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i skolan
samt att det två av veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100% veganskt
måltidsalternativ i skolan. I motionen lyfts även att svenskarna har ökat
sin konsumtion av kött, ägg och mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare
anges att det minskar miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk
kost). Utbildningsnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 138
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag och läroplan, med
arbetet med hållbar utveckling och människans respekt för miljön. I
skolan ska all undervisning genomsyras av vissa övergripande perspektiv
där miljö är ett av perspektiven. Undervisningen i alla ämnen ska bl.a.
belysa hur samhällets funktioner och människans sätt att leva kan
anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleverna ska även tränas i att ta
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt skaffa sig ett
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till att
minska matens miljöpåverkan, men anser inte att det är möjligt att införa
ett veganskt måltidsalternativ i skolan, istället för det vegetariska som
erbjuds idag, som komplement till det ordinarie måltidsutbudet.
Utbildningsförvaltningen kan inte ställa sig bakom förslaget att införa två
dagar per vecka med 100% vegansk kost i skolan.
Utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att
förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ i
skolan. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att elever får i sig
ett fullgott näringsinnehåll om 100% vegansk kost skulle serveras.
Däremot ser måltidsservice inga problem att garantera ett fullgott
näringsinnehåll när vegetarisk kost serveras till elever.
Utbildningsförvaltningens skolor erbjuder redan idag minst ett
vegetariskt alternativ varje dag. Detta är uppskattat av eleverna och
skolorna ser det som en självklarhet att fortsätta med vegetariska
alternativ och också positiva till att i större utsträckning kunna erbjuda
veganska alternativ. Dock kan tilläggas att alla elever i förvaltningens
verksamheter har möjlighet att få vegansk kost dagligen om så önskas.
Utbildningsförvaltningen föreslår att en dag per vecka fortsätter vara helt
vegetarisk i skolan samt att resterande dagar erbjuds ett vegetariskt
alternativ parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ” Yttrande över: Motion från F!,
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-0314.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Sara Alfredsson
Utvecklingsledare
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Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.
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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-21

§ 66

Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och
förskolor

Dnr BSN 2018/0045

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår
istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och
skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ
parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket
framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN
2018/0045
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210

Yrkanden
Jens Modéer (MP) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP)
återremittera för förtydligande samt
att synliggöra och redogöra för vilka de ekonomiska konsekvenserna
skulle vara,
att lundaEko, agenda 2030 samt WHO/Livsmedelsverket
rekommendationer beaktas
att föreslå kompetenshöjande insatser för att möta en ökad efterfrågan av
vegetarisk kost.
Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Alexander Lewerentz
(M), Mattias Horrdin (C), Staffan Bolin (L) och John Sunnqvist (KD)
bifall till förvaltningens förslag och avslag återremiss.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-21

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande
Nej till Jens Modéers (MP) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth Anderssons
(S) med fleras yrkande.

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som
norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-07.

Reservationer
Miljöpartiet föreslog en återremiss då vi ansåg att Barn- och
skolförvaltningens svar vara bristfälligt.
Enligt tjänsteskrivelsen antas det bli dyrare med vegetabilisk kost. Detta
är inte korrekt. Animalisk kost är generellt dyrare än vegetabilisk kost.
Tjänsteskrivelsen initierar att måltidsservice inte har möjlighet att hantera
omställningen till vegetabilisk kost då det inte finns tillräcklig kunskap
bland personal ute på enheterna att tillhandahålla näringsriktig kost. BSF
bör därför föreslå att måltidsservice aktivt höjer kompetens hos
personalen för att möta ett ökat behov och efterfrågan av vegetabilisk
kost.
Vi menar att för att klara målen i LundaEko II bör måltiderna inom skola
och förskola bli mer växtbaserade. Detta krävs också för att möta de
klimatmål som går att finna i agenda 2030.
Omvärldsanalysen var heller inte grundad i fakta utan rent spekulativ.
Av den anledningen väljer vi i Miljöpartiet att reservera oss mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt Initiativ instämmer i Miljöpartiets
yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-21

BSN 2018/0158

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-03-21 klockan 17.00–
21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP), tjänstgörande t o m §59 kl 19.00
Hanna Gunnarsson (V)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Rita Borg (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) fr o m §60 kl
19.30

Ersättare

Ola Christiansson (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Kontorschef, BSN
Mats Jönsson, Skolchef, BSN
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN
Sofia Güll, Kommunikatör, BSN
Anita Bengtsson, HR-konsult, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Mira Norrsell, Miljösamordnare, K&F
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Annika Kristiansson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Staffan Bolin (L)

Paragrafer

§ 56-72

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-21

BSN 2018/0158

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, fredag 23 mars 2018 kl
13:00

Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Staffan Bolin (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Paragrafer

§ 56-72

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-04-17

Barn- och skolförvaltningen
Skolkontoret

Tjänsteskrivelse
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BSN 2018/0045

Barn- och skolnämnden

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som
norm i Lunds skolor och förskolor
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår
istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och
skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ
parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket
framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN
2018/0045.
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210.

Barnets bästa
Ärendet handlar bl.a. om att aktivt medverka till att minska matens
miljöpåverkan, vilket är bra för barn och elever i Lund men eftersom
måltidsservice i Lund inte i dagsläget kan garantera ett fullgott
näringsinnehåll i vegansk kost är det inte i barnets bästa att införa
vegansk kost.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

barnochskola@lund.se

www.lund.se
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Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. I
motionen lyfts även att svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg
och mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost). Barn- och
skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande
Förskolorna och skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag
och läroplan, med arbetet med hållbar utveckling och människans respekt
för miljön. Förskolan ska enligt läroplanen lägga stor vikt vid miljö- och
naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv
framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka
till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö
och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa
barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar
till en bättre miljö. I skolan ska all undervisning genomsyras av vissa
övergripande perspektiv där miljö är ett av perspektiven. Undervisningen
i alla ämnen ska bl.a. belysa hur samhällets funktioner och människans
sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleverna ska
även tränas i att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala
miljöfrågor.
Barn- och skolförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att
förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ till
barn och elever. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att barn
och elever får i sig ett fullgott näringsinnehåll om 100% vegansk kost
skulle serveras. Däremot ser måltidsservice inga problem att garantera ett
fullgott näringsinnehåll när vegetarisk kost serveras till barn och elever.
Vid efterhörande med skolledare och måltidsservice så har det visat sig
att skolorna beställer färre antal portioner när det är vegetarisk kost på
matsedeln vilket bör innebära att elever äter något mindre mat de dagar
det serveras vegetarisk kost. Samtidigt påpekar både måltidsservice och
rektorerna att det beror på vad för sorts vegetarisk kost det handlar om,
när det är vegetariska biffar, soppor eller falafel så beställer skolorna inte
färre portioner utan det är framförallt när det är vegetariska grytor,
gratänger eller ”såser”.
Barn- och skolförvaltningen har även inhämtat information från förskolor
i Lund om hur de små barnen äter när det är vegetarisk kost. En generell
bild som ges är att de små barnen äter sämre när det serveras vegetariskt
och att det äts mer mellanmål de dagar det varit vegetarisk kost.
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Samtidigt är många förskolor positiva till att vänja barnen vid vegetarisk
kost och arbetar kontinuerligt med detta.
Skolornas bild av vegetarisk kost är mer splittrad. Det finns ett fåtal
skolor som i nuläget serverar ett vegetariskt alternativ dagligen som
komplement. Även skolorna uppger att eleverna äter mindre när det
serveras helvegetariskt och att både skolan och måltidsservice behöver
förbättra arbetet med vegetarisk kost. Vissa skolor har identifierat att de
behöver arbeta mer med att entusiasmera eleverna inför att äta
vegetariskt samtidigt som skolorna ser ett behov av att måltidsservice
utvecklar och förnyar de vegetariska alternativen.
Vidare har elevråd på några högstadieskolor tillfrågats om hur de ser på
vegetarisk mat och även bilden de ger är splittrad. Något elevråd är
mycket positiv till vegetarisk mat och vill ha fler helvegetariska dagar
medan andra elevråd tycker att en helvegetarisk dag är för mycket.
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till
att minska matens miljöpåverkan men anser inte, mot bakgrund av
ovanstående omvärldsbevakning, att det är möjligt att införa ett veganskt
måltidsalternativ i förskola och skola som komplement till det ordinarie
måltidsutbudet. Barn- och skolförvaltningen kan inte heller ställa sig
bakom förslaget att införa två dagar per vecka med 100% vegansk kost i
förskolan och skolan.
Barn- och skolförvaltningen föreslår istället att en dag per vecka
fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och skolan och att det
resterande veckodagar erbjuds ett vegetariskt alternativ parallellt med det
nuvarande ordinarie måltidsutbudet. För att på det sättet vänja barn och
elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket framöver kan leda
till en utökning av fler helvegetariska dagar.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-0307.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.

Emma Möller
Utvecklingsledare

Kostpolicy
för Lunds kommun

Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel
och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun
fullmäktige, gäller från och med 2014-08-28

1

2

Inledning
I Lunds kommun är engagemanget stort för den goda
och värdefulla måltiden. Lundaslätten erbjuder Sveriges
finaste åkermark vilket har bidragit till att skapa goda
mattraditioner. Vällagad mat och tilltalande måltider i
inbjudande miljö är viktigt för lundaborna. Mat och måltider berör alla – för välbefinnande, som källa till glädje,
som mötesplats och kulturbärare.
För lundaborna är det också viktigt att mat produceras
på ett sätt som inte äventyrar matförsörjningen för kommande generationer. Därför tillagar och serverar Lunds
kommun med stolthet mat och måltider som så långt som
möjligt är producerade klimatsmart, gynnar den biologiska mångfalden, utan kemiska bekämpningsmedel och
handelsgödsel samt med goda arbetsvillkor.
En kostpolicy för Lund ska spegla alla dessa aspekter.
Kommunens ambition är att mat och måltider ska bidra
till matglädjen och medverka till en god folkhälsa.

3

Varför en kostpolicy?
Kostpolicyn är ett kommun
gemensamt styrdokument samt ett
stöd och verktyg för förtroendevalda och verksamheter att styra,
säkerställa och profilera mat och
måltider som erbjuds av Lunds
kommun. Med hjälp av kostpolicyn
tydliggörs kommunens målsättning
att matgäster i Lund ska erbjudas goda
måltider i en trivsam miljö, tillagade av
bra råvaror som producerats med fokus på
en hållbar utveckling.
Alla ska känna trygghet i att mat och måltider har
rätt näringsinnehåll samt att råvaror, måltidsmiljö och livs
medelshygien håller hög kvalitet. Goda matvanor ska grundläggas
och matlusten ska stimuleras. Mat och måltider ska bygga på kloka val
för hälsa och miljö inom kommunens ekonomiska ramar.
Kostpolicyn ska följas vid upphandling och inköp, entreprenad och så
långt som möjligt vid representation.

Kostpolicy för vem?
Kostpolicyn riktar sig till alla som på något sätt handhar och tar del av
kommunens mat och måltider. Det kan vara förskolebarn, skolelever
eller personer i olika typer av boenden, personal, vårdnadshavare, anhöriga med flera.
För mat och måltider som hanteras och tillhandahålls inom till exempel
bad- och fritidsanläggningar, cafeterior, restauranger, daglig verksamhet,
social omsorg och träffpunkter ska kostpolicyn ses som ett vägledande
dokument och kommunens ambitionsnivå med mat och måltider ska
återspeglas i utbudet till den betalande matgästen.
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Uppföljning och ansvar
Kostpolicyn innehåller inga indikatorer och nyckeltal på till exempel
andel inköpta ekologiska livsmedel. Konkreta siffermål framgår av
LundaEko1 och andra styrdokument.
Kostpolicyn uppdateras en gång per mandatperiod.
Varje nämnd ansvarar för att kostpolicyn efterlevs och ska följa upp att
alla verksamheter med mat och måltider arbetar i enlighet med policyn.
Kostpolicyn ska kompletteras med för verksamheten anpassade riktlinjer
som är kända hos såväl matgäster som personal. Nämnderna ansvarar
också för att policyn ligger som grund för såväl intern som extern beställning av verksamhet där måltider ingår.
1. LundaEko är Lunds kommuns program i ekologisk hållbar utveckling.
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God
Säker

Integrerad

Näringsriktig

Trivsam

Hållbar
Källa: Bra mat i skolan, SLV 2013

Övergripande för mat och måltider
• Goda måltider ska tillagas och serveras på ett för alla säkert sätt med
matglädje, kvalitet och bra näringsinnehåll – måltiderna ska alltid
vara något att se fram emot.
• Maten som serveras ska vara näringsriktig, god, omväxlande och av
hög kvalitet oavsett maträtt och/eller specialkost.
• Måltidsmiljön ska under hela serveringstiden vara inbjudande, trivsam, hälsofrämjande och bidra till en fin helhetsupplevelse av mål
tiden.
• Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas innehåll.
• Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska
motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska
näringsrekommendationer (SNR).
• Möjlighet att aktivt påverka och ta ansvar för maten och måltidsmiljön ska främjas genom forum som stimulerar till engagemang där till
exempel matgäster, anhöriga samt personal och/eller berörda chefer
medverkar.
6

Måltiderna
ska vara
något att se
fram emot.

Maten ska
vara nyttig,
omväxlande
och av hög
kvalitet.

