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Sammanträdesdatum

2019-12-19

Tid

17.00

Plats

Polhemskolans aula

Följande ärenden ska behandlas:

1. Utdelning av stadsmiljöpriset
2. KF Anmälningar 2019-12-19
Dnr KS 2019/0062

3. Björn Andreassons (L) avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och
skolnämnden
Dnr KS 2019/0737

4. Daniel Kronmanns (L) avsägelse som ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Dnr KS 2019/0805

5. Kerstin Lindboms (L) avsägelse av uppdraget som ledamot i Habostyrelsen
Dnr KS 2019/0822

6. Jessica Ulfgrens (L) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/0834

7. Christer Pedersens (FNL) avsägelse av uppdraget som nämndeman vid Lunds
tingsrätt
Dnr KS 2019/0756

8. Johan Björks (KD) avsägelse av uppdraget som ersättare i tekniska nämnden
Dnr KS 2019/0601

9. Johan Björks (KD) avsägelse av uppdraget som ledamot i VA SYD ägarnämnden
Dnr KS 2019/0604

10. Per Alméns (S) avsägelse som ledamot i utbildningsnämnden
Dnr KS 2019/0851

Kommunfullmäktige

Kallelse och dagordning
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

2 (69)

11. Sofie Lemontzis (MP) avsägelse av uppdraget som nämndeman vid Lunds
Tingsrätt
Dnr KS 2019/0612

12. Dennis Svenssons (MP) avsägelse av uppdraget som nämndeman vid Lunds
Tingsrätt
Dnr KS 2019/0517

13. Samarbetsavtal gällande nybyggnation av särskilt boende för äldre i Stångby
(SoL)
Dnr KS 2019/0718

14. Begäran om avslut på uppdrag fattade av kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/0721

15. Evenemangs- och mötesorganisation
Dnr KS 2019/0588

16. Koncernbildning i Lunds kommun
Dnr KS 2018/0746

17. Avgiftsförändringar inom äldre och handikappomsorg
Dnr KS 2019/0804

18. Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda, OPF-KL 18
Dnr KS 2019/0806

19. Detaljplan för del av Dirigenten 1 m fl i Lund, Lunds kommun - antagande
Dnr KS 2018/0273

20. Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lund - antagande
Dnr KS 2018/0206

21. Program för styrning
Dnr KS 2018/0496

22. Revisionsberättelser för Räddningstjänsten Syd avseende år 2017 och 2018
Dnr KS 2019/0750

23. Årsredovisning 2018 Lunds Samordningsförbund Finsam
Dnr KS 2019/0725
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24. Revidering av energiplan för Lunds kommun 2019-2026
Dnr KS 2017/0322

25. Grönprogram för Lunds kommun
Dnr KS 2019/0374

26. Motion från Helena Falk (V) och Angelica Svensson (V) Gör Kungsmarkens
naturreservat tillgängligt för lundaborna
Dnr KS 2019/0161

27. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Pendlarparkering i nordöstra Lund
Dnr KS 2019/0283

28. Motion från Anders Almgren (S) med flera Två toaletter och en parkering
Dnr KS 2019/0205

29. Motion från Helena Falk (V) med flera Dags att gå från ord till handling i
frågan om jämställda löner!
Dnr KS 2019/0230

30. Motion från Jesper Sahlén (V) och Sven-Bertil Persson (V) Prioritera
elevhälsan i grundskolan och gymnasium
Dnr KS 2019/0231

31. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Öka takten i klimatarbetet
Dnr KS 2019/0082

32. Motion från Anette Mårtensson (MP) och Lars Wirtén (MP) Utred
förutsättningarna för en demensby eller trygghetspark i Lund
Dnr KS 2019/0421

33. Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om gratis motorcykel- och
mopedparkering
Dnr KS 2019/0285

34. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Omvandla
klippta gräsmattor till stadsängar
Dnr KS 2019/0426

35. Motion från Karin Svenson Smith (MP) Gör Lunds kommun till en
pilotkommun för klimatneutralitet
Dnr KS 2019/0193
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36. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Lars Wirtén (MP) om Läplantering
och belysning längs med cykelvägen Lund-Dalby
Dnr KS 2019/0414

37. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) Gör
Höjeådalen till kommunalt naturreservat
Dnr KS 2019/0192

38. Motion från Björn Abelson (S), Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S)
Våra kommuninnevånare ska inte behöva ha så gott tålamod!
Dnr KS 2019/0185

39. Interpellation från Ulf Nymark (MP) ställd till tekniska nämndens ordförande
Jan Annerstedt (FNL) angående begränsning av s.k. elsparkcyklars hastighet
Dnr KS 2019/0657

40. Interpellation från Ulf Nymark (MP) ställd till kommunalrådet Börje Hed (FNL)
angående handlingsplaner för avfallsplanens genomförande
Dnr KS 2019/0776

41. Interpellation från Fanny Johansson (S) ställd till barn- och skolnämndens
ordförande Mia Honeth (L) När ska Lundakvintetten agera för att ge lundabarnen
det stöd de behöver i skolan?
Dnr KS 2019/0767

42. Interpellation från Karin Svensson Smith (MP) ställd till tekniska nämndens
ordförande Jan Annerstedt (FNL) om barnens bästa
Dnr KS 2019/0766

43. Interpellation från Anders Almgren (S) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Philip Sandberg (L) - Att förhindra fakta, dialog och insyn i
budgetarbetet försvagar demokratin
Dnr KS 2019/0751

44. Interpellation ställd till Inga-Kerstin Eriksson (C) Kring kraftig försämringar i
Lunds hemtjänst från Jesper Sahlén (V)
Dnr KS 2019/0785

45. Interpellation ställd till Göran Wallén (M) från Eva S. Olsson (S) Hur är
arbetssituationen för kommunens socialsekreterare?
Dnr KS 2019/0817
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46. Interpellation ställd till Mia Honeth (L) från Fanny Johansson (S) Varför tar
inte Lunds kommun del av den nationella satsningen på lärarassistenter?
Dnr KS 2019/0831

47. Ev. inkomna frågor

Mats Helmfrid (M)
Ordförande

Pernilla Ardhe
Kommunjurist
pernilla.ardhe@lund.se
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Ledamöter
Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (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)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ursula Savonius (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP)
Ulf Nymark (MP)
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Lars Wirtén (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Angelica Svensson (V)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Johan Nilsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Ersättare
Sebastian Persson (S)
Lina Olsson (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S)
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Alexander Lewerentz (M)
Carl von Friesendorff (M)
Christoffer Stenström (M)
Lars Leonardsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Axel Nordberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L)
Josefine Temrell (L)
Adrian Kasperczyk (L)
Ann Tångmark (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
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Tobias Ekholm (MP)
Amanda Lindblad (MP)
Urban Nilsson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Pontus Kjellström (V)
Nita Lorimer (V)
Lars A Ohlsson (V)
Pia Askman (C)
Camilla Ländin (C)
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Gustav Lundblad (KD)
Ljiljana Lipovac (KD)
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2. KF Anmälningar 2019-12-19
Dnr KS 2019/0062
1. Kommunrevisionen – Granskning av arbetsmiljö och
sjukfrånvaro
Dnr KS 2019/0860
2. Kommunrevisionen - Granskning av införandet av spårväg i
Lunds kommun
Dnr KS 2019/0862
3. TN Beslut 2019-11-20 § 293 Lundaförslag – Säkrare korsning
Tornavägen och Tunavägen
Dnr KS 2019/0563
4. TN Beslut 2019-11-20 § 282 Yttrande över
kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen
Dnr KS 2019/0691
5. Protokollsutdrag KS 2019-10-02 §239 Lundaförslaget Bevara
apotek Svanen
Dnr KS 2019/0561
6. TN Beslut 2019-09-17 § 235 Lundaförslag - Höjeådalen till
statligt naturreservat
Dnr 2019/0484
7. Protokollsutdrag UN 2019-08-12 §108 Lundaförslag JoJo plus
Dnr KS 2019/0455
8. TN Beslut 2019-09-17 § 234 Lundaförslag - Låt Rögleskogen
bli en del av Skryllereservatet
Dnr KS 2019/0427
9. TN Beslut 2019-09-17 § 226 Lundaförslag - Cykelväg till
Genarp - Kyrkheddinge
Dnr KS 2019/0275
10. TN Beslut 2019-09-17 § 228 Lundaförslag - Cykelväg GenarpBjörnstorp
Dnr KS 2018/0519
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11. TN Beslut 2019-09-17 § 227 Lundaförslag - Cykelväg Genarp
till Dalby
Dnr KS 2019/0323
12. TN Beslut 2019-09-17 § 232 Lundaförslag - Märk ut den
medeltida muren i Lundagård
Dnr KS 2019/0291
13. TN Beslut 2019-09-17 § 229 Lundaförslag - Kollektivtrafiken
Genarp
Dnr KS 2019/0276
14. Protokollsutdrag KS 2019-06-19 § 169 Lundaförslag Avstå
från utbyggnad av motorväg E22
Dnr KS 2019/0277
15. Protokollsutdrag 2019-06-19 § 170 Lundaförslag Lazer show
Dnr KS 2019/0181
16. TN Beslut 2019-09-17 § 236 Lundaförslag - Hundrastgård i
Veberöd
Dnr KS 2019/0156
17. TN Beslut 2019-09-17 § 230 Lundaförslag - Multiarena på
Påskagänget i Dalby
Dnr KS 2018/1044
18. TN Beslut 2019-09-17 § 231 Lundaförslag - Aktivitetspark i
Dalby
Dnr KS 2018/1033
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3. Björn Andreassons (L) avsägelse av uppdraget som
ersättare i barn- och skolnämnden
Dnr KS 2019/0737

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Björn Andreasson (L) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §94)
Protokollsutdrag valberedning (2019-11-12 KF valb §87)
Björn Andreassons (L) avsägelse inkommen den 2 oktober 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Björn Andreasson (L) från uppdraget
utse Jessica Ulfgren (L) till ny ersättare i barn- och
skolnämnden efter Björn Andreasson (L) för tiden till och med
utgången av år 2022.
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4. Daniel Kronmanns (L) avsägelse som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden
Dnr KS 2019/0805

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Daniel Kronmann (L) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §95)
Protokollsutdrag valberedning (2019-11-12 KF valb §92)
Daniel Kronmanns (L) avsägelse inkommen den 12 november 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Daniel Kronmann (L) från uppdraget
utse Kjell-Åke Nilsson (L) Spolegatan 7a, 222 20 Lund, till ny
ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Daniel
Kronmann (L) att tjänstgöra efter Josefine Temrell (L) för tiden
till och med utgången av år 2022.
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5. Kerstin Lindboms (L) avsägelse av uppdraget som
ledamot i Habostyrelsen
Dnr KS 2019/0822

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Kerstin Lindbom (L) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Habostyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §96)
Protokollsutdrag valberedning (2019-11-12 KF valb §93)
Kerstin Lindboms (L) avsägelse inkommen den 11 november 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Kerstin Lindbom (L) från uppdraget
utse Alba Mercado Mayorga (L) Vildgåsvägen 9a, 227 35 Lund,
till ny ledamot i Habostyrelsen efter Kerstin Lindbom (L) för
tiden till och med utgången av år 2022.
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6. Jessica Ulfgrens (L) avsägelse som ersättare i
kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/0834

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Jessica Ulfgren (L) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §97)
Jessica Ulfgrens (L) avsägelse inkommen den 14 november 2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Jessica Ulfgren (L) från uppdraget
utse Maria Bolin Glennow (L) till ny ersättare i
kommunstyrelsen efter Jessica Ulfgren (L) för tiden till nästa
gång val till kommunstyrelsen förrättas.
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7. Christer Pedersens (FNL) avsägelse av uppdraget
som nämndeman vid Lunds tingsrätt
Dnr KS 2019/0756

Sammanfattning
Christian Pedersen (FNL) har befriats från sitt uppdrag som
nämndeman vid Lunds tingrätt.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §98)
Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges valberedning (2019-11-12
KF valb §91)
Christer Pedersens (FNL) avsägelse inkommen den 10 oktober 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

vakanssätta uppdraget till ny nämndeman vid Lunds Tingsrätt
efter Christian Pedersen (FNL) som ha skulle tillträtt den första
januari 2020.
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8. Johan Björks (KD) avsägelse av uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden
Dnr KS 2019/0601

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Johan Björk (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §99)
Protokollsutdrag valberedning (2019-11-12 KF valb §89)
Johan Björks (KD) avsägelse inkommen den 23 augusti 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Johan Björk (KD) från uppdraget
utse Gunnar Linde (KD) Prennegatan 2 D, 223 53 Lund, till ny
ersättare i tekniska nämnden efter Johan Björk (KD), för tiden
fram till och med utgången av år 2022.
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9. Johan Björks (KD) avsägelse av uppdraget som
ledamot i VA SYD ägarnämnden
Dnr KS 2019/0604

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Johan Björk (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i VA SYD ägarnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §100)
Protokollsutdrag valberedning (2019-11-12 KF valb §88)
Johan Björks (KD) avsägelse inkommen den 23 augusti 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Johan Björk (KD) från uppdraget
utse Gunnar Linde (KD) Prennegatan 2 D, 223 53 Lund, till ny
ledamot i VA SYD ägarnämnden efter Johan Björk (KD) för
tiden fram till och med utgången av år 2022.