Maten ska
tillagas så
nära matgästen som
möjligt.
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• Bemötande mellan matgäster och personal ska vara trevligt och
respektfullt och bidra till att måltiden blir en positiv upplevelse.
• Personal som arbetar med måltider ska ha relevant utbildning, stort
engagemang och kunskap samt ges löpande kompetensutveckling för
sitt uppdrag.
• I varje verksamhet där livsmedel hanteras ska det finnas tydliga rutiner och regelbunden egenkontroll för säker mat. En tydlig ansvarsfördelning säkerställer vem som ansvarar för att lagstiftningen följs.
• Strävan är att tillagning av maten sker så nära matgästen som möjligt.
• Andelen hel- och halvfabrikat ska minimeras och då de används ska
de vara av hög kvalitet.
• Livsmedel ska vara fria från onödiga tillsatser.
• Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete ligger Lunds kommun i framkant i Sverige vad gäller hållbara livsmedelsinköp. För att ständigt bli
bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling är inriktningen att:
–– ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt
producerat, god djurhållning, rättvis handel, ursprungsmärkning och fritt från genmodifiering
–– välja livsmedel med så liten miljö- och klimatpåverkan
som möjligt
–– främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål, samt där det är möjligt öka utbudet av vegetariska
maträtter
–– i möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och
om möjligt naturbetande djur
–– sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar
näringsinnehållet
–– välja fisk från hållbara bestånd
–– säsongsanpassa inköp och utbud
–– öka andelen lokalt producerade livsmedel som uppfyller
uppställda krav
–– aktivt arbeta med att minimera matsvinnet
–– ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksmaterial och transporter med så liten miljö-, klimat- och
hälsopåverkan som möjligt.
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Hållbara livsmedelsinköp
Lunds kommun ställer krav
i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt
producerat, god djurhållning, rättvis handel,
ursprungsmärkning och fritt från gen
modifiering

Lunds kommun väljer
livsmedel med så liten miljö- och klimat
påverkan som möjligt

Lunds kommun främjar
intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och
spannmål

Lunds kommun strävar efter att
– välja kött från ekologiskt uppfödda och om
möjligt naturbetande djur
– välja fisk från hållbara bestånd
– säsongsanpassa inköp och utbud
– öka andelen lokalt producerade livsmedel

Lunds kommun arbetar aktivt med att
minimera matsvinnet
9

Måltider inom barnomsorg, skola, fritidshem
och öppen fritidsverksamhet
• Måltiderna ska vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten.
• Måltiderna ska underlätta lärandet genom mätta, pigga och friska barn
och elever som ser ett värde i maten.
• Vid lunchserveringen bör skoleleverna erbjudas minst två maträtter
att välja mellan, varav minst ett lakto-ovo-vegetariskt2 alternativ.
• Lokaler ska vara fria från nötter, jordnötter och mandel.
• Skollunchen schemaläggs med strävan att:
–– varje elev äter vid samma tidpunkt varje dag
–– lunchen serveras mellan kl 11.00 och 13.30
–– alla elever har minst 20 minuter att sitta ner och äta
(utöver tid att ta mat och lämna disk)
2. Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller mjölk- och äggprodukter.
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–– kötiden hålls så kort som möjligt
–– det upplevs som lika trevligt att äta i matsalen oavsett
tidpunkt under hela lunchserveringen
–– måltiden ger tillfälle för samvaro och samtal mellan
vuxna, barn och elever.
• Vid servering av frukost och mellanmål följs livmedelsverkets
rekommendationer – smörgås med pålägg, mjölk eller mjölk
produkter, flingor/gryn, grönsaker och frukt eller bär i variation över
veckans dagar. Tiden för mellanmålet ska anpassas till tidpunkten för
skollunchen.
• Måltiderna kan användas som ett pedagogiskt verktyg i under
visningen för att väcka barns och elevers nyfikenhet kring mat, hälsa
och hållbar utveckling.
• Ett fullvärdigt näringsintag vid varje måltid säkerställs när matgästen
äter av alla måltidskomponenter enligt tallriksmodellen3.

Källa: Tallriksmodellen SLV

3. Statens Livsmedelsverks modell för en näringsmässigt bra sammansatt måltid.
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• Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl och i möjligaste mån av
etiska eller religiösa skäl. Samråd sker mellan eleven och skolsköterskan, läkarintyg kan erfordras. Inom förskolan sker dialogen mellan
förskolans personal, vårdnadshavare och barnhälsovård (BVC).
–– Vid specialkost av medicinska skäl används det kommun
gemensamma kostintyget.
–– Vid vissa specialkoster kan en näringsmässigt fullvärdig
måltid vara svår att uppnå. Dialog mellan berörda är här
viktig för att uppmärksamma vikten av näringsriktiga
måltider även utanför verksamheten.
–– Vid specialkost innehållande animaliska livsmedel med
tillagnings- och/eller slaktmetoder som kommunen ej
kan tillhandhålla erbjuds den vegetariska måltiden.
–– För att säkerställa att ingen kontaminering4 sker får
inte livsmedel och mat tas med till matserveringen från
hemmet eller på annat sätt utifrån av matgäster eller
besökare.
• Näringsfattig mat såsom godis, snacks, kakor, glass och söta drycker
ska inte serveras. Vissa undantag knutna till traditioner under årets
högtider kan motiveras, som till exempel pepparkaksbak.
• Caféverksamheter inom skola och fritidsverksamhet ska drivas utifrån
ett hälsosamt perspektiv. Caféernas sortiment ska därför medvetet
bygga på näringsriktiga och hälsosamma alternativ och utbudet av
läsk, godis och sötsaker ska minimeras.
–– Utbudet och prissättning i skolcaféer och försäljning ska
vara sådant att sunda och nyttiga val främjas.
–– Öppettider och utbud i skolcaféer och vid liknande
försäljning ska inte konkurrera med eller ersätta skol
lunchen.
–– Skolcaféer och liknande försäljning ska utformas så att
det ger möjlighet till avkoppling och social samvaro.

4. Kontaminering = maten utsätts för något olämpligt som kan medföra en negativ hälsoeffekt.
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Måltider inom vård och omsorg
• Brukarnas möjlighet till delaktighet, valfrihet och självbestämmande
är viktiga begrepp.
• Menyer, maträtter och måltidsmiljö ska anpassas efter den enskildes
individuella behov, vanor och önskemål för att ge god livskvalitet.
Hänsyn ska tas till kulturella, religiösa och etiska önskemål.
• Maten ska tillgodose den enskildes behov av energi och närings
ämnen för att ge förutsättningar för en god hälsa.
• Måltidsmiljöerna ska utformas så att den enskilde upplever dem som
behagliga och trivsamma.
• Personalen ska ha relevant kunskap och rutiner för att förebygga,
upptäcka och åtgärda ät- och nutritionsproblem.
13
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Mer om mat och måltider
www.slv.se
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005
Nordiska Näringsrekommendationer (NNR), SLV 2012
Bra mat i skolan, SLV 2013
Bra mat i förskolan, SLV 2007
Bra mat i äldreomsorgen, SLV 2011
Bra mat på jobbet, SLV 2007
Uppmuntra till bra måltider, SLV 2012
▶

www.lund.se
Lunds kommuns rekommendation om nötter, jordnötter och mandel
Lunds kommuns kommungemensamma intyg vid födoämnesallergi
Lunds kommuns LundaEko
Lunds kommuns allergikommitté
Lunds kommuns klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete
Lunds kommun, Riktlinjer för mat och måltidsmiljö för äldre
▶

www.riksdagen.se
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Livsmedelslagen
Skollagen 2010:800 kap 10
Socialtjänstlagen (SOL)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Renhållningslagen
▶
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 330

Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Mattias Horrdin (C) ”Flytta det planerade
ridhuset”

Dnr KS 2018/0556

Sammanfattning
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) har lämnat en
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att beslutet om ridhuset på
Ladugårdsmarken skjuts upp och att berörda nämnden tar de
initiativ som krävs för att bygga en ridanläggning på Östra Torns
Nygård.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunfullmäktigas beslut den 30 augusti 2018 § 123
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) motion den 13 juli
2018, dnr KS 2018/0113

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Fredrik Ljunghill (M) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen på så sätt att tidigare beslut om ridhusets
placering upphävs och att berörda nämnder tar de initiativ som
krävs för att bygga en ridanläggning på Östra Torns Nygård.
Björn Abelson (S), Axel Hallberg (MP), Philip Sandberg (L)
och Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S)
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Hedvig Åkesson (KD),
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Axel
Hallberg (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen

Reservationer
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 330/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): FI ställer sig bakom kommunkontorets förslag.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 299-334

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Paragrafer

§ 299-334

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 22. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område, (KF) Dnr KS 2018/0726
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande. Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor
till 1100 kronor. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på
arbetet så att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 19-22
Dnr KS 2018/0723
Dnr KS 2018/0724
Dnr KS 2018/0725
Dnr KS 2018/0726

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22
Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds.
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det
inte att ta ställning till förslaget.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-09-24

Britt Steiner

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0556
Kommunstyrelsen

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias
Horrdin (C) "Flytta det planerade ridhuset"
Sammanfattning
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) har lämnat en
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att
kommunfullmäktige att beslutet om ridhuset på Ladugårdsmarken
skjuts upp och att berörda nämnden tar de initiativ som krävs för att
bygga en ridanläggning på Östra Torns Nygård.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunfullmäktigas beslut den 30 augusti 2018 § 123
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) motion den 13 juli
2018, dnr KS 2018/0113

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i detta skede av
ärendet.

Ärendet
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) har lämnat en
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att
kommunfullmäktige att beslutet om ridhuset på Ladugårdsmarken
skjuts upp och att berörda nämnden tar de initiativ som krävs för att
bygga en ridanläggning på Östra Torns Nygård.
De för fram i motionen att Östra Torns Nygård är en perfekt
placering med tanke på kollektivtrafik och cykelmöjligheter samt att
Hardebergaspåret kan användas som ridväg, vilket gör att hästar och
ryttare lätt kan komma ut ur staden. Befintliga gårdsbyggnader
bedöms vara i bra skick, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna
för anläggningen.
I motionen framförs att för att inte fördröja byggnationen av det
efterlängtade ridhuset är det viktigt att kommunen omedelbart tar
kontakt med berörd fastighetsägare för att inleda förhandlingar om
köp och ändrar sin planering från Ladugårdsmarken till Östra Torn.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-24

2 (2)
Diarienummer

KS 2018/0556

Kommunkontorets kommentar
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti att ge
servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning
för 72,3 miljoner kronor, att finansieringen av mellanskillnaden i
driftkostnaden mellan den gamla och nya ridanläggningen arbetas in
i EVP 2019-2021.
Kommunkontoret bedömer att planeringen för beställning av
ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund har kommit så långt
att det inte är lämpligt att söka ny placering. Kommunkontoret
föreslår att motionen avslås med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mattias Horrdin (C) .

Britt Steiner
Planeringschef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 123

Beställning av ridanläggning på
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande
ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess placering
inne i Lunds tätort inte längre är optimal.
På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus,
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en
stalldel och ridbanor utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms
(2017) till 72 300 000 kronor. Planeringen är att Lunds civila
ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Andra
ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya
anläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om
ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 215
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2018
Avtal ridväg Ladugårdsmarken LK Kyrkan den 13 mars 2003
Ridvägar- klasser
Ridvägar- väghållare
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018 § 93
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018 § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Ulf Nymark (MP), Christer
Wallin (M), Zoltan Wagner (-), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof
Andersson (SD), Ewa Björnberg (MP), Börje Hed (FNL), Mats Olsson
(V), Anna-Lena Hogerud (S), Cherry Batrapo (FI), Torsten Czernyson
(KD) och Sven-Bertil Persson (V) yttrar sig.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (10)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Ulf Nymark (MP), Anna-Lena
Hogerud (S), Cherry Batrapo (FI), Torsten Czernyson (KD) och SvenBertil Persson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för
72,3 miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att i samverkan med
berörda förvaltningar undersöka möjligheten att förlägga ridhuset
på Östra Torns Nygård. I andra hand yrkas avslag på förslaget.
Hans-Olof Andersson (SD) och Christer Wallin (M) yrkar avslag på
förslaget.
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (10)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (10)

Sammanträdesdatum

2018-08-30
Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Gunilla Hedlund
Mikulasek

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist

X

Eva S Olsson

X

X
X

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin
Kenneth Persson
Carl Sjöberg
Sofie Lemontzis
Bengt Svensson

X
X
X
X
X

Helena Falk

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
Dennis Svensson

X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Ja
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

34

16

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (10)

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret

Ersättare
Erik Hammarström

Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

Mats Nilsson

34

16

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Inga-Lisa Sjödin

X
X
X

Birger Swahn

X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

X
45

20

Omröstningen utfaller med 45 Ja-röster mot 20 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och
finner att kommunfullmäktige bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (10)

Sammanträdesdatum

2018-08-30
Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X
X

Gunilla Hedlund
Mikulasek

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist

X

Eva S Olsson

X

X
X

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin
Kenneth Persson
Carl Sjöberg
Sofie Lemontzis
Bengt Svensson

Helena Falk

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dennis Svensson

X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

30

20

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (10)

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

Ersättare
Erik Hammarström

Mats Nilsson

30

20

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Inga-Lisa Sjödin

X
X
X

Birger Swahn

X
X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

40

25

Omröstningen utfaller med 40 Ja-röster mot 25 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons
(S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att

ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning
för 72,3 miljoner kronor,
finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet, Moderaterna och FörNyaLund
reserverar sig mot beslutet i återremissfrågan. Ledamöterna från
Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut i sak.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

7 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

8 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

9 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

10 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 331

Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula
Savonius (L) - Minska utsattheten för barn
med skuldsatta föräldrar

Dnr KS 2018/0560

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets
organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan
för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2018.
Socialnämndens beslut den 19 september 2018, § 158.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 19 september 2018, § 141.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018.
Philip Sandbergs (L) motion Minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar, inkommen den 23 juli 2018.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 331/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 299-334

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Paragrafer

§ 299-334

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 33. Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius
(L) - Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar (KF) Dnr
KS 2018/0560
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda
nämnder att i samverkan med civilsamhällets organisationer och andra
relevanta aktörer ta fram en handlingsplan för barn från familjer med
skulder hos kronofogden.
Som kommunkontoret påpekar så håller det på att implementeras
handlingsplaner för de prioriterade områdena ekonomiskt utsatta barn,
psykisk ohälsa och stress bland barn och unga samt levnadsvanorna. Som
nämnderna redogjort för pågår arbete som motsvarar intentionerna i
motionen. Därför ser vi det som att motionen bör avslås.
För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-10-12

1 (5)
Diarienummer

KS 2018/0560

Pernilla Ardhe

Kommunstyrelsen

046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Motion från Philip Sandberg (L) - Minska utsattheten
för barn med skuldsatta föräldrar
Sammanfattning
Philip Sandberg (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets
organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan
för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2018.
Socialnämndens beslut den 19 september 2018, § 158.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 19 september 2018, § 141.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018.
Philip Sandbergs (L) motion Minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar, inkommen den 23 juli 2018.