Kommunfullmäktige
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10. Per Alméns (S) avsägelse som ledamot i
utbildningsnämnden
Dnr KS 2019/0851

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Per Almén (S) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §101).pdf
Per Alméns (S) avsägelse inkommen 22 november 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att
att

befria Per Almén (S) från uppdraget.
utse nuvarande ersättaren Mats Nilsson (S), till ny ledamot i
Utbildningsnämnden efter Per Almén (S), för tiden till och med
utgången av år 2022.
utse Viktor Petrovic (S), Södra Esplanaden 36 lgh 1703, 223 52
Lund, till ny ersättare i utbildningsnämnden, att tjänstgöra
efter Ann-Louise Levau (S), för tiden till och med utgången av
år 2022.
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11. Sofie Lemontzis (MP) avsägelse av uppdraget
som nämndeman vid Lunds Tingsrätt
Dnr KS 2019/0612

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Sofie Lemontzis (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §103).pdf
Protokollsutdrag valberedning (2019-11-12 KF valb §84)
Sofie Lemontzis (MP) avsägelse inkommen 26 augusti 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Sofie Lemontzis (MP) från uppdraget
vakanssätta uppdraget till ny nämndeman vid Lunds Tingsrätt
efter Sofie Lemontzis (MP) för tiden till och med utgången av
år 2019.

Kommunfullmäktige

Kallelse

21 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

12. Dennis Svenssons (MP) avsägelse av uppdraget
som nämndeman vid Lunds Tingsrätt
Dnr KS 2019/0517

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Dennis Svensson (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning 3 december 2019 (2019-12-03
KF valb §102)
Protokollsutdrag valberedning (2019-11-12 KF valb §83)
Dennis Svenssons (MP) avsägelse inkommen den 24 juni 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Dennis Svensson (MP) från uppdraget
vakanssätta uppdraget till ny nämndeman vid Lunds Tingsrätt
efter Dennis Svensson (MP) för tiden till och med utgången av
år 2019.
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13. Samarbetsavtal gällande nybyggnation av särskilt
boende för äldre i Stångby (SoL)
Dnr KS 2019/0718

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att
godkänna samarbetsavtal och hyresavtal med Lund Kommuns
Fastighets AB (LKF) avseende särskilt boende för äldre inom kv
Storspoven, Stångby och samt att ge vård- och omsorgsnämnden i
uppdrag att teckna samarbetsavtalet.
Det särskilda boendet omfattar 40 lägenheter och ingår i den plan
som vård- och omsorgsnämnden har tagit ställning för som innebär
dels omstrukturering av lokaler för särskilt boende, dels ökning med
239 lägenheter till och med år 2031.
Kommunstyrelsen har den 6 november beslutat att ge vård och
omsorgsnämnden i uppdrag att teckna erforderliga avtal för ett
särskilt boende för äldre i kvarteret Storspoven i Stångby med en
hyra på ca 7,8 miljoner kronor per år samt att finansiering beaktas i
kommande EVP process.
På grund av en administrativt misstag har beslut fattats i
kommunstyrelsen trots att hyresnivån kräver att beslut fattas i
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå
kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Beslut KS den 4 december 2019 § 338 Samarbetsavtal gällande
nybyggnation av särskilt boende för äldre i Stångby (SoL)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2019
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019, §270
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli 2019 dnr
0359.
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 augusti
2019 dnr 2019/0357.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 september 2019, § 81
dnr 0359
Samarbetsavtal om äldreboende i Stångby Väster II, Kv Storspoven
Bilaga 1 - 1281K-P149-plankarta.pdf

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

att

ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att teckna
erforderliga avtal för ett särskilt boende för äldre i kvarteret
Storspoven i Stångby med en hyra på ca 7,8 miljoner kronor
per år
finansiering beaktas i kommande EVP process.

Beslut expedieras till:
Akten
Vård- och omsorgsnämnden
Serviceförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
LKF AB

Kommunfullmäktige

Kallelse
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14. Begäran om avslut på uppdrag fattade av
kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/0721

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november
2019 att återremittera ärendet så att kommunstyrelsen kan bereda
revideringar av barn och skolnämnden och utbildningsnämnden
budgetar för 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 4 december 2019 § 339
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2019
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2019 § 238
Reservation från Vänsterpartiet den 28 november 2019 KF § 238
Reservation från Miljöpartiet den 28 november 2019 KF § 238
Reservation från Feministiskt initiativ den 28 november 2019 KF §
238
Kommunstyrelsens protokoll den 6 november 2019 dnr KS
2019/0721
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019 dnr KS
2019/0721
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019 dnr
UN 2019/0468
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september
2019 dnr BSN 2019/4442
Utbildningsnämndens protokoll den 18 september 2019, § 107 dnr
UN 2019/0468
Barn- och skolnämndens protokoll den 18 september 2019, § 68 dnr
BSN 2019/4442

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

att

avsluta uppdrag till barn- och skolnämnden avseende
uppdraget om fria fruktstunder från och med 2020 där
motsvarande medel läggs in i underlaget för beräkning av
elevpeng
avsluta uppdrag till barn- och skolnämnd avseende
utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan från och med 2020
där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning
av elevpeng

Kommunfullmäktige

att

att

att
att
att
att

Kallelse
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avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende fortbildningskonto för lärare från och
med 2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för
beräkning av elevpeng för respektive nämnd
avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende handledarbonus för lärare från och med
2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för
beräkning av elevpeng för respektive nämnd
avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende lärlingslöner
från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i
underlaget för beräkning av elevpeng
avsluta kommunstyrelsens uppdrag om framtagande om
strategi för vita jobb från och med 2020
anse kommunstyrelsens uppdrag för bioteknikindustriellt
centrum avslutat från och med 2020
delmål 2.5 i LundaEko II om att 100 procent av
inköpskostnaden för livsmedel år 2020 ska gälla ekologisk mat
helt utgår.

Beslut expedieras till:
Akten
Berörda nämnder
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige

Kallelse
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15. Evenemangs- och mötesorganisation
Dnr KS 2019/0588

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog den 19 juni 2019 en evenemangs- och
mötesstrategi för Lunds kommun. Vidare uppdrogs åt
kommunkontoret att ta fram förslag på evenemangs- och
mötesorganisation och att inriktningen på förslaget ska vara ett
destinationsbolag.
Kommunkontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att ett helägt
kommunalt destinationsbolag bildas, att destinationsbolaget får
namnet Visit Lund AB samt att godkänna ägardirektiv för Visit Lund
AB.

Beslutsunderlag
Bolagsordning Visit Lund AB 2019-12-11 (för antagande)
Bolagsordning Visit Lund AB 2019-12-11 med ändringar
Protokollsutdrag KS den 4 december 2019 § 326
Reservation (SD) KS 2019-12-04 § 326
Reservation (MP) KS 2019-12-04 § 326
Förhandling enligt 11 § MBL - protokoll 2019-12-03
Kompletterande tjänsteskrivelse 2019-11-28
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 363 Evenemangs- och
mötesorganisation
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2019
Förslag på ägardirektiv för Visit Lund AB
Jämförelse med andra destinationsbolag
Evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun, antagen den 19
juni 2019
Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2019 KS 2018/0321 §159
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att
att
att
att
att

bilda bolag med namnet Visit Lund AB
bolaget ska ha 400 000 (fyrahundratusen) kronor i aktiekapital
ge ett aktieägartillskott om 5 000 000 (fem miljoner) kr
godkänna förslag till Bolagsordning Visit Lund AB daterat 26
november 2019
godkänna förslag till Ägardirektiv för Visit Lund AB
utse kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter till
styrelseledamöter samt att utse kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktige

att
att
att
att
att

att
att
att

Kallelse
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och andra vice ordförande, till ordförande respektive vice
ordförande Visit Lund AB, intill ordinarie årsstämma 2020
månadsarvode inte ska utgå till styrelsen i Visit Lund AB
sammanträdesarvodet i Visit Lund AB bestäms till 1% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd per
sammanträde
utse en lekmannarevisor och en ersättare i Visit Lund AB
arvodet till lekmannarevisorn bestäms till 1% och till
ersättaren 0,5% av månadsarvodet till heltidssysselsatt
kommunalråd
överföra 12,6 miljoner kr till destinationsbolaget för 2020,
vilket överförs från kommunkontorets och kultur- och
fritidsförvaltningens driftbudgetram, med 5,2 miljoner kr från
kommunkontoret respektive 7,4 miljoner kr från kultur- och
fritidsförvaltningen
överföra berörd verksamhet och personal från
kommunkontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen
uppdra åt kommundirektören att genomföra bolagsbildningen i
enlighet med framlagt förslag
uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad analys
kring konsekvenserna organisationsförändringen får för
befintlig verksamhet inom såväl berörda förvaltningar som för
de verksamheter som flyttas samt ett tydliggörande kring
skillnaderna mellan bolagets uppdrag och kultur- och
fritidsnämndens befintliga uppdrag med arrangemang och tills
detta uppdrag är genomfört avvakta med beslut kring
övertagande av personal och verksamhet som ingår i kulturoch fritidsförvaltningens avdelning ”Arrangemang och scener”.

Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Kallelse
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16. Koncernbildning i Lunds kommun
Dnr KS 2018/0746

Sammanfattning
Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett frågan
om bildandet av en bolagskoncern i Lunds kommun.
Kommunkontoret föreslår att en kommunkoncern bildas där ett
nybildat moderbolag övertar det direkta ägandet av kommunens tre
helägda bolag. Försäljning av aktierna föreslås ske till bokfört värde.
Kommunkontoret håller även på att utreda hur kommersiella
fastigheter inom Lunds kommuns nämnd- och bolagsorganisation
kan samordnas. Denna utredning är inte klar, men då det finns
bolagsrättsliga fördelar med att ha ägt ett bolag under hela
verksamhetsåret, föreslås kommunfullmäktige godkänna bildandet
av ett fastighetsbolag. Detta bolag kommer tills vidare inte ha någon
verksamhet.
Förvaltningen kommer att inför kommunstyrelsen göra en
genomläsning av bilagorna för att föra vissa förtydligande.

Beslutsunderlag
Bolagsordning Lunds Rådhus AB 2019-12-11 (för antagande)
Bolagsordning Lunds Rådhus AB 2019-12-11 med ändringar
Ägardirektiv Lunds Rådhus AB 2019-12-11 (för antagande)
Ägardirektiv Lunds Rådhus AB 2019-12-11 med ändringar
Beslut KS den 4 december 2019 § 327
Reservation (SD) KS 2019-12-04 § 327
Rev 2 Förslag till Bolagspolicy för Lunds kommun 2019-11-28
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 364 Koncernbildning i Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att
att
att
att

godkänna bildandet av en bolagskoncern med ett moderbolag
enligt de principer och förslag till ansvarsfördelning som
framgår av tjänsteskrivelsen
godkänna att Lunds Rådhus AB får ett aktiekapital om fem
miljoner (5 000 000) kronor
godkänna bilagd bolagsordning för Lunds Rådhus AB
godkänna bilagt ägardirektiv för Lunds Rådhus AB
godkänna bilagd Bolagspolicy för Lunds kommun

Kommunfullmäktige

att

att
att
att
att
att
att

att

att

att
att

Kallelse
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godkänna att Lunds Rådhus AB av kommunen förvärvar:
 Lunds kommuns Fastighets AB, samtliga 120 000 aktier,
till ett värde av 90 355 000 kronor
 Lunds kommuns Parkerings AB samtliga 58 400 aktier,
till ett värde av 29 418 171,65 kronor
 Fastighets AB Lund Arena samtliga aktier, till ett värde
av maximalt 75 100 000 kronor
 Visit Lund AB samtliga 400 aktier i till ett värde av 5
400 000 kronor samt
godkänna att köpeskilling för förvärven erläggs med räntefritt
reverslån
månadsarvode inte ska utgå till styrelsen i Lunds Rådhus AB
sammanträdesarvodet i Lunds Rådhus AB bestäms till 1% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd per
sammanträde
utse en lekmannarevisor och en ersättare i Lunds Rådhus AB
arvodet till lekmannarevisorn bestäms till 1% och till
ersättaren 0,5% av månadsarvodet till heltidssysselsatt
kommunalråd
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med servicenämnden
och LKF utreda för- och nackdelar med en överlåtelse av
kommunens affärslokaler såsom Saluhallen, Stäket och
liknande till LKF. Verksamhets- och kontorslokaler drivs
fortsatt i förvaltningsform, i huvudsak under servicenämnden
uppdra åt moderbolaget att ta fram förslag till reviderade
alternativt nya ägardirektiv för hel- och delägda bolag, samt ta
fram förslag till bolagspolicy och föreslå eventuella justeringar i
de hel- och delägda bolagens bolagsordningar
uppdra åt moderbolaget att utse ägarrepresentanter för de heloch delägda bolagen, som deltar på bolagstämmor och
ägarsamråd och i övrigt utgör kontakten mellan de delägda
bolagen och Lunds kommun
välja samma personer som är ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott till styrelseledamöter i Lunds
Rådhus AB
välja samma personer som är ordförande i kommunstyrelsen
respektive andra vice ordförande i kommunstyrelsen, till
ordförande respektive vice ordförande i Lunds Rådhus AB.

Beslut expedieras till:
Akten
Samtliga hel- och delägda bolag
Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige

Kallelse
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17. Avgiftsförändringar inom äldre och
handikappomsorg
Dnr KS 2019/0804

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2022 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 miljoner kr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet
föreslår vård- och omsorgsnämnden avgiftsförändringar inom äldreoch handikappomsorg.