Barnets bästa
Motionen berör barnperspektivet vilket avspeglas i nämndernas
yttranden. Förslaget bedöms påverka barn och unga på ett positivt
sätt.

Ärendet
Philip Sandberg (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram
en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta
föräldrar.
Sammanfattningsvis framförs i motionen att kronofogdens senaste
rapport visar att det finns 1363 barn i Lunds kommun som bor i
hushåll med skulder hos kronofogden och att det behövs ett
helhetsgrepp och en handlingsplan för att se över möjligheterna att
ge stöd till barn som kommer i kläm.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-12
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Diarienummer

KS 2018/0560
I sammanhanget lyfts följande punkter fram:





skolan ska vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella
insamlingar där barnens föräldrar förväntas bidra
hur kan fler barn ur skuldsatta hushåll få information om
gratis fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och
föreningsliv
hur kan stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar blivit
vräkta förbättras
hur kan de långa väntetiderna till budget- och
skuldrådgivningen i Lund minskas

Nämndernas yttranden
Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och
skolnämnden för yttrande. Nämnderna framför följande.
Socialnämnden
Nämnden delar motionärernas syn att barn med skuldsatta föräldrar
är en särskild skyddsvärd grupp. Det pågår därför en rad aktiviteter
för att stärka dessa barns livssituation inom kommunen.
Lov i Lund är en verksamhet som är gratis och som vänder sig till alla
barn i åldern 6-15 år. Lov i Lund finansieras via statliga medel som
grundas på antal barnfamiljer som någon gång under året lever på
försörjningsstöd. För sommaraktiviteterna 2018 erhöll Lunds
kommun 1 572 018 kr och för aktiviteter under övriga lov 2018 fick
man 1 966 008 kr. En mängd aktiviteter har möjliggjorts under
skolloven.
Ytterligare stöd till fritidsaktiviteter kan fås genom fonder som
Lunds kommun handlägger för olika stiftelser. Ett exempel är KnorrBremses stöd för aktivitetskostnader. Pengarna ska användas inom
socialnämndens område för att hjälpa barn som har behov av en
fritidsaktivitet inom idrott och kultur. Prioriterade är de barn där
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt (bor i ett hushåll med
försörjningsstöd eller har kontakt med andra delar av
socialförvaltningen). Cirka 1000 kr i avgift för medlemskort/aktivitet
per termin och barn kan beviljas genom denna fond.
Motionärerna vill förbättra stödinsatserna gentemot barn vars
föräldrar blivit vräkta. I Lunds kommun finns inga sådana fall.
Genom åtgärden Kvarbo inom socialförvaltningen som arbetar
vräkningsförebyggande är barnfamiljer prioriterade och under det
senaste året har inga barnfamiljer vräkts. Däremot finns det barn
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som innefattas i hemlöshetsmätningarna utifrån socialstyrelsen
definition på hemlöshet. Under 2017 hade antalet barn ökat jämfört
med tidigare mätningar. Socialnämnden beslutade om en särskild
åtgärdsplan bredvid den ordinarie handlingsplanen.
Väntetiderna inom budget- och skuldrådgivningen är långa men har
förbättrats under våren. I maj 2017 fanns det 100 personer i kö och
kötiden var 9-10 månader. I dagsläget står 38 personer i kö. Genom
att ha en öppen mottagning som riktar sig till de som väntat länge,
har verksamheten minskat kötiden till ca 2 månader. En utökning på
handläggarsidan med ca 25 % genom omfördelning har också
bidragit till förbättrad tillgänglighet. Konsumentverkets
rekommendation är att kötiden inte ska överstiga en månad vilket i
nuläget är svårt att nå utan resursförstärkning.
En välfärdsrapport har tagits fram under 2018 och beslutats i
kommunfullmäktige. Under åren 2017-2021 kommer ekonomiskt
utsatta barn, levnadsvanorna samt stress och psykisk ohälsa bland
barn och unga att vara prioriterade områden. Rapporten ger en
generell bild över hälsoläget i Lund men det saknas statistik och
kunskap på den detaljnivå som behövs för att kunna göra riktade och
generella insatser till prioriterade målgrupper. Bland annat saknas
en samlad bild över vilka barn som inte deltar i förskolan, i
fritidsaktiviteter osv. Välfärdsrapportens prioriterade områden ska
följas av särskilda handlingsplaner. Gällande området ekonomiskt
utsatta barn, som motionärerna berör, har en ansökan om
statsbidrag tagits fram och beviljats av Delegationen mot
segregation, Delmos.
Lunds kommun kommer använda statsbidraget för att kunna
genomföra en kartläggning och beskrivning av segregationen i Lund,
samt göra en behovsanalys som underlag för ett långsiktigt arbete att
minska och motverka segregation. Idag saknar kommunen en sådan
sammantagen helhetsbild med förslag på stödjande aktiviteter.
Ansökan har arbetats fram av verksamhetsutvecklare inom
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och vid
kommunkontoret. Kommunkontoret är ägare av projektet och
garanterar på så sätt ett förvaltningsövergripande engagemang i det
fortsatta arbetet där även representanter från skolförvaltningarna
ingår. Det kommer också att vara ett nära samarbete med såväl den
ideella sektorn som med universitetet i projektet. Aktörer inom
ideell sektor i Lund har också blivit beviljade statsbidrag från Delmos
och delar av kartläggningen ska ske i samverkan.
Projektstart är 1 oktober och resultatet av kartläggningen och
behovsanalysen förväntas vara klar i januari och ska följas av en plan
där olika aktiviteter inom kommunen kan samordnas.
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Till stora delar innebär detta projekt att motionärernas yrkande om
en handlingsplan skulle kunna vara tillgodosedd, med den skillnaden
att arbetet kommer innefatta fler ekonomiskt utsatta barn än de som
lever med skuldsatta föräldrar. En åtgärd som saknas i Lund och i de
flesta andra kommuner är att förtydliga ansvar och medföljande
aktiviteter kring att förebygga spelmissbruk som sedan årsskiftet är
ett kommunalt ansvar. Socialnämnden har ett delat ansvar för stöd
och behandling gällande spelmissbruk med hälso- och sjukvården.
Utifrån den massiva marknadsföring som sker i dagsläget av olika
spelproducenter är det en svår uppgift att nå ut med förebyggande
åtgärder inom detta område.
Barn- och skolnämnden
I skollagen 10 kap 10-11 § framgår det att Eleverna ska ha tillgång
till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas
enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Skolverket understryker att även små kostnader kan vara
betungande för hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid
upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det när man
planerar aktiviteter
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med
skollagen och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är barn- och
skolförvaltningen redan involverad i ett liknande arbete som
motionen förespråkar. Kommunfullmäktige i Lund har med
utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat beslutat att barn i
ekonomisk utsatthet ska vara ett av tre prioriterade områden för
arbetet med folkhälsa i Lund. För varje prioriterat område kommer
en plan för genomförande att tas fram. Arbetet med barn i
ekonomisk utsatthet har sammanförts med Lunds ansökan om
bidrag till Delegationen mot segregation, Delmos. Lund har beviljats
statsbidrag som bl.a. omfattar en kartläggning, en behovsanalys och
en plan för genomförande som ska redovisas till Delmos i januari
2019. Redovisningen kommer även utgöra grunden för en plan för
arbetet med barn i ekonomisk utsatthet som ska godkännas av
kommunstyrelsen.
I beslutet om välfärdsrapporten från Kommunfullmäktige står det att
planerna ska tas fram i samarbete med berörda förvaltningar. Därför
har en styrgrupp bildats. Styrgruppens uppdrag är att bidra till att en
plan för arbete med barn i ekonomisk utsatthet tas fram till
kommunstyrelsen och att arbetet med genomförande och
uppföljning genomförs i enlighet med planen. I styrgruppen ingår
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representanter från barn- och skolförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och kommunkontoret. Utifrån ovanstående
redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete som
motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser
barn- och skolnämnden remissen besvarad.

Kommunkontorets kommentar
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2018 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna välfärdsrapport för Lunds
kommun år 2017. I samband härmed beslutade kommunstyrelsen
också att ge kommunkontoret i uppdrag att i samarbete med
berörda förvaltningar att ta fram handlingsplaner för de prioriterade
områdena ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress bland
barn och unga samt levnadsvanorna. Som nämnderna redogjort för
pågår arbete som motsvarar intentionerna i motionen.
I sammanhanget kan även nämnas satsningen Lov i Lund där
kommunen tagit del av statliga medel för att göra det möjligt för barn
i åldrarna 6–15 år att delta i gratis aktiviteter under sommarlovet.
Under sommarloven har över 400 aktiviteter anordnats som till
exempel fiske, bollsporter, konstnärliga aktiviteter, simning och
pyssel. Målgrupperna för Lov i Lund har varit flickor och pojkar som
lever i socioekonomiskt utsatta områden, nyanlända barn samt barn
med olika funktionsvariationer. Lov i Lund är ett samarbete mellan
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
skolförvaltningarna. Andra viktiga aktörer i Lov i Lund är lokala
föreningar och Kulturskolan som nått flera tusen barn och unga som
av tradition inte deltar i kulturskolans verksamhet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
Tf. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND

Lund 2018-07-23

Motion
Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar
Nu är det sommarlov. En glädjens tid för de flesta barn i kommunen. Men för 1363 barn i
Lunds kommun är risken stor att deras sommar inte är lika rofylld som för de flesta andra
barn. Kronofogdens senaste rapport (2018) visar nämligen att det är 1363 barn i Lunds
kommun som bor i hushåll med skulder hos Kronofogden.
Att vara skuldsatt hos Kronofogden innebär generellt att man lever under existensminimum.
Ekonomin går inte ihop för familjen hur mycket föräldrarna än försöker, och ångesten som
det innebär för föräldrarna smittar inte sällan av sig på barnen. Detta innebär en orolig miljö
för barnen. Skammen av att inte ha råd är stor och något som man försöker dölja, därför kan
det vara svårt för skol - eller fritidspersonal att fånga upp signalerna.
Barn som har föräldrar med löneutmätning från Kronofogden lever i en mycket pressad
ekonomisk situation. Har föräldern stora skulder kan det innebära att ett barn får leva under
knappa ekonomiska förhållanden under hela sin uppväxt.
Dessutom är väntetiden för skuldsatta personer för en tid hos kommunens budget- och
skuldrådgivning långa. Konsumentverkets senaste sammanställning visar att kötiden i Lund är
16 veckor, en av de längsta väntetiderna i landet och i särklass längst i Skåne. I Malmö och
Kristianstad är kötiden 4 veckor medan den är 2 veckor i Helsingborg. Lunds långa väntetider
påverkar också barnen negativt.
Därför måste vi nu tillsammans med alla berörda nämnder och civilsamhällets organisationer
ta ett helhetsgrepp och se över vilka möjligheter vi har att stärka dessa barns framtidstro och
livschanser.

-

Bland annat ska skolan vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella insamlingar
där barnens föräldrar förväntas bidra.

-

Hur kan vi göra för att fler barn ur skuldsatta hushåll får information om, och deltar i,
gratis fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv ?

-

Hur kan vi förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar t.ex. blivit vräkta?

-

Hur kan vi minska de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen i Lunds
kommun?

Vi behöver tillsammans en handlingsplan för att se över vilka möjligheter vi har att ge stöd till
barn som kommer i kläm.