Beslutsunderlag
Beslut KS den 4 december 2019 § 328 Avgiftsförändringar inom
äldre och handikappomsorg
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 365 Avgiftsförändringar inom
äldre och handikappomsorg
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2019
VOO Särskild skrivelse den 21 november 2019 Förslag
avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 20 november 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november
2019 dnr 0443
Bilaga Förslag- Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och
handikappomsorg 2019-11-11

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

att
att
att

fastställa kostavgiften till 2800 kr/månad from den 1 februari
2020
införa jämkning av kostavgiften särskilt boende enligt
SoL avseende den del av kostavgiften som överstiger nivån på
livsmedelsavgifter enligt Konsumentverkets beräkningar
(ändras årligen), from den 1 februari 2020
fastställa höjning av kostavgiften för korttidsvård och
dagverksamhet, utifrån att den styrs av kostavgiften särskilt
boende enligt SoL, from den 1 februari 2020
införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel i ordinärt boende
på 65 kr/mån, oavsett antal hjälpmedel from den 1 februari
2020. Undantag brukare med LSS-insatser.
införa en avgift på 300 kr för hämtning av hjälpmedel i
ordinärt boende from den 1 februari 2020

Kommunfullmäktige

att

Kallelse
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avgifterna räknas om årligen utifrån förändrat prisbasbelopp,
basår 2020.

Beslut expedieras till:
Akten
Vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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18. Antagande av bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda,
OPF-KL 18
Dnr KS 2019/0806

Sammanfattning
Ärendet gäller antagande av bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda, OPF-KL 18.

Beslutsunderlag
Beslut KS den 4 december 2019 § 325 Antagande av bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 362 Antagande av
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda,
OPF-KL 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-11 (denna skrivelse)
med följande bilagor:
1. SKL; Cirkulär 18:31 med tillhörande bilagor:
1. Förslag till bestämmelse om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18) 2018-09-14
2. Vissa förtydligande till OPF-KL
3. Kommentarer till Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL
18) 2018-09-14
2. Pensionsriktlinjer för förtroendevalda, reviderade 2019-0924

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilagor samt
lokalt beslut om tillämpning enligt följande: Ekonomiskt
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomst även
första utbetalningsåret. Samordningen ska ske enligt samma
regler som gäller för utbetalningsår två och tre, att gälla från och
med 1 januari 2020
att anta Pensionsriktlinjer för förtroendevalda, reviderade 201909-24 och
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag på
utformning av omställningsstöd för de politiska sekreterarna.

Kommunfullmäktige

Beslut expedieras till:
Akten

Kallelse
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Kommunfullmäktige

Kallelse
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19. Detaljplan för del av Dirigenten 1 m fl i Lund,
Lunds kommun - antagande
Dnr KS 2018/0273

Sammanfattning
Den 24 maj 2016 inkom Medicon Village AB med ansökan om
upprättande av ny detaljplan för del av Dirigenten 1 m.fl. i Lund.
Syftet med ny detaljplan är att förtäta och utveckla området närmast
Scheelevägen och Tunavägen. Förslaget innehåller nya bostäder,
kontor, hotell, lokaler för centrumverksamhet, vård kopplat till
medicinsk forskning samt parkeringshus. Ett samlat entrétorg
möjliggörs i förlängningen av Forskarparken. Målet är att
helhetsmiljön ska bli mer stadsmässig och välkomnande.
Efter samråd våren 2018 gjordes ändringar i planhandlingarna.
Därefter har två granskningar genomförts som medfört ytterligare
justeringar. På grund av miljönämnden och byggnadsnämndens olika
syn på bostadsändamålets lämplighet antas detaljplanen i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås anta Detaljplanen för Dirigenten 1 mfl.

Beslutsunderlag
Beslut KS den 4 december 2019 § 330 Detaljplan för del av
Dirigenten 1 m fl i Lund, Lunds kommun - antagande
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 367 Detaljplan för del av
Dirigenten 1 m fl i Lund, Lunds kommun - antagande
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019
Byggnadsnämndens beslut den 17 oktober 2019 § 197
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2019, dnr
BN 2019/0338
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
den 4 oktober 2019
Planbeskrivning, upprättad den 4 oktober 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anta detaljplan för del av Dirigenten 1 m.fl.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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20. Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i
Lund - antagande
Dnr KS 2018/0206

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat detaljplan för rubricerat område. Syftet med detaljplanen
är att pröva lämpligheten av att förtäta området med bland annat
bostäder, förskola och kulturverksamhet, samt med
kompletterande centrumverksamheter.
Förslaget till detaljplan har handlagts enligt bestämmelserna om
utökat förfarande i plan- och bygglagen då förslaget till detaljplan
bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eftersom det
innehåller bl.a. förskola, idrottshall, kulturverksamhet och ett större
park- och torgrum i anslutning till Hardebergaspåret.
Kommunstyrelsen yttrade sig under samrådet. Kommunkontoret
bedömer att de synpunkter som framfördes i samrådet har bemötts
på ett tillfredsställande sätt, i synnerhet vad gäller trafikförsörjning
och multisportytan.
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen för Råbykungen och
Stenkrossen i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Beslut KS den 4 december 2019 § 331 Detaljplan för Råbykungen och
Stenkrossen i Lund - antagande
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 368 Detaljplan för
Råbykungen och Stenkrossen i Lund - antagande
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019
Byggnadsnämndens beslut den 17 oktober 2019 § 199
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2019, dnr
BN 2019/0340
Granskningsutlåtande, upprättat den 4 oktober 2019
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
den 4 oktober 2019
Planbeskrivning, upprättad den 4 oktober 2019

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anta detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lunds
kommun.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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21. Program för styrning
Dnr KS 2018/0496

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka
styrdokument som beslutas var.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 att återremittera
”Program för styrning i Lunds kommun” till kommunstyrelsen med
uppdrag att förtydliga följande:
-behoven av förändringar i nuvarande styrmodell,
-de förväntade konsekvenserna av införandet av förslaget till
”Program för styrning i Lunds kommun”,
-relationen till nuvarande styrmodell och kommunallag,
-relationen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen,
-redovisa konsekvenserna för fullmäktiges uppgifter enligt
kommunallagens 5 kap 1 §”.
Kommunfullmäktige föreslås anta program för styrning.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november 2019 § 250 Program för styrning
Beslut KS den 6 november 2019 § 278 Program för styrning
Reservation från Sverigedemokraterna
Reservation från Miljöpartiet
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 304 Program för styrning
Reservation (MP)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2019
Förslag till program för styrning den 16 september 2019
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut den 15 augusti
2019
Sammanställning remissvar den 15 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2019 § 101
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-03 § 105
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2008 § 95
Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2004 § 48

Kommunfullmäktige

Kallelse
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anta program för styrning.

Beslut expedieras till:
Akten
Alla nämnder och styrelser

38 (69)

Kommunfullmäktige

Kallelse

39 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

22. Revisionsberättelser för Räddningstjänsten Syd
avseende år 2017 och 2018
Dnr KS 2019/0750

Sammanfattning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har till
kommunfullmäktige översänt årsredovisning samt
revisionsberättelse för år 2017 och 2018. Kommunfullmäktige ska
besluta om ansvarsfrihet för direktionen. Enligt upprättad
revisionsberättelse tillstyrker revisorerna att respektive fullmäktige
beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. På
grund av en administrativ miss har beviljande av ansvarsfrihet för
åren 2017 och 2018 fördröjts.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november 2019 § 252 Revisionsberättelser för
Räddningstjänsten Syd avseende år 2017 och 2018
Beslut KS den 6 november 2019 § 282 Revisionsberättelser för
Räddningstjänsten Syd avseende år 2017 och 2018
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 308 Revisionsberättelser för
Räddningstjänsten Syd avseende år 2017 och 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2019
Räddningstjänstens Syds årsredovisning för år 2018
Revisionsberättelse för år 2018 daterad 15 mars 2019
Räddningstjänstens Syds årsredovisning för år 2017
Revisionsberättelse för år 2017 daterad 14 mars 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

direktionen och de enskilda ledamöterna i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2017 och 2018.

Beslut expedieras till:
Akten
Räddningstjänsten Syd

Kommunfullmäktige

Kallelse

40 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

23. Årsredovisning 2018 Lunds Samordningsförbund
Finsam
Dnr KS 2019/0725

Sammanfattning
Lunds Samordningsförbund har till kommunfullmäktige översänt
årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen

Beslutsunderlag
Beslut KS den 4 december 2019 § 329 Årsredovisning 2018 Lunds
Samordningsförbund Finsam
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 366 Årsredovisning 2018
Lunds Samordningsförbund Finsam
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019.
Årsredovisning för 2018.
Revisionsberättelse för 2018, den 4 mars 2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

bevilja förbundsstyrelsen för Lunds samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslut expedieras till:
Akten
Finsam

Kommunfullmäktige

Kallelse

41 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

24. Revidering av energiplan för Lunds kommun
2019-2026
Dnr KS 2017/0322

Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde i oktober
förslaget till Energiplan för Lunds kommun 2019-2026. Planen syftar
till en långsiktigt hållbar energiförsörjning i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera energiplanen med
uppdraget att inarbeta att samma krav som ställs på upphandling av
transport- och byggentreprenader även ställs på andra
entreprenader.
Kommunkontoret har ändrat texten i delområde 3, som nu heter
energieffektiva fastigheter och entreprenader, så att kraven omfattar
alla typer av entreprenader.
Kommunfullmäktige föreslås anta Energiplan för Lunds kommun
med åtgärder 2019-2026.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november 2019 § 251 Revidering av energiplan för
Lunds kommun 2019-2026
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 303 Revidering av energiplan
för Lunds kommun 2019-2026
Beslut KS den 6 november 2019 § 277 Revidering av energiplan för
Lunds kommun 2019-2026
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019 dnr KS
2017/0322.
Energiplan för Lunds kommun 9 oktober 2019 dnr KS 2017/0322.
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019, § 246 dnr KS
2017/0322
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2019 dnr KS
2017/0322.
Miljökonsekvensanalys den 1 augusti 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

anta Energiplan för Lunds kommun, med åtgärder 2019-2026
upphäva Handlingsplan för ett hållbart energisystem,
och Handlingsplan för fossilbränslefrihet.

Kommunfullmäktige

Beslut expedieras till:
Akten

Kallelse

42 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

Kommunfullmäktige

Kallelse

43 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

25. Grönprogram för Lunds kommun
Dnr KS 2019/0374

Sammanfattning
Ett förslag på nytt Grönprogram för Lunds kommun är framtaget.
Grönprogrammet är ett sektorsprogram för kunskapsspridning och
utveckling av kommunens gröna värden ur ett helhetsperspektiv. Det
ska också ligga till grund för det operativa arbetet med grönstruktur
och naturvård, vara ett viktigt underlag för kommunens planering
samt i berörda delar koordineras med andra kommunala direktiv
och sektordokument med bäring på miljöfrågor, exempelvis
LundaEko II. Grönprogrammet har en tidshorisont på ca 10 år.
Kommunfullmäktige föreslås anta grönprogram för Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Beslut KS den 4 december 2019 § 332 Grönprogram för Lunds
kommun
KS den 4 december 2019 § 371, reservation från Miljöpartiet
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 369 Grönprogram för Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019.
Förslag till grönprogram för Lunds kommun den 18 juni 2019
Samrådsredogörelse
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2019 § 159
Tekniska nämndens beslut den 15 maj 2019 § 124

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

anta Grönprogram för Lunds kommun
uppmana tekniska nämnden att i samband med genomförandet
av Grönprogram för Lunds kommun undersöka möjligheterna
att öka antalet fruktträd och bärbuskar på våra grönområden.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

44 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

26. Motion från Helena Falk (V) och Angelica
Svensson (V) Gör Kungsmarkens naturreservat
tillgängligt för lundaborna
Dnr KS 2019/0161

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Angelica Svensson (V) föreslår i en motion
att Lunds kommun i dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
verkar för att Naturvårdsverket säger upp kontraktet med Lunds
akademiska golfklubb så att Kungsmarkens naturreservat kan
användas som rekreationsområde för lundaborna samt
att Lunds kommun i samarbete med Länsstyrelsen upprättar en plan
för hur lundabornas behov av rekreation, naturupplevelser och
friluftsliv bäst kan tillvaratas utan risk för att naturreservatets
biologiska mångfald hotas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 254 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Pendlarparkering i nordöstra Lund
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019, § 222
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2019, § 194.
Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2019, § 218.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 26 augusti 2019, § 213.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juli 2019.
Tekniska nämndens beslut den 18 juni 2019, § 161.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019.
Helena Falks (V) och Angelica Svenssons (V) motion Gör
Kungsmarkens naturreservat tillgängligt för lundaborna inkommen
den 20 februari 2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Akten
Motionären

Kommunfullmäktige

Kallelse

45 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

27. Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Pendlarparkering i nordöstra Lund
Dnr KS 2019/0283

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige från Miljöpartiet föreslås att
förutsättningarna för en pendlarparkering i nordöstra Lund ska
utredas. I motionen anförs att en större pendlarparkering i
anslutning till spårvägens nordöstliga dragning kan avlasta Lunds
centralare delar från biltrafik och minska efterfrågan på bilparkering
utan att tillgängligheten försämras.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 254 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Pendlarparkering i nordöstra Lund
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019 § 223
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019, § 244.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 september 2019 §
255
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019
Byggnadsnämndens beslut den 18 juni 2019 § 116
Tekniska nämndens beslut den 18 juni 2019 § 163
Miljöpartiets motion Pendlarparkeringar i nordöstra Lund, daterad
27 mars 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

bifalla motionen samt
ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
byggnadsnämnden genomföra utredningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

46 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

28. Motion från Anders Almgren (S) med flera Två
toaletter och en parkering
Dnr KS 2019/0205

Sammanfattning
Anders Almgren (S) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att
genomföra underhåll och standardhöjande åtgärder av parkeringen
vid Ekevallen, samt
att uppdra åt tekniska nämnden att i samverkan med övriga berörda
nämnder säkerställa att det i Genarp byggs två offentliga toaletter, en
i centrala Genarp och en vid Ekevallen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 255
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019, § 224
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019, § 242.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 september 2019 §
253
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2019.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 5 juni 2019, § 73.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019.
Tekniska nämndens beslut den 18 juni 2019, § 158
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019.
Anders Almgrens (S), Fanny Johanssons (S), Lena Fällströms (S) och
Sebastian Perssons (S) motion Två toaletter och en
parkering inkommen den 3 mars 2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att
att

uppdra till tekniska nämnden att utreda frågan om toalett vid
Ekevallen
åtgärder på parkeringsplatsen får behandlas i samband med
EVP 2021, samt
motionen därmed anses besvarad.