Yrkanden

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:
att

uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets organisationer
och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan för att minska utsattheten
för barn med skuldsatta föräldrar

Philip Sandberg (L)

Ursula Savonius (L)

Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-19

§ 158

Svar på motionen minska utsattheten för
barn med skuldsatta föräldrar

Dnr SO 2018/0110

Sammanfattning
Liberalerna har den 23 juli 2018 inkommit med en motion som
syftar till att berörda nämnder i samverkan med civilsamhället ska ta
fram en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar.
Ärendet innehållet ett svar på skrivelsen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius (L) - Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar, daterad den 23 juli
2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelsen från den 20 augusti utgör nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-19

SO 2018/0118

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2018-09-19 klockan 16.30–20.10
Ajournerat 19:05-19:20

Ledamöter

Eva S Olsson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Fredrik Persson (S)
Dan Ishaq (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Ursula Savonius (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Shahad Lund (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)

Ersättare

Ann-Louise Levau (S)
Tesfom Tecleab Solomon (S), t.o.m. kl. 18:40
Ewe Nilsson (S)
Jesper Nyberg (MP)
Nita Lorimer (V)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Åsa-Marie Sundström, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Agneta Lindskog (KD)

Paragrafer

§ 153-175

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen den 24 september kl.16:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-19

SO 2018/0118

Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Agneta Lindskog (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Paragrafer

§ 153-175

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-17

Socialförvaltningen
Resurs och utveckling
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Johan Larsson Boström
046-359 59 35
Johan.larssonbostrom@lund.se

Svar på motionen minska utsattheten för barn
med skuldsatta föräldrar
Sammanfattning

Liberalerna har den 23 juli 2018 inkommit med en motion som syftar till
att berörda nämnder i samverkan med civilsamhället ska ta fram en
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta
föräldrar.
Ärendet innehållet ett svar på skrivelsen

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius (L) - Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar, daterad den 23 juli 2018.

Barnets bästa

Hela motionen berör barnperspektivet vilket avspeglas i socialnämndens
yttrande nedan. Ekonomiskt utsatta barn där barn till skuldsatta
föräldrar ingår är en särskild prioriterad grupp för socialnämnden
eftersom det finns en ökad risk till sämre hälsa och social problematik
jämfört med barn och unga som inte är ekonomiskt utsatta.

Ärendet

Liberalerna i Lund genom Philip Sandberg och Ursula Savonius har
inkommit med en motion som syftar till att berörda nämnder i
samverkan med civilsamhället ska ta fram en handlingsplan för att
minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.
Motionärerna utgår i skrivelsen från att det i Kronofogdens senaste
rapport (2018) visar att det är 1363 barn i Lunds kommun som bor i
hushåll med skulder hos Kronofogden.
De områden som motionärerna vill att handlingsplanen ska omfatta är
att:

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 1255
221 05 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

socialforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Skolan ska vara avgiftsfri utan informella insamlingar där
barnens föräldrar förväntas bidra.
Fler barn ur skuldsatta hushåll får information och deltar i gratis
fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv.
Förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar t.ex.
blivit vräkta.
Minska de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen
i Lunds kommun.

Socialnämndens yttrande
Socialförvaltningen delar motionärernas syn att barn med skuldsatta
föräldrar är en särskild skyddsvärd grupp. Det pågår därför en rad
aktiviteter för att stärka dessa barns livssituation inom kommunen.
Lov i Lund är en verksamhet som är gratis och som vänder sig till alla
barn i åldern 6-15 år. Lov i Lund finansieras via statliga medel som
grundas på antal barnfamiljer som någon gång under året lever på
försörjningsstöd. För sommaraktiviteterna 2018 erhöll Lunds kommun
1 572 018 kr och för aktiviteter under övriga lov 2018 fick man 1 966 008
kr. En mängd aktiviteter har möjliggjorts under skolloven.
Ytterligare stöd till fritidsaktiviteter kan fås genom fonder som Lunds
kommun handlägger för olika stiftelser. Ett exempel är Knorr-Bremses
stöd för aktivitetskostnader. Pengarna ska användas inom
socialnämndens område för att hjälpa barn som har behov av en
fritidsaktivitet inom idrott och kultur. Prioriterade är de barn där
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt (bor i ett hushåll med
försörjningsstöd eller har kontakt med andra delar av
socialförvaltningen). Cirka 1000 kr i avgift för medlemskort/aktivitet per
termin och barn kan beviljas genom denna fond.
Motionärerna vill förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar
blivit vräkta. I Lunds kommun finns inga sådana fall. Genom åtgärden
Kvarbo inom socialförvaltningen som arbetar vräkningsförebyggande är
barnfamiljer prioriterade och under det senaste året har inga
barnfamiljer vräkts. Däremot finns det barn som innefattas i
hemlöshetsmätningarna utifrån socialstyrelsen definition på hemlöshet.
Under 2017 hade antalet barn ökat jämfört med tidigare mätningar.
Socialnämnden beslutade om en särskild åtgärdsplan bredvid den
ordinarie handlingsplanen.
Väntetiderna inom budget- och skuldrådgivningen är långa men har
förbättrats under våren. I maj 2017 fanns det 100 personer i kö och
kötiden var 9-10 månader. I dagsläget står 38 personer i kö. Genom att
ha en öppen mottagning som riktar sig till de som väntat länge, har
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verksamheten minskat kötiden till ca 2 månader. En utökning på
handläggarsidan med ca 25 % genom omfördelning har också bidragit till
förbättrad tillgänglighet. Konsumentverkets rekommendation är att
kötiden inte ska överstiga en månad vilket i nuläget är svårt att nå utan
resursförstärkning.
En välfärdsrapport har tagits fram under 2018 och beslutats i
kommunfullmäktige. Under åren 2017-2021 kommer ekonomiskt
utsatta barn, levnadsvanorna samt stress och psykisk ohälsa bland barn
och unga att vara prioriterade områden. Rapporten ger en generell bild
över hälsoläget i Lund men det saknas statistik och kunskap på den
detaljnivå som behövs för att kunna göra riktade och generella insatser
till prioriterade målgrupper. Bland annat saknas en samlad bild över
vilka barn som inte deltar i förskolan, i fritidsaktiviteter osv.
Välfärdsrapportens prioriterade områden ska följas av särskilda
handlingsplaner. Gällande området ekonomiskt utsatta barn, som
motionärerna berör, har en ansökan om statsbidrag tagits fram och
beviljats av Delmos (Delegationen mot segregation).
Lunds kommun kommer använda statsbidraget för att kunna genomföra
en kartläggning och beskrivning av segregationen i Lund, samt göra en
behovsanalys som underlag för ett långsiktigt arbete att minska och
motverka segregation. Idag saknar kommunen en sådan sammantagen
helhetsbild med förslag på stödjande aktiviteter. Ansökan har arbetats
fram av verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och vid kommunkontoret. Kommunkontoret är
ägare av projektet och garanterar på så sätt ett
förvaltningsövergripande engagemang i det fortsatta arbetet där även
representanter från skolförvaltningarna ingår. Det kommer också att
vara ett nära samarbete med såväl den ideella sektorn som med
universitetet i projektet. Aktörer inom ideell sektor i Lund har också
blivit beviljade statsbidrag från Delmos och delar av kartläggningen ska
ske i samverkan.
Projektstart är 1 oktober och resultatet av kartläggningen och
behovsanalysen förväntas vara klar i januari och ska följas av en plan där
olika aktiviteter inom kommunen kan samordnas.
Till stora delar innebär detta projekt att motionärernas yrkande om en
handlingsplan skulle kunna vara tillgodosedd, med den skillnaden att
arbetet kommer innefatta fler ekonomiskt utsatta barn än de som lever
med skuldsatta föräldrar. En åtgärd som saknas i Lund och i de flesta
andra kommuner är att förtydliga ansvar och medföljande aktiviteter
kring att förebygga spelmissbruk som sedan årsskiftet är ett kommunalt
ansvar. Socialnämnden har ett delat ansvar för stöd och behandling
gällande spelmissbruk med hälso- och sjukvården. Utifrån den massiva
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marknadsföring som sker i dagsläget av olika spelproducenter är det en
svår uppgift att nå ut med förebyggande åtgärder inom detta område.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

tjänsteskrivelsen från den 20 augusti utgör nämndens svar.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-19

§ 141

Remiss: Motion från Philip Sandberg (L) och
Ursula Savonius (L) - Minska utsattheten för
barn med skuldsatta föräldrar

Dnr BSN 2018/0907

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen
”Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i
denna att Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan
med civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta
fram en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i
ärendet senast den 5 oktober 2018.
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med
skollagen och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och
skolförvaltningen redan involverad i ett liknande arbete som
motionen förespråkar, nämligen framtagandet av en plan för arbete
med barn i ekonomisk utsatthet. Kommunkontoret har fått i uppdrag
av Kommunfullmäktige att ta fram planen inom ramen för ett av tre
prioriterade områden för arbetet med folkhälsa i Lund med
utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat. Barn- och
skolförvaltningen ingår i arbetet med att arbeta fram en plan. Utifrån
ovanstående redogörelse framgår att det redan finns ett pågående
arbete som motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och
därmed anser Barn- och skolförvaltningen remissen besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018
dnr BSN 2018/0907
Motion från Liberalerna, ” Minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar” den 23 juli 2018 dnr KS 2018/0560.

Yrkanden
Kenth Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Staffan Bolin (L) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-19
Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande
Nej till Staffan Bolins (L) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth
Anderssons (S) yrkande.

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-19

BSN 2018/0984

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-09-19 klockan
17.00–21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Astrid Rugsveen (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Rita Borg (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)
Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Alexander
Lewerentz (M)

Ersättare

Agneta Geijer (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Bitr Förvaltningschef, BSN
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN
André Levin, Ekonomichef, BSN
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN
Aleksandra Rodenkrants Hagström, Verksamhetschef förskola,
BSN
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN
Cecilia Lundborg Fehrlund, Utvecklingsledare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-19

BSN 2018/0984

Justerare

Staffan Bolin (L)

Paragrafer

§ 131-148

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund måndag 24
september 2018 kl 09:30

Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Staffan Bolin (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Paragrafer

§ 131-148

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-17

Barn- och skolförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Skolkontoret

2018-09-05
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Diarienummer

BSN 2018/0907
Emma Möller

Barn- och skolnämnden

046-3599248
emma.moller@lund.se

Remiss: Motion från Philip Sandberg (L) och
Ursula Savonius (L) - Minska utsattheten för
barn med skuldsatta föräldrar
Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i denna att
Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan med
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den 5
oktober 2018.
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med skollagen
och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och skolförvaltningen
redan involverad i ett liknande arbete som motionen förespråkar, nämligen
framtagandet av en plan för arbete med barn i ekonomisk utsatthet.
Kommunkontoret har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram
planen inom ramen för ett av tre prioriterade områden för arbetet med
folkhälsa i Lund med utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat. Barn- och
skolförvaltningen ingår i arbetet med att arbeta fram en plan. Utifrån
ovanstående redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete
som motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser
Barn- och skolförvaltningen remissen besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018 dnr
BSN 2018/0907.
Motion från Liberalerna, " Minska utsattheten för barn med skuldsatta
föräldrar" den 23 juli 2018 dnr KS 2018/0560.

Barnets bästa
Motionen handlar bl.a. om hur berörda nämnder och civilsamhället ska ta
ett helhetsgrepp och se över vilka möjligheter som finns för att stärka barns
(med skuldsatt föräldrar) framtidstro. Detta ska bl.a. ske genom att en
handlingsplan tas fram för att minska utsattheten för barnen. Förslaget kan
påverka barn och elever i Lunds kommun på ett positivt sätt.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

E-post

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

www.lund.se

barnochskola@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2018-09-05

Diarienummer

BSN 2018/0907

Ärendet
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i denna att
Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan med
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den 5
oktober 2018.
I motionen lyfts även bl.a. att





skolan ska vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella
insamlingar där barnens föräldrar förväntas bidra.
fler barn ur skuldsatta hushåll ska få information om gratis
fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv.
stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar blivit vräkta ska
förbättras.
de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen i Lund ska
minskas.

Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande

Rättslig reglering
I skollagen 10 kap 10-11 § framgår det att Eleverna ska ha tillgång till
böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas enstaka
inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en
mindre entréavgift till ett museum.
Skolverket understryker att även små kostnader kan vara betungande för
hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Det
måste skolan ta hänsyn till det när man planerar aktiviteter
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med skollagen
och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och skolförvaltningen
redan involverad i ett liknande arbete som motionen förespråkar.
Kommunfullmäktige i Lund har med utgångspunkt i välfärdsrapportens
resultat beslutat att barn i ekonomisk utsatthet ska vara ett av tre
prioriterade områden för arbetet med folkhälsa i Lund. För varje prioriterat
område kommer en plan för genomförande att tas fram. Arbetet med barn
i ekonomisk utsatthet har sammanförts med Lunds ansökan om bidrag till
Delegationen mot segregation, delmos. Lund har beviljats statsbidrag som
bl.a. omfattar en kartläggning, en behovsanalys och en plan för
genomförande som ska redovisas till delmos i januari 2019. Redovisningen
kommer även utgöra grunden för en plan för arbetet med barn i ekonomisk
utsatthet som ska godkännas av kommunstyrelsen.
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Tjänsteskrivelse
2018-09-05

Diarienummer

BSN 2018/0907
I beslutet om välfärdsrapporten från Kommunfullmäktige står det att
planerna ska tas fram i samarbete med berörda förvaltningar. Därför har en
styrgrupp bildats. Styrgruppens uppdrag är att bidra till att en plan för
arbete med barn i ekonomisk utsatthet tas fram till kommunstyrelsen och
att arbetet med genomförande och uppföljning genomförs i enlighet med
planen. I styrgruppen ingår representanter från Barn- och
skolförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kulturoch fritidsförvaltningen och Kommunkontoret. Utifrån ovanstående
redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete som
motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser Barn- och
skolförvaltningen remissen besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten.