Beslut expedieras till:
Akten
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Kallelse

47 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

Kommunfullmäktige

Kallelse

48 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

29. Motion från Helena Falk (V) med flera Dags att gå
från ord till handling i frågan om jämställda löner!
Dnr KS 2019/0230

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion med yrkande om att
kommunkontoret ska ta fram en handlingsplan med finansierade
åtgärder för att uppnå lika lön för likvärdigt arbete senast den 30
augusti 2022. Motionärerna anför bl a följande. Kvinnor tjänar
generellt tjänar mindre än män på sitt arbete och löneskillnaderna i
Lunds kommun under det senaste decenniet har ökat kraftigt mellan
likvärdiga yrken som domineras av kvinnor respektive män. Enligt
diskrimineringslagen ska lika eller likvärdigt arbete ha lika lön. I
motionen anges exempel på löneskillnader mellan likvärdiga
yrkeskategorier. Låga löner i kvinnodominerade yrken är inte bara
en olaglig orättvisa utan innebär också ett hinder för kommunen att
säkerställa kompetensförsörjning inom t ex vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 256 Motion
från Helena Falk (V) med flera Dags att gå från ord till handling i
frågan om jämställda löner!
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019, § 225
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019, § 243
Reservation (V) kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019, § 243
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 september 2019, §
254.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2019
Motion från Helena Falk (V) med flera Dags att gå från ord till
handling i frågan om jämställda löner!
Handlingsplan för jämställd lönebildning, beslutad i KF 2017-06-14

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse att motionen är besvarad.

Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Kallelse

49 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

30. Motion från Jesper Sahlén (V) och Sven-Bertil
Persson (V) Prioritera elevhälsan i grundskolan och
gymnasium
Dnr KS 2019/0231

Sammanfattning
Jesper Sahlén (V) och Sven- Bertil Persson (V) har kommit in med en
motion där de skriver att elevhälsan är en av de kanske viktigaste
delarna i den svenska skolan. De föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att Lunds kommun ska anställa mer personal inom
elevhälsan för att till år 2022 uppnå de rekommendationer, kring
antalet elever per yrkeskategori, som de fackförbunden som
organiserar elevhälsopersonal förordar.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 257 Motion
från Jesper Sahlén (V) och Sven-Bertil Persson (V) Prioritera
elevhälsan i grundskolan och gymnasium
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019 § 226
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019, § 245
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 september 2019, §
256
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2019
Barn- och skolnämndens beslut den 19 juni 2018, § 49
Utbildningsnämndens beslut den 18 juni 2019, § 87
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 dnr
BSL 2019/2572
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2019, dnr UN
2019/0271
Motion från Vänsterpartiet ”Prioritera elevhälsan i grundskola och
gymnasium”, daterad den 11 mars 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets
yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

50 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

31. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Öka
takten i klimatarbetet
Dnr KS 2019/0082

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige med förslag om att växla upp och skärpa den
interna koldioxidavgiften.
Koldioxidavgiften ingår i ett kommuninternt system där det kostar
extra att transportera sig med hjälp av fossila bränslen. Pengarna
från avgiften hamnar i en klimatfond, från vilken kommunens
förvaltningar kan söka pengar till klimatprojekt. Söktrycket på
fonden har varit högt.
Koldioxidavgiften har hittills inte haft tillräckligt styrande effekt på
flygresor och resor med egen bil i tjänsten.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott föreslår
kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att följa upp
och vid behov göra förändringar i avgiften samt anse motionen
besvarad enligt det som framförs i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november § 258 Motion från Karin Svensson Smith
(MP) Öka takten i klimatarbetet
Beslut KS den 6 november 2019 Motion från Karin Svensson Smith
(MP) Öka takten i klimatarbetet
Reservation från Sverigedemokraterna
Protokollsutdrag kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 201910-08 § 61 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Öka takten i
klimatarbetet
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019 dnr
KS2019/0082
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Öka takten i klimatarbetet

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp och vid behov
föreslå förändringar av koldioxidavgiften samt att utvärdering
och förslag till fortsättning av klimatfonden/koldioxidavgifter
ska tas under 2020
att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige

Beslut expedieras till:
Akten

Kallelse

51 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

Kommunfullmäktige

Kallelse

52 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

32. Motion från Anette Mårtensson (MP) och Lars
Wirtén (MP) Utred förutsättningarna för en
demensby eller trygghetspark i Lund
Dnr KS 2019/0421

Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunkontoret tillsammans
med berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en så kallad demensby alternativt en trygghetspark i anslutning till
ett särskilt boende i Lund.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november 2019 § 259 Motion från Anette
Mårtensson (MP) och Lars Wirtén (MP) Utred förutsättningarna för
en demensby eller trygghetspark i Lund
Beslut KS den 6 november 2019 § 286 Motion från Anette
Mårtensson (MP) och Lars Wirtén (MP) Utred förutsättningarna för
en demensby eller trygghetspark i Lund
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 311 Motion från Anette
Mårtensson (MP) och Lars Wirtén (MP) Utred förutsättningarna för
en demensby eller trygghetspark i Lund
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019
Vård- och omsorgsnämnden beslut den 18 september 2019, § 78,
jämte bilaga
Miljöpartiets motion den 9 maj 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i samråd med
berörda nämnder, utreda förutsättningarna för en så kallad
demensby alternativt en trygghetspark i anslutning till ett
särskilt boende i Lund.