Emma Möller
Utvecklingsledare

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 332

Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov
värt namnet”

Dnr KS 2018/0169

Sammanfattning
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar
fram en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter
utan kostnad under sportlovsveckan.
Kommunkontoret är positiv till gratis aktiviteter för barn och
ungdomar i Lund under sportlovet.
Att utöka sportlovsverksamheten enligt motionens intentioner skulle
innebära att kultur- och fritidsförvaltningen behöver större
ekonomiska resurser i form av administrativ personal.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2018 dnr KS
2018/0169
Kultur- fritidsnämndens beslut den 19 april 2018 § 55 med
förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 dnr KU 2018/0071
Barn- och skolnämndens beslut den 18 april 2018 § 81 med
förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad
den 2 februari 2018

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Birger Swahn (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att redovisa de ”prova påverksamheter” som idag görs och med det anse motionen besvarad.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen och uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att arrangera prova-på-verksamhet hela året, i

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07
enlighet med Vänsterpartiets tidigare motion (2014-08-18).
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till remissvarens
hänvisningar till pågående arbete inom bland annat Lov i Lund och
föreningsbidrag till gratis prova-verksamhet under loven.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Fanny Johanssons
(S) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Helena Falk (V) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) och Axel
Hallberg (MP) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att rösta
beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Philip Sandbergs
(L) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

bifalla motionen och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att genomföra prova-på-verksamhet under sportlovet år 2019
och utvärdera utfallet av försöket.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 332/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 299-334

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Paragrafer

§ 299-334

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 34. Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov värt
namnet” (KF) Dnr KS 2018/0169
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande:
att
motionen ska anses besvarad med hänvisning till remissvarens
hänvisningar till pågående arbete inom bland annat Lov i Lund och
föreningsbidrag till gratis prova-verksamhet under loven.
För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 34
Dnr KS 2018/0169

Socialdemokraterna reservation
34. Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov värt namnet” (KF)
Barnens och deras vårdnadshavares förutsättningar och bakgrund ska inte avgöra barnens
livschanser eller möjligheter att ha stimulerande och meningsfulla lov och ledigheter.
Det är positivt att även Liberalerna visar en strävan att i alla fall till viss del tillgängliggöra
fritidsaktivitet för alla barn och unga. Dock slår Liberalerna här in öppna dörrar. Som
motionären bör vara medveten om, givet att Brådvik sitter i kultur- och fritidsnämnden, görs
detta arbete redan fast i en ännu mer utvecklad version.
Faktum är att kultur- och fritidsförvaltningen under 2017 arbetade med att ta fram en långsiktig
och hållbar lovmodell för att skapa avgiftsfria aktiviteter för barn och unga i Lunds kommun.
Efter sommaren 2017 var det tydligt att de stora vinnarna var barnen. Ett starkt samarbete
mellan olika aktörer så som olika delar av föreningslivet var en central del för att kunna nå ut
till barn och unga i hela kommunen. Över 400 aktiviteter fanns med i sommarlovskalendern
med över 9500 deltagare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har också jobbat fram en plattform för all lovverksamhet att
vila på, denna hittas på www.lund.se/lovilund och fortsätter ständigt att utvecklas. Samtidigt så
finns ett samarbete mellan berörda förvaltningar för att säkerställa att lovaktiviteterna når ut till
så många som möjligt. Dessutom har den rödgröna regeringen har också bidragit till att stärka
möjligheterna för oss att genomföra dessa viktiga satsningar på barn och unga genom riktade
statsbidrag.
För att inte sparka in öppna dörrar och lägga förslag om saker som redan genomförs reserverar
vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategisk utvecklingsavdelning

2018-09-19
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Diarienummer

KS 2018/0169

Lisa Gunnefur

Kommunstyrelsen

040-3595961
lisa.gunnefur@lund.se

Motion från Gunnar Brådvik (L) "Ett sportlov värt
namnet"
Sammanfattning
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar
fram en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter
utan kostnad under sportlovsveckan.
Kommunkontoret är positiv till gratis aktiviteter för barn och
ungdomar i Lund under sportlovet.
Att utöka sportlovsverksamheten enligt motionens intentioner skulle
innebära att kultur- och fritidsförvaltningen behöver större
ekonomiska resurser i form av administrativ personal.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2018 dnr KS
2018/0169
Kultur- fritidsnämndens beslut den 19 april 2018 § 55 med
förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 dnr KU 2018/0071
Barn- och skolnämndens beslut den 18 april 2018 § 81 med
förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad
den 2 februari 2018

Barnets bästa
Beslutet gynnar barn genom att arbetet med gratis
sportlovsverksamhet för flickor och pojkar i Lund förstärks.
Skolornas fritidshem erbjuder aktiviteter under loven men ett utökat
utbud av aktiviteter under loven är bra för barn och elever i Lund.
För att främja inkludering, motverka segregation och skapa nya
kontaktytor mellan barn och unga med olikartad social bakgrund är
kultur- och fritidsförvaltningens ambition att ständigt bevaka barns
och ungas bästa genom att erbjuda avgiftsfria aktiviteter som ger
stimulans och personlig utveckling under loven.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-19
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Diarienummer

KS 2018/0169

Ärendet
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar
fram en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter
utan kostnad under sportlovsveckan.
Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för så väl
folkhälsan som civilsamhällelig fostran. Liberalerna vill därför
utveckla samarbetet med idrottsföreningarna och att de ska få bättre
förutsättningar att marknadsföra sin verksamhet gentemot barn och
unga i kommunen.
Ett sätt att stimulera barn och unga till mer idrottande vore att
kommunen gav möjlighet till barn och unga att prova på olika
idrotter gratis under en tidsperiod.

Redovisning av barn- och skolnämndens och kultur och
fritidsnämnden remissvar
Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden har en positiv inställning till gratis prova-påverksamhet under loven. Skolorna och fritidshemmen arbetar
kontinuerligt, i enlighet med skollag och läroplan, med att erbjuda
fysisk aktivitet och skolorna bjuder regelbundet in föreningar för att
eleverna ska få möjlighet att prova på olika sporter och idrotter. Det
ingår dock inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under
elevernas fritid.
Samarbetet mellan förvaltningarna inom ramen för Lov i Lund består
bland annat i att se över om även skolornas fritidshem kan få del av
Lov i Lund-aktiviteterna eller om någon aktivitet kan anordnas i
samarbete med fritidshemmen.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till intentionerna i motionen
och hänvisar till pågående arbete med bland annat Lov i Lund och
föreningsbidrag till gratis prova-på-verksamhet under loven. Kulturoch fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att besluta
att genomföra prova-på-verksamhet under till exempel sportlovet år
2019 och utvärdera utfallet av försöket.

Tjänsteskrivelse
2018-09-19
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Kommunkontorets kommentar
Barn och unga i åldersgruppen 6-17 år behöver sammanlagt minst
60 minuters fysisk aktivitet dagligen med ökad puls och andning för
att uppnå hälsovinster. Lunds kommuns välfärdsrapport för 2017
visar att endast 27,8 procent av flickorna och 38,1 procent av
pojkarna i Lund når upp till den rekommenderade nivån av daglig
fysisk aktivitet.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden samarbetar
inom ramen för Lov i Lund som erbjuder gratis lovverksamhet för
flickor och pojkar i åldersgruppen 6-15 år under bland annat
sportlovsveckan. De statliga medlen som Lund får till Lov i Lund
fördelas mellan kommunerna utifrån andelen barn och ungdomar i
hushåll med försörjningsstöd eller andra former av bistånd.
Aktiviteterna inom Lov i Lund når därför den målgrupp unga som
motionerar minst.
Förutom de kostnadsfria sportaktiviteter som erbjuds elever inom
ramen för Lov i Lund finns även möjlighet för föreningar och andra
aktörer att söka bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen för att
bedriva lovverksamhet för flickor och pojkar i Lund.
Ytterligare pågående arbete inom kommunen som kan bidra till att
fler barn och unga blir fysiskt aktiva är överenskommelsen mellan
Lunds kommun och idéburen sektor i Lund samt kommunens arbete
med folkhälsa som till och med år 2020 kommer ha ett särskilt fokus
på barns och ungas levnadsvanor.
Kommunkontoret rekommenderar kommunfullmäktige att besluta
att genomföra prova-på-verksamhet under sportlovet år 2019 och
utvärdera utfallet av försöket.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Bifalla motionen och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att genomföra prova-på-verksamhet under sportlovet år 2019
och utvärdera utfallet av försöket.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
planeringschef

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden, Gunnar Brådvik (L).

Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND
2018-02-18

Ett sportlov värt namnet
Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för så väl folkhälsan som civilsamhällelig
fostran. Liberalerna vill utveckla samarbetet med idrottsföreningarna och att de ska få bättre
förutsättningar att marknadsföra sin verksamhet gentemot barn och unga i kommunen.
Ett sätt att stimulera barn och unga till mer idrottande vore att kommunen gav möjlighet till
barn och unga att prova på olika idrotter gratis under en tidsperiod. Ett sådant förslag lades i
augusti 2014 av Vänsterpartiet. När förslaget nådde kommunfullmäktige i januari 2015
beslutade fullmäktige att återremittera förslaget i avvaktan på utredningen av kulturchecken.
Tre år senare har Kultur- och fritidsnämndens rödgröna styre fortfarande inte presenterat en
utredning som godkänts av fullmäktige, varför Vänsterpartiets motion blivit liggande.
Då styret verkar dröja med en fullgod utredning av att ge fler barn och unga möjlighet att ta
del av musikundervisning, önskar Liberalerna se till att detta i alla fall inte går ut över
idrotten. Vi skulle därför med denna motion vilja väcka liv i frågan om ”prova på” igen.
I motionen om ”prova på” föreslår emellertid Vänsterpartiet att alla barn och unga i
kommunen mellan 6 och 12 år ska få möjlighet att kostnadsfritt prova på idrotts- och
kulturverksamheter under hela tre terminer. Kultur- och fritidsnämnden, när den behandlade
motionen i oktober 2014, ställde sig positiv till idén i sig, men avstyrkte bifall till motionen då
detta skulle bli för kostsamt. Det behövs en annan modell än ett och ett halvt års gratis ”prova
på:ande” för att kunna realisera den goda grundtanken.
Liberalerna föreslår därför att kommunen tillsammans med föreningslivet anordnar en så
kallad ”prova på vecka” under sportlovsveckan. Föreningslivet skulle under denna vecka,
genom kommunalt stöd med exempelvis fri tillgång till kommunens skollokaler och hjälp
med marknadsföring, få möjlighet att låta barn och unga prova på olika idrotter gratis under
sportlovet. Det hade varit en realistiskt genomförbar åtgärd som stimulerat barn och ungas
möjlighet att prova på olika idrotter och hade gjort sportlovet i Lunds kommun till ett verkligt
sportlov.
Jag yrkar därför att fullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och
skolnämnden att i samverkan med föreningslivet ta fram en plan för möjligheten att
anordna en prova på vecka enligt motionens intentioner.

Gunnar Brådvik (L)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 55

Yttrande över motion från Gunnar
Brådvik (L) angående
sportlovsverksamhet
Dnr KU 2018/0071

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Gunnar Brådvik (L) med
rubriken ”Ett sportlov värt namnet”. Motionärens förslag är att
kommunen tillsammans med föreningslivet ska anordna en så kallad
prova-på-vecka under sportlovsveckan. Satsningen skulle enligt
motionen vara möjlig med hjälp av kommunalt stöd, såsom exempelvis
fri tillgång till kommunens lokaler och hjälp med marknadsföring.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden
samt barn- och skolnämnden för yttrande med anhållan om svar senast
den 18 maj 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en positiv inställning till gratis provapå-verksamhet och menar att en sådan till stor del bedrivs idag under
sportlovsveckan med stöd genom kontanta medel och i många fall
kostnadsfria lokaler. Att bedriva prova-på-verksamhet fullt ut enligt
motionärens intention skulle innebära att förvaltningen behöver större
ekonomiska resurser i form av administrativ personal.
Genom ett tidigare regeringsbeslut erhåller Lunds kommun under åren
2016-2019 statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för
åldersgruppen 6-15 år. Statsbidraget har nu genom nya beslut utökats till
övriga lov. Utifrån det statliga stödet undersöker förvaltningen
möjligheterna att involvera föreningslivet.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 20 februari 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad
den 2 februari 2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden ska ajournera sig för
överläggning.
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att rekommendera
kommunfullmäktige att besluta att genomföra prova-på-verksamhet i
enlighet med förslaget på försök under nästa år samt att rekommendera
kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att
utvärdera utfallet av försöket.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L)
yrkanden med tillägget att nämnden ska besluta att rekommendera
kommunfullmäktige att prova-på-verksamheten ska ske under begränsad
tid, till exempel sportlovsveckan.
Birger Swahn (M), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson
(C) och Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L)
yrkanden.
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till Saima Jönsson Fahoums (V)
yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin
Gustafsson (S) om att nämnden ska ajournera sig för överläggning.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande från
Elin Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag samt
yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska
rekommendera kommunfullmäktige att besluta att genomföra prova-påverksamhet i enlighet med förslaget på försök under nästa år, att
rekommendera kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att utvärdera utfallet av försöket samt att rekommendera
kommunfullmäktige att prova-på-verksamheten ska ske under begränsad
tid, till exempel sportlovsveckan. Ordföranden ställer proposition på de
två yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkande
från Elin Gustafsson (S) med flera. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera röstar
nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP) och Julius Eberhard (MP) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Saima
Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner
(KD) röstar nej.
Med sex nej-röster gentemot fem ja-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Gunnar Brådvik (L) med
flera.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

rekommendera kommunfullmäktige att besluta att genomföra
prova-på-verksamhet i enlighet med förslaget på försök under nästa
år

att

rekommendera kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att utvärdera utfallet av försöket

att

rekommendera kommunfullmäktige att prova-på-verksamheten ska
ske under begränsad tid, till exempel sportlovsveckan

Reservationer
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) reserverar sig mot fattat
beslut till förmån för eget yrkande samt inkommer med skriftlig
reservation, se bilaga 1. Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot
fattat beslut samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 2.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-04-19, klockan 17.30–20.15

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Börje Anehamre (M)
David Tinglöv (M)
Elsa Christersson (MP)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Lina Heimer, tillförordnad administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Lena Nielsen, controller, §§ 46-49
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 46-58
Peder Severin, jurist/utvecklingsstrateg, §§ 46-52

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 46-61

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-04-26

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
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KU 2018/0107

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Adrian Borin (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-19

Paragrafer

§§ 46-61

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-21

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse
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2018-04-19
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Kultur- och fritidsnämnden

Christian Håkansson
046-359 78 33
christian.hakansson@lund.se

Yttrande över motion från Gunnar Brådvik (L)
angående sportlovsverksamhet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Gunnar Brådvik (L) med
rubriken ”Ett sportlov värt namnet”. Motionärens förslag är att
kommunen tillsammans med föreningslivet ska anordna en så kallad
prova-på-vecka under sportlovsveckan. Satsningen skulle enligt
motionen vara möjlig med hjälp av kommunalt stöd, såsom exempelvis
fri tillgång till kommunens lokaler och hjälp med marknadsföring.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en positiv inställning till gratis provapå-verksamhet och menar att en sådan till stor del bedrivs idag under
sportlovsveckan med stöd genom kontanta medel och i många fall
kostnadsfria lokaler. Att bedriva prova-på-verksamhet fullt ut enligt
motionärens intention skulle innebära att förvaltningen behöver större
ekonomiska resurser i form av administrativ personal.
Genom ett tidigare regeringsbeslut erhåller Lunds kommun under åren
2016-2019 statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för
åldersgruppen 6-15 år. Statsbidraget har nu genom nya beslut utökats till
övriga lov. Utifrån det statliga stödet undersöker förvaltningen
möjligheterna att involvera föreningslivet.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden
och barn- och skolnämnden för yttrande med anhållan om svar senast den
18 maj 2018.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 20 februari 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad
den 2 februari 2018

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Barnets bästa
Sportlovsverksamhet berör barn och unga, förslag och beslut syftar till att
stödja och förbättra redan pågående verksamhet.
Förvaltningens ambition är att ständigt bevaka barns och ungas bästa
genom att erbjuda avgiftsfria aktiviteter, som ger stimulans och personlig
utveckling under loven. Detta för att främja inkludering, motverka
segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med
olikartad social bakgrund.

Ärendet
Gunnar Brådvik (L) har till kommunstyrelsen inkommit med en motion
om att kommunen tillsammans med föreningslivet ska anordna en så
kallad prova-på-vecka under sportlovsveckan. Satsningen skulle enligt
motionen vara möjlig med hjälp av kommunalt stöd, såsom exempelvis
fri tillgång till kommunens lokaler och hjälp med marknadsföring.
Motionären menar att satsningen skulle vara en realistiskt genomförbar
åtgärd, som skulle stimulera barns och ungas möjlighet att prova på olika
idrotter och som skulle göra sportlovet i Lunds kommun till ett verkligt
sportlov.
Verksamheterna är viktiga i förebyggande syfte och för att ge barn och
unga en rikare fritid, såväl i deltagar- som i ledarrollen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en positiv inställning till gratis provapå-verksamhet och menar att verksamheten till stor del bedrivs under
sportlovsveckan idag med stöd genom kontanta medel och i många fall
kostnadsfria lokaler.
Med kontanta medel menas möjlighet att ansöka om ”Bidrag till
lovverksamhet” för föreningsliv och andra aktörer. En del av bidraget
kan avse kostnadsfria lokaler.
Att bedriva prova-på-verksamhet fullt ut enligt motionärens intention
skulle innebära att förvaltningen behöver större ekonomiska resurser i
form av administrativ personal.
Genom ett tidigare regeringsbeslut erhåller Lunds kommun under åren
2016-2019 statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för
åldersgruppen 6-15 år. Statsbidraget har nu genom nya beslut utökats till
övriga lov. Medlen fördelas mellan kommunerna med hjälp av en
fördelningsnyckel utifrån antal barn/ungdomar och antal barn/ungdomar i
hushåll med försörjningsstöd eller andra former av ekonomiskt bistånd.
Utifrån det statliga stödet undersöker förvaltningen möjligheterna att
involvera föreningslivet.

Stöd och bidrag till lovverksamhet
Idag erbjuds lovbidrag genom ”Bidragsformer till föreningar och andra
aktörer”. Bidragsformen antogs av kultur- och fritidsnämnden den 4 juni
2015, § 66.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse
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Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar och andra aktörer att
arrangera lovverksamhet, inom vilken barn och unga i åldersgruppen
7-20 år, erbjuds verksamhet som stimulerar deras intressen och främjar
deras utveckling. Syftet är även att entusiasmera barn att komma med i
föreningslivet.

Marknadsföring av lovverksamhet
Lunds kommun tillhandahåller e-tjänsten ”Lov i Lund”, där föreningar,
kommunens verksamheter och andra aktörer kan marknadsföra sina
aktiviteter. E-tjänsten är en kalender, där invånare kan söka på aktuell
dag för att ta del av de aktiviteter, som erbjuds. Information om
aktiviteterna sprids även i sociala medier för att nå målgruppen och
vårdnadshavare.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med
hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

§ 81

Remiss: Motion från Gunnar Bråvik (L)
”Ett sportlov värt namnet”

Dnr BSN 2018/0119

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Ett
sportlov värt namnet” och föreslår i denna att Barn- och skolnämnden
och Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar fram
en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter under en
vecka. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till gratis prova-på verksamhet för
elever om det möjliggörs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det ingår
inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under elevernas fritid.
Barn- och skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen
genomför redan ett samarbete inom ramen för Lov i Lund som är ett
statsbidrag som avser kostnadsfria lovaktiviteter för åldersgruppen 6–15
år. Inom ramen för det statliga stödet undersöker Kultur- och
fritidsförvaltningen möjligheterna att involvera föreningslivet för att bl.a.
erbjuda kostnadsfria sportaktiviteter på loven.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018 dnr BSN
2018/0119
Motion från Liberalerna, Motion från Liberalerna ”Ett sportlov värt
namnet” den 18 februari 2018 dnr KS 20108/0169

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar med instämmande av Dennis Svensson (MP)
bifall till förvaltningens förslag.
Hanna Gunnarsson (V) tillstyrker motionen och uppmanar barn- och
skolnämnden att bifalla att kultur & fritidsnämnden svarar för
genomförandet.
Staffan Bolin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt lägger en
protokollsanteckning för liberalerna.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Mårten Spannes (S) yrkande
Nej till Hanna Gunnarssons (V) yrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Mårten Spannes
(S) yrkande.

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse ”Remiss: Motion från Gunnar Bråvik (L) ”Ett
sportlov värt namnet” 2018-03-28.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar
För Liberalerna:
Barn- och skolförvaltningen är i sitt tjänsteyttrande positiva till motionen
om gratis prova-på verksamhet för elever under sportlovet. Redan idag
samarbetar förvaltningen med Kultur- och fritidsförvaltningen kring
detta. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
de båda nämnderna och förvaltningarna, vilket också Barn- och
skolförvaltningen gör i sin skrivelse.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

BSN 2018/0355

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-04-18 klockan 17.00–
21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)

Ersättare

Rita Borg (S)
Agneta Geijer (S)
Gösta Eklund (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Bitr förvaltningschef, BSN
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN
Sofia Güll, Kommunikatör, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Sirpa Tomasson, Ekonom, BSN
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN
Mira Norrsell, Miljösamordnare, K&F
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Camilla Stellgren, HR-konsult, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Alexander Lewerentz (M)

Paragrafer

§ 73-90

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

BSN 2018/0355

Barn- och skolkontoret

Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Alexander Lewerentz (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-18

Paragrafer

§ 73-90

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-15

Barn- och skolförvaltningen
Skolkontoret

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-03-28

BSN 2018/0119

Barn- och skolnämnden

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Remiss: Motion från Gunnar Bråvik (L) "Ett
sportlov värt namnet"
Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Ett
sportlov värt namnet” och föreslår i denna att Barn- och skolnämnden
och Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar fram
en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter under en
vecka. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till gratis prova-på verksamhet för
elever om det möjliggörs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det ingår
inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under elevernas fritid.
Barn- och skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen
genomför redan ett samarbete inom ramen för Lov i Lund som är ett
statsbidrag som avser kostnadsfria lovaktiviteter för åldersgruppen 6–15
år. Inom ramen för det statliga stödet undersöker Kultur- och
fritidsförvaltningen möjligheterna att involvera föreningslivet för att bl.a.
erbjuda kostnadsfria sportaktiviteter på loven.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018 dnr BSN
2018/0119.
Motion från Liberalerna, Motion från Liberalerna "Ett sportlov värt
namnet" den 18 februari 2018 dnr KS 20108/0169.

Barnets bästa
Motionen handlar bl.a. om hur barn och unga ska få möjlighet att
kostnadsfritt prova på olika idrotter under sportlovet. Skolornas
fritidshem erbjuder olika aktiviteter under loven men ett utökat utbud
under sportlovet är bra för barn och elever i Lunds kommun.

Ärendet
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Ett
sportlov värt namnet” och föreslår i denna att Barn- och skolnämnden
och Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar fram
en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter under en

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

barnochskola@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-03-28

BSN 2018/0119

vecka. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den
18 maj. I motionen lyfts även att föreningslivet under veckan skulle få fri
tillgång till kommunens skollokaler och hjälp med marknadsföring för att
kunna låta barn och unga prova på olika idrotter gratis under sportlovet.
Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande
Fritidshemmet ska enligt skollagen och läroplanen komplettera
utbildningen i grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska även
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska även främja
allsidiga kontakter och social gemenskap. Detta ska ske genom att
undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare
genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna
erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som
integrerar omsorg och lärande. Undervisningen i fritidshemmet
kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad
ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå
från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att
främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra
genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt
med utforskande och praktiska arbetssätt.
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en allsidig
rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika
naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva
rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt
aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk
aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.
Skolorna och fritidshemmen arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag
och läroplan, för att erbjuda eleverna fysiska aktiviteter. Det är bl.a.
vanligt att olika föreningar bjuds in till idrott- och hälsa-lektionerna för
att eleverna ska få möjlighet att prova på olika sporter och idrotter. Även
under skolloven genomför fritidshemmen utflykter och aktiviteter för att
bl.a. främja fysisk aktivitet.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till gratis prova-på verksamhet för
elever om det möjliggörs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det ingår
inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under elevernas fritid.
Barn- och skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen
genomför ett samarbete inom ramen för Lov i Lund som är ett statsbidrag
som avser kostnadsfria lovaktiviteter för åldersgruppen 6–15 år. Inom
ramen för statsbidraget undersöker Kultur- och fritidsförvaltningen
möjligheterna att involvera föreningslivet för att bl.a. erbjuda
kostnadsfria sportaktiviteter på loven. Samarbetet mellan förvaltningarna
består bl.a. i att se över om även skolornas fritidshem kan få del av Lov i
Lund-aktiviteterna eller om någon aktivitet kan anordnas i samarbete
med fritidshemmen.

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-03-28

BSN 2018/0119

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Remiss: Motion från Gunnar
Bråvik (L) ”Ett sportlov värt namnet” 2018-03-28.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Emma Möller
Utvecklingsledare

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-10-30

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0713

Pernilla Ardhe

Kommunstyrelsen

046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Motion från Agneta Lindskog (KD) "Låt Raoul
Wallenbergs namn bli en del av Lunds offentliga
miljö"
Sammanfattning
Agneta Lindskog (KD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige
-

att en minnesplats för Raoul Wallenberg skapas i Lund
att en större gata uppkallas efter honom

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2018, § 201.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018.
Agneta Lindskogs (KD) motion ”Låt Raoul Wallenbergs namn bli en
del av Lunds offentliga miljö”, inkommen den 18 september 2018.

Barnets bästa
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att det är bra om
barn vet vem Raoul Wallenberg var.

Ärendet
Agneta Lindskog (KD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige
-

att en minnesplats för Raoul Wallenberg skapas i Lund
att en större gata uppkallas efter honom

Sammanfattningsvis framförs i motionen önskemål om att det skapas
någon form av minnesplats för Raoul Wallenberg i Lund. Det kan
röra sig om ett torg, gärna med ett monument. Ytterligare alternativ
är att namnge en större gata efter honom.

Byggnadsnämnden
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande.
Nämnden föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att
fortsätta arbetet med att finna ut och namnge en lämplig plats för att
hedra Raoul Wallenberg.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-30
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KS 2018/0713

Kommunkontoret
Av byggnadsnämndens yttrande framgår att det sedan tidigare finns
ett pågående arbete i linje med motionens intentioner.
Kommunkontoret anser att motionen kan anses besvarad genom att
byggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet på sätt som
nämnden har föreslagit.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

ge byggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med att
finna ut och namnge en lämplig plats för att hedra Raoul
Wallenberg, samt
därmed anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 201

Remiss: Motion från Agneta Lindskog (KD)
”Låt Raoul Wallenbergs namn bli en del av
Lunds offentliga miljö”

Dnr BN 2018/0448

Sammanfattning
I en av Agneta Lindskog inlämnad motion, daterad 2018-09-14
framförs önskemål om att på något sätt skapa en minnesplats för
Raoul Wallenberg. I motionen yrkas på
- En minnesplats för Raoul Wallenberg i Lund
- Att en större gata uppkallas efter honom.
Namnet Raoul Wallenberg har redan tidigare i ett annat
sammanhang diskuterats med Raoul Wallenberginstitutet, som velat
ha en gata uppkallad efter honom invid institutet.
Stadsbyggnadskontoret kommer att fortsätta arbetet med att
hantera frågan kring Raoul Wallenberg utifrån den nu inkomna
motionen och de tidigare ansatserna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret 2018-10-02

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

föreslå att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ut och namnge en
lämplig plats för att hedra Raoul Wallenberg

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

BN 2017/0490

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-10-18 klockan
17.00–18.35

Ledamöter

Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) § 195-208,
§210-213
anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av § 209
Margita Malmros (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) § 209
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD) §
195-213

Ersättare

Alexander Wallin (M), närvarande kl. 17.39-18.35
Johan Helgeson (MP)
Ann Schlyter (V)
Per Johnsson (C)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Maja Skoog, planarkitekt
Daniel Hansson, planarkitekt
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Emelie Norén, trafikstrateg
Emina Ligata, praktikant

Justerare

Helmut Moser (V) med Mohsen Abtin (S) som ersättare

Paragrafer

§ 195-213

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

BN 2017/0490

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, 2018-10-24 kl.
13.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Helmut Moser (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Paragrafer

§ 195-213

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2018-11-19

Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadskontoret
Lantmäteriavdelningen

1(3)

Tjänsteskrivelse
2018-10-02

Jonas Andreasson
046-2595902

Byggnadsnämnden

Jonas.andreasson@lund.se

Remiss - Svar på motion ”Låt Raoul Wallenbergs
namn bli del av Lunds offentliga miljö”
Dnr 2018/0448

Sammanfattning
I en av Agneta Lindskog inlämnad motion, daterad 2018-09-14
framförs önskemål om att på något sätt skapa en minnesplats för
Raoul Wallenberg. I motionen yrkas på
- En minnesplats för Raoul Wallenberg i Lund
- Att en större gata uppkallas efter honom.
Namnet Raoul Wallenberg har redan tidigare i ett annat
sammanhang diskuterats med Raoul Wallenberginstitutet, som velat
ha en gata uppkallad efter honom invid institutet.
Stadsbyggnadskontoret kommer att fortsätta arbetet med att
hantera frågan kring Raoul Wallenberg utifrån den nu inkomna
motionen och de tidigare ansatserna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret 2018-10-02(denna
skrivelse).

Barnets bästa
Det är bra om barn vet vem Raoul Wallenberg var.

Ärendet
I en av Agneta Lindskog inlämnad motion, daterad 2018-09-14
framförs önskemål om att på något sätt skapa en minnesplats för
Raoul Wallenberg. . I motionen yrkas på
- En minnesplats för Raoul Wallenberg i Lund.
- Att en större gata uppkallas efter honom.
Namnet Raoul Wallenberg har redan tidigare i ett annat
sammanhang diskuterats med Raoul Wallenberginstitutet, som velat
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box XXX
Postnr ORT

Gata nummer

046-359 50 00

www.lund.se

forvaltningsbrevlada@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-02
ha en gata uppkallad efter honom invid institutet. Ett byte av ett
redan befintligt namn inom stadskärnan är inte aktuellt, vilket var
det som föreslogs. Det då framkomna förslaget var att namnsätta
infarten till och innergården vid Raoul Wallenberginstitutet till Raoul
Wallenbergs gränd. Namnsättningen gick inte vidare då man fann
den utvalda gatan inte representera Raoul Wallenberg på rätt sätt.
I motionen uttrycker Agneta Lindskog att det skulle vara ett torg,
gärna med ett monument och fortsätter med att det kan vara uppe på
Brunnshög.

Vad finns redan?
Som redan nämnts så finns Raoul Wallenberg Institutet i staden med
sitt namn ”Raoul Wallenberg Institute of Human Rights”.
Vid Skissernas museum finns konstverket Attachéväska R.W. som
även finns på tre andra ställen i världen.

Foto: Bengt Oberger, Källa Wikipedia.

Det vore möjligt att kanske namnsätta platsen vid statyn till Raoul
Wallenbergs plats eller liknande.
Stadsbyggnadskontoret avser fortsätta arbetet med att hantera
frågan om att hedra Raoul Wallenberg genom en lämplig
namnsättning.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
att

låta Stadsbyggnadskontoret fortsätta arbetet med att finna ut
och namnge en lämplig plats för att hedra Raoul Wallenberg.
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Tjänsteskrivelse
2018-10-02

Stadsbyggnadskontoret i Lund

Jonas Andreasson
Stadsingenjör
Beslut expedieras till:
Akten

3(3)

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-11-08

Mattias Nilsen
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Diarienummer

KS 2018/0568
Kommunstyrelsen

0733-341052
mattias.nilsen@lund.se

Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt
Bertilsson (C) "Gör det enklare att sätta upp
solceller"
Sammanfattning
Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) har lämnat in en
motion benämnd ”Gör det enklare att sätta upp solceller”. I motionen
föreslås: att slopa bygglovsavgiften för solenergianläggningar, att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att införa avgiftsfri förhandsgranskning
vad gäller installation av solceller och solfångare, samt att
byggnadsnämnden får i uppdrag att på andra sätt förenkla
bygglovsprocessen för solenergianläggningar.
Kommunkontoret har remitterat motionen till byggnadsnämnden.
Vid deras behandling av frågan valde de att ställa sig bakom
stadsbyggnadskontorets bedömning att nuvarande taxa är rimlig i
förhållande till handläggningens omfattning, och kontoret föreslår
därför en oförändrad tillämpning av taxan för solenergianläggningar.
Kommunkontoret delar stadsbyggnadskontorets bedömning.
Samtidigt kan det konstateras att det behövs en utökad analys för att
fullt ut kunna bedöma förslagens effektivitet kontra kostnad. En
sådan analys kan med fördel föreslås som en åtgärd i den Energiplan
för Lunds kommun som är under framtagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2018
Byggnadsnämndens beslut den 18 september 2018 § 157
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018 dnr
BN 2018/0341
Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) "Gör det
enklare att sätta upp solceller

Barnets bästa
Kostnadstäckning för bygglov avseende solenergianläggningar
bedöms inte påkalla en barnkonsekvensutredning.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-11-08
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Ärendet
Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) har lämnat in en
motion benämnd ”Gör det enklare att sätta upp solceller”. I motionen
föreslås:
- att slopa bygglovsavgiften för solenergianläggningar
- att ge byggnadsnämnden i uppdrag att införa avgiftsfri
förhandsgranskning vad gäller installation av solceller och
solfångare
- att byggnadsnämnden får i uppdrag att på andra sätt förenkla
bygglovsprocessen för solenergianläggningar
Den 8 augusti 2018 remitterade kommunkontoret motionen till
byggnadsnämnden. Vid deras behandling av frågan valde de att ställa
sig bakom stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, i vilken
stadsbyggnadskontoret bedömer: att nuvarande taxa är rimlig i
förhållande till handläggningens omfattning, och kontoret föreslår
därför en oförändrad tillämpning av taxan för solenergianläggningar.
Bedömningen motiveras enligt följande:
- I byggnadsnämndens taxa regleras vilken avgift som ska tas
ut vid bygglovsprövningar för fasadförändringar. Utvändig
ändring av en byggnad genererar i normalfallet en avgift på 1
842 kr (varav 313 kr för administrativ kommunikation).
Solenergianläggningar debiteras enligt taxans lägsta
handläggningsfaktor, vilket ger en kostnad på 1 077 kr (varav
313 kr för administrativ kommunikation).
- Enligt PBL och Boverkets förtydligande krävs en bedömning
från fall till fall huruvida en solenergianläggning ska bedömas
som lovbefriad. Skulle en åtgärd bedömas lovpliktig krävs
bygglov. En sådan prövning kan t.ex. innebära platsbesök och
remiss till stadsantikvarien (inom riksintresseområdet för
kulturmiljön samt rödmarkerade byggnader i
bevaringsprogrammet).
- Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller redan idag kostnadsfri
rådgivning och information kring bygglovsplikt för
solenergianläggningar.

Kommunkontorets kommentar
Det kan finnas skäl till att Lunds kommun underlättar installation av
solceller då det är en åtgärd med goda möjligheter att minska
klimatpåverkan. I LundaEko II finns två delmål (4.1 minskat utsläpp
av växthusgaser och 4.5 lokal produktion av energi från förnybara
källor) vars uppfyllande påverkas av motionens förslag.
Samtidigt behöver varje åtgärd vägas mot ekonomiska
konsekvenser. Redogörelsen från stadsbyggnadskontoret visar att

Tjänsteskrivelse
2018-11-08
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Diarienummer

KS 2018/0568
motionens inriktning innebär ökad handläggning och därigenom ett
ökat ianspråktagande av resurser. Med hänsyn till detta och det
faktum att kostnadsfri rådgivning redan tillhandahålls, samt med
beaktande av att solenergianläggningar debiteras enligt taxans lägsta
faktor, delar kommunkontoret stadsbyggnadskontorets bedömning
att tillämpning av taxan för solenergianläggningar bör lämnas
oförändrad.
Samtidigt kan det konstateras att det behövs en utökad analys för att
fullt ut kunna bedöma förslagens effektivitet kontra kostnad. En
sådan analys kan med fördel föreslås som en åtgärd i den Energiplan
för Lunds kommun som är under framtagande.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

uppdra åt kommunstyrelsen att beakta motionens förslag vid
framtagandet av Energiplan för Lunds kommun
därmed anse motionen besvarad

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Lars V Andersson
Bernt Bertilsson

Britt Steiner
Planeringschef

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 157

Remiss: Motion från Lars V Andersson (C)
samt Bernt Bertilsson (C) ”Gör det enklare
att sätta upp solceller”

Dnr BN 2018/0341

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts yttra sig över
en motion inlämnad av Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson
(C) ”Gör det enklare att sätta upp solceller” (Dnr KS 2018/0568). I
motionen föreslås att inga avgifter för rådgivning och
bygglovshandläggning ska debiteras den som har för avsikt att
installera en solenergianläggning.
Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller redan idag kostnadsfri
rådgivning och information kring bygglovsplikt för
solenergianläggningar.
I byggnadsnämndens taxa regleras vilken avgift som ska tas ut vid
bygglovsprövningar för fasadförändringar. Avseende
solenergianläggningar tillämpas taxans lägsta nivå, vilket genererar
en lägre kostnad än vid ett ”normal” bygglov för fasadändring.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att taxan behålls oförändrad.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-05
Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) ”Gör det
enklare att sätta upp solceller”, 2018-08-06 (Dnr KS 2018/0568)

Yrkanden
Per Johnsson (C) med instämmande av Klas Svanberg (M), Mia
Honeth (L) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att
Byggnadsnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att besluta
att kommunen i fortsättningen, inte ska ta ut någon
handläggningsavgift vid handläggning av solcellsanläggningar utöver
kostnaden för administrativ kommunikation (för tillfället 313 kr).
Ulf Nymark (MP) med instämmande av Björn Abelson (S) och Helmut
Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Ulf Nymarks
(MP) m. fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Mohsen Abtin
(S), Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP) och Helmut Moser (V)
röstar för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Per
Johnsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar för bifall till Per
Johnssons (C) m.fl. yrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att som svar på kommunkontorets remiss från Lars V Andersson
(C) samt Bernt Bertilsson (C) ”Gör det enklare att sätta upp
solceller” (Dnr KS 2018/0568)
översända stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Reservationer
(C), (M), (L) och (KD) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig
reservation, se protokollsbilaga BN § 157.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-18

BN 2017/0489

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-09-18 klockan
17.00–20.00

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) § 150194
Per Johnsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C) § 150-194

Ersättare

Fredrik Fexner (S)
Margita Malmros (S)
Alexander Wallin (M)
Christoffer Karlsson (L)
Axel Nordberg (L)
Jan Annerstedt (FNL)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt
Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Charlotte Hägg Reander, planarkitekt
Susanna Bruzell, hållbarhetsstrateg

Justerare

Mia Honeth (L) med Mohsen Abtin (S) som ersättare

Paragrafer

§ 150-194

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-18

BN 2017/0489

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, 2018-09-26 kl.
15.00

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Mia Honeth (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-18

Paragrafer

§ 150-194

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

2018-10-22

Utdragsbestyrkande

Protokollsbilaga BN § 157

Ärende 8. Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson
(C) Gör det enklare att sätta upp solceller (Dnr KS 2018/0568).

Reservation från Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
Vi tycker att f örvaltningen ger att bra svar på motionen, men
anser att den låga kostnad det skulle inneb ära f ör kommunen att
s änka handl äggningsavgiften till kostnaden f ör den administrativa
kommunikationen är v äl v ärd att ta.
En s änkning skulle uppmuntra även de som bor i gamla hus att
skaffa sol-celler i de l ägen d är det är l ämpligt. Kostnaden f ör
kommunen skulle bli låg men symbolv ärdet skulle vara st örre.
Dessutom skulle likabehandlingen f örb ätt-ras eftersom det skulle
inneb ära att de som bor i gamla hus får det mer som övriga.
Enligt muntlig uppgift från f örvaltningen på BNs-sammantr äde
r ör det sig om ca 20 fall per år.

Per Johnsson (C)

Klas Svanberg (M)

Mia Honeth (L)

Dimitrios Afentoulis (KD)
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2018-09-05

Byggnadsnämnden

Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C)
"Gör det enklare att sätta upp solceller" (Dnr KS 2018/0568).
BN 2018/0341
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts yttra sig över en
motion inlämnad av Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) "Gör
det enklare att sätta upp solceller" (Dnr KS 2018/0568).
I motionen föreslås att inga avgifter för rådgivning och
bygglovshandläggning ska debiteras den som har för avsikt att installera en
solenergianläggning.
Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller redan idag kostnadsfri rådgivning
och information kring bygglovsplikt för solenergianläggningar.
I byggnadsnämndens taxa regleras vilken avgift som ska tas ut vid
bygglovsprövningar för fasadförändringar. Avseende
solenergianläggningar tillämpas taxans lägsta nivå, vilket genererar en lägre
kostnad än vid ett ”normal” bygglov för fasadändring.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att taxan behålls oförändrad.
Beslutsunderlag
Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) "Gör det enklare att sätta
upp solceller", 2018-08-06 (Dnr KS 2018/0568).
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-05 (denna handling)
Barnkonsekvensanalys
Kostnadstäckning för bygglov avseende solenergianläggningar bedöms
inte påkalla en barnkonsekvensutredning.
Ärendet
Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) föreslår i en motion att
förfrågningar och att handläggning av bygglovsprövningar för
solenergianläggningar ska vara kostnadsfri.
1 juli 2018 infördes en justering i plan- och bygglagen, vilket innebär
lättnader för bygglovsplikt avseende sk utvändiga ändringar, dvs att

Postadress
Besöksadress

Box 41, 221 00 LUND
Bangatan 10 A

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-14 60 51

E-post
Internet

byggnadsnamnden@lund.se
stadsarkitektkontoret@lund.se
www.lund.se
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montage av solenergianläggningar som huvudregel undantas från
bygglovsplikt.
Boverket har förtydligat syfte och bedömningskriterier för när bygglov
ändå krävs. Utdrag ur Boverkets anvisningar:
Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i
vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför
detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på
byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.
Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte
bygglovspliktiga.
Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom
detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden
byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från
bygglovsplikten finns dock vissa undantag.
Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kan
kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad
eller taktäckningsmaterial. Det finns inget särskilt undantag från krav på
bygglov för tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar. Det finns dock
undantag från lovplikten för byte av färg, fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial för en- och tvåbostadshus. Det finns också undantag för
andra byggnader än en- och tvåbostadshus för fasad och tak som vetter mot
kringbyggd gård. Dessa undantag gäller även vid byte till tak- och
fasadintegrerade solenergianläggningar.
För att avgöra om en montering av en sådan solenergianläggning kräver
bygglov måste en bedömning göras i varje enskilt fall om anläggningen
innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Det beror på
anläggningens utformning men även på den aktuella byggnadens typ, storlek,
utseende, karaktär och material. Aspekter som kan vägas in i bedömningen är
exempelvis anläggningens storlek, kulör, placering och lutning. Det saknas
dock vägledande rättspraxis om frågan när solenergianläggningar innebär att
byggnadens yttre avsevärt påverkas. Det finns bara en dom och den är från
mark- och miljödomstolen, MMD. Någon dom från Mark- och
miljööverdomstolen, MÖD, finns inte. (jfr prop. 2017/18:197 sid. 9-10)
Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även
om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget
från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer
av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare
och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:


de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial



de ska följa byggnadens form



de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är
särskilt värdefulla
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de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse
för totalförsvaret



att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller
för området
Bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler måste följa byggnadens
form. Det innebär att om en solfångare eller en solcellspanel är uppvinklad
från taket eller utvinklad från fasaden omfattas den inte av undantaget från
krav på bygglov. Detta innebär dock inte att uppvinklade eller utvinklade
solenergianläggningar alltid kräver bygglov. Om en uppvinklad eller utvinklad
solenergianläggning monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial måste en bedömning göras om åtgärden avsevärt
påverkar byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov. (jfr prop.
2017/18:197 sid.24)
Bygglovsbefrielsen för solfångare och solcellspaneler gäller inte på byggnader
eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det innebär dock inte
att sådana solenergianläggningar som monteras på byggnader eller inom
bebyggelseområden som är särskilt värdefulla alltid är bygglovspliktiga. En
bedömning måste göras i varje enskilt fall om solenergianläggningen avsevärt
påverkar byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov.

Stadsbyggnadskontorets synpunkter:
Enligt PBL och Boverkets förtydligande krävs således en bedömning från
fall till fall huruvida en solenergianläggning ska bedömas som lovbefriad.
Stadsbyggnadskontorets handläggare erbjuder kostnadsfri rådgivning och
bedömning avseende lovplikten inom ramen för byggnadsnämndens
skyldighet att lämna råd och upplysningar.
Skulle en åtgärd bedömas lovpliktig krävs bygglov. En sådan prövning kan
tex innebära platsbesök och remiss till stadsantikvarien (inom
riksintresseområdet för kulturmiljön samt rödmarkerade byggnader i
bevaringsprogrammet).
Byggnadsnämndens taxa reglerar kostnaden för bygglovsprövningar.
Utvändig ändring av en byggnad genererar i normalfallet en avgift på 1 842
kr (varav 313 kr för administrativ kommunikation).
Solenergianläggningar debiteras enligt taxans lägsta handläggningsfaktor,
vilket ger en kostnad på 1 077 kr (varav 313 kr för administrativ
kommunikation).
Stadsbyggnadskontoret bedömer att nuvarande taxa är rimlig i förhållande
till handläggningens omfattning, och kontoret föreslår därför en
oförändrad tillämpning av taxan för solenergianläggningar.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att som svar på kommunkontorets remiss från Lars V Andersson (C) samt
Bernt Bertilsson (C) "Gör det enklare att sätta upp solceller" (Dnr KS
2018/0568) översända denna tjänsteskrivelse.

STADSARKITEKTKONTORET I LUND

Malin Sjögren
stadsarkitekt

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-10-25

Britt Steiner

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0571
Kommunstyrelsen

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Motion från Mia Honeth (L) "Påbörja arbetet med en
fördjupad översiktsplan för Genarp med omnejd"
Sammanfattning
Mia Honeth(L) och Camilla Neptune (L) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Genarp med omnejd ska påbörjas. Motionen har remitterats till
byggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018
Byggnadsnämndens18 oktober 2018 § 205 dnr BN 2018/0345
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018
Mia Honeth (L) och Camilla Neptune (L) motion den4 augusti 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. En översiktsplan ska visa hur den fysiska
planeringen kan skapa en god miljö för barn. Planen ska även beskriva
hur den föreslagna utvecklingen påverkar barnens förutsättningar. Att
involvera unga och ta del av deras idéer och åsikter är en viktig del i
planeringsarbetet.

Ärendet
Mia Honeth(L) och Camilla Neptune (L) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Genarp med omnejd ska påbörjas.
Under2017 och 208 har det varit mycket fokus på Genarp, genom
projektet Fokus Genarp. För att fortsätta arbetet och stärka den
aktuella ambition som finns tycker Liberalerna att det är läge för att
påbörja arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Genarp.
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-25
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Diarienummer

KS 2018/0571

Byggnadsnämndens yttrande
Ett flertal frågor som lyfts i Fokus Genarp har koppling till långsiktiga
och strategiska fysiska planeringsfrågor. Byggnadsnämnden är
positiv till att göra ett arbete som tar ett helhetsgrepp om Genarps
framtida utveckling. Detta kan göras inom ramen för en fördjupad
översiktsplan eller liknande. Arbetet bör dock vänta in slutsatserna
från planprogrammet för Genarps centrum. Just nu pågår också ett
arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. När
dessa arbeten är avslutade är det tillfälle att se över
förutsättningarna för ett arbete som tar ett helhetsgrepp om Genarp.

Kommunkontorets kommentar
Byggnadsnämnden är positiv till att utarbeta en fördjupning av
översiktsplanen för Genarp när det planprogram som utarbetas för
Genarps centrum är färdigställt.

kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med vad byggnadsnämnden anfört

Christoffer Nilsson
kommundirektör
Beslut expedieras till:
Mia Honeth (L),
Camilla Neptune (L),
Byggnadsnämnden

Britt Steiner
Planeringschef

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 205

Remiss: Motion från Mia Honeth (L)
”Påbörja arbetet med en fördjupad
översiktsplan för Genarp med omnejd”

Dnr BN 2018/0345

Sammanfattning
Liberalerna har lämnat en motion till kommunfullmäktige i Lund om
att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Genarp med
omnejd.

Beslutsunderlag
Motion från L ”Påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Genarp med omnejd” (4 augusti 2018)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018

Yrkanden
Mia Honeth (L) med instämmande av Ulf Nymark (MP) och Akram
Heidari (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

BN 2017/0490

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-10-18 klockan
17.00–18.35

Ledamöter

Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) § 195-208,
§210-213
anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av § 209
Margita Malmros (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) § 209
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD) §
195-213

Ersättare

Alexander Wallin (M), närvarande kl. 17.39-18.35
Johan Helgeson (MP)
Ann Schlyter (V)
Per Johnsson (C)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
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Remiss Motion från L ”Påbörja arbetet med en
fördjupad översiktsplan för Genarp med omnejd”
Dnr BN 2018/0345

Sammanfattning
Liberalerna har lämnat en motion till kommunfullmäktige i Lund om
att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Genarp med
omnejd.

Beslutsunderlag
Motion från L ”Påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Genarp med omnejd” (4 augusti 2018)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018 (denna
skrivelse).

Barnets bästa
Översiktsplaneringen i kommunen tar utgångspunkt i
barnperspektivet och kommunens strategi barnets bästa.
Barnchecklistan ska användas i alla beslut gällande fysisk planering i
kommunen. En översiktsplan ska visa hur den fysiska planeringen
kan skapa en god miljö för barn. Planen ska även beskriva hur den
föreslagna utvecklingen påverkar barnens förutsättningar. Att
involvera unga och ta del av deras idéer och åsikter är en viktig del i
planeringsarbetet.

Ärendet
Bakgrund
Liberalerna har lämnat en motion till kommunfullmäktige i Lund om
att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Genarp med
omnejd. Liberalerna yrkar för att kommunfullmäktige beslutar att
arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Genarp med
omnejd ska påbörjas. Motionen är översänd till byggnadsnämnden
för synpunkter.

Stadsbyggnadskontorets kommentar
Genarp är en levande och småskalig tätort som erbjuder boende med
natursköna omgivningar. Med utgångspunkt i översiktsplanen finns
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frågor att arbeta vidare med för att stärka utvecklingskraften i orten,
bland annat kopplat till bostadsutbud, centrumutveckling samt
kollektivtrafik och infrastruktur.
I två års tid pågick ortsutvecklings- och dialogarbetet Fokus Genarp.
Slutrapporten presenterades i augusti 2018. Ett förslag i Fokus
Genarp-arbetet var att ta fram ett planprogram för centrala Genarp.
September 2018 beslutade byggnadsnämnden att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag om att arbeta fram ett
planprogram för Genarps centrum. Planprogrammet är en möjlighet
att vidareutveckla de tankar som kommit fram i arbetet med fokus
Genarp och belysa utvecklingsmöjligheterna i Genarps centrum.
Ett flertal frågor som lyfts i Fokus Genarp har koppling till långsiktiga
och strategiska fysiska planeringsfrågor. Stadsbyggnadskontoret är
positivt till att göra ett arbete som tar ett helhetsgrepp om Genarps
framtida utveckling. Detta kan göras inom ramen för en fördjupad
översiktsplan eller liknande. Arbetet bör dock vänta in slutsatserna
från planprogrammet för Genarps centrum. Just nu pågår också ett
arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. När
dessa arbeten är avslutade är det tillfälle att se över
förutsättningarna för ett arbete som tar ett helhetsgrepp om Genarp.
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