Beslut expedieras till:
Akten
Vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

53 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

33. Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om gratis
motorcykel- och mopedparkering
Dnr KS 2019/0285

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker (SD) föreslår i en motion att
att kravet på parkeringsavgifter för motorcyklar och mopeder för
kommunens parkeringsplatser avsedda för tvåhjuliga motorfordon
tas bort,
att ge tekniska nämnden i uppdrag att införa en parkeringsnorm för
tvåhjuliga motorfordon inom Lunds stad.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november 2019 Motion från Christoffer Brinkåker
(SD) om gratis motorcykel- och mopedparkering
Beslut KS den 6 november 2019 § 287 Motion från Christoffer
Brinkåker (SD) om gratis motorcykel- och mopedparkering
Sverigedemokraternas reservation - Motion från Christoffer
Brinkåker (SD) om gratis motorcykel- och mopedparkering
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 312 Motion från Christoffer
Brinkåker (SD) om gratis motorcykel- och mopedparkering
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2019, § 164, jämte
bilaga
Tekniska nämndens beslut den 18 juni 2019, § 162, jämte bilaga
Christoffer Brinkåkers (SD) motion den 25 mars 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

54 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

34. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa
Björnberg (MP) Omvandla klippta gräsmattor till
stadsängar
Dnr KS 2019/0426

Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger tekniska
nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka gräsmattor i
Lunds kommun som kan omvandlas till stadsängar.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november 2019 § 261 Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Omvandla klippta gräsmattor
till stadsängar
Beslut KS den 6 november 2019 § 288 Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Omvandla klippta gräsmattor
till stadsängar
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 313 Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Omvandla klippta gräsmattor
till stadsängar
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019
Tekniska nämndens beslut den 17 september 2019, § 219, jämte
bilaga
Miljöpartiets motion den 16 maj 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

besvara motionen med vad tekniska nämnden anfört.

Beslut expedieras till:
Akten
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum
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35. Motion från Karin Svenson Smith (MP) Gör Lunds
kommun till en pilotkommun för klimatneutralitet
Dnr KS 2019/0193

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Miljöpartiet Lunds
kommun ska bli en pilotkommun för klimatneutralitet. För att nå dit
föreslås att kommunen upprättar en handlingsplan för att bli
klimatneutrala till 2030 samt att tillsammans med Skånetrafiken och
Lunds universitet ansöka om medel från Vinnova,
Energimyndigheten och Formas för delfinansiering av arbetet.
Kommunkontoret har sökt och beviljats medel för projektet Smart
och klimatneutralt Lund 2030. Ett av huvudmålen för projektet är att
ta fram en handlingsplan för ett klimatneutralt Lund 2030.
Kommunkontoret anser att motionen ligger i linje med de klimatmål
som är beslutade i LundaEko. En ansökan i linje med motionens
förslag har beviljats.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november 2019 § 262 Motion från Karin Svenson
Smith (MP) Gör Lunds kommun till en pilotkommun för
klimatneutralitet
Beslut KS den 6 november 2019 § 289 Motion från Karin Svenson
Smith (MP) Gör Lunds kommun till en pilotkommun för
klimatneutralitet
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 314 Motion från Karin Svenson
Smith (MP) Gör Lunds kommun till en pilotkommun för
klimatneutralitet
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019,
Motion från Miljöpartiet ”Gör Lunds kommun till en pilotkommun för
klimatneutralitet” 1mars 2019
Publikprojektbeskrivning till Viable Cities den 28 mars 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Kommunfullmäktige

Beslut expedieras till:
Akten
Motionärerna
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Kommunfullmäktige

Kallelse

57 (69)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-19

KS 2019/0642

36. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Lars
Wirtén (MP) om Läplantering och belysning längs
med cykelvägen Lund-Dalby
Dnr KS 2019/0414

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Lars Wirtén (MP) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag
att undersöka möjligheterna för att i samarbete med Trafikverket
och berörda markägare ordna med belysning samt anlägga
läplantering som gynnar pollinerande insekter och ger vindskydd
längs cykelvägen mellan Lund och Dalby.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november 2019 § 263 Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Lars Wirtén (MP) om Läplantering och belysning
längs med cykelvägen Lund-Dalby
Beslut KS den 6 november 2019 § 290 Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Lars Wirtén (MP) om Läplantering och belysning
längs med cykelvägen Lund-Dalby
Miljöpartiets reservation - Läplantering och belysning längs med
cykelvägen Lund-Dalby
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 315 Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Lars Wirtén (MP) om Läplantering och belysning
längs med cykelvägen Lund-Dalby
Reservation (MP)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019.
Tekniska nämndens beslut den 17 september 2019, § 218.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2019.
Karin Svensson Smiths (MP) och Lars Wirténs (MP) motion
Läplantering och belysning längs med cykelvägen Lund-Dalby.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

motionen anses besvarad med hänvisning till vad tekniska
nämnden anfört.

Beslut expedieras till:
Akten
Tekniska nämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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37. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel
Hallberg (MP) Gör Höjeådalen till kommunalt
naturreservat
Dnr KS 2019/0192

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) föreslår i en
motion att det inrättas ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen för
naturvård och rekreation samt att park- och naturavdelningen,
tekniska förvaltningen får i uppdrag att föreslå en avgränsning för
naturreservatet om minst 100 hektar.
Föreslås att motionen anses bifallen med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Beslut KF den 28 november 2019 § 264 Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) Gör Höjeådalen till kommunalt
naturreservat
Beslut KS den 6 november 2019 KS § 291 Motion från Karin
Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) Gör Höjeådalen till
kommunalt naturreservat
Miljöpartiets reservation - Gör Höjeådalen till kommunalt
naturreservat
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 316 Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) Gör Höjeådalen till kommunalt
naturreservat
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 13-14 juni 2019, § 142
Tekniska nämndens beslut den 18 juni 2019, § 159
Byggnadsnämndens beslut den 18 juni 2019, § 114
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Karin Svensson Smiths (MP) och Axel Hallbergs (MP) motion Gör
Höjeådalen till kommunalt naturreservat inkommen den 27 februari
2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

motionens första att-sats bifalls med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut samt

Kommunfullmäktige

att

Kallelse
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motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att en
utredning om naturreservatets storlek för närvarande pågår

Beslut expedieras till:
Akten
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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38. Motion från Björn Abelson (S), Anders Almgren
(S) och Fanny Johansson (S) Våra
kommuninnevånare ska inte behöva ha så gott
tålamod!
Dnr KS 2019/0185

Sammanfattning
Socialdemokraterna har i motion till kommunfullmäktige yrkat att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder ta fram en ny arbetsmodell med målsättningen att minska
tiden för genomförande av nya bostads- och verksamhetsområden
och samhällsservice.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Beslut KS den 4 december 2019 § 371 Motion från Björn Abelson (S),
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) Våra
kommuninnevånare ska inte behöva ha så gott tålamod!
KS den 4 december 2019 § 371, reservation från Socialdemokraterna
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 371 Motion från Björn
Abelson (S), Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) Våra
kommuninnevånare ska inte behöva ha så gott tålamod!
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019
Tekniska nämndens beslut den 17 september 2019 § 220
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 296 augusti 2019
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2019 § 162
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 5 september 2019
Motion Våra kommuninvånare ska inte behöva ha så gott tålamod
den 25 februari 2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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39. Interpellation från Ulf Nymark (MP) ställd till
tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL)
angående begränsning av s.k. elsparkcyklars
hastighet
Dnr KS 2019/0657

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga till tekniska nämndens
ordförande Jan Annerstedt (FNL):
Är du beredd att ta initiativ till att maxhastigheten för elsparkcyklar
begränsas till gångfart eller nära gångfart i stadskärnans centrala
delar?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 265
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019 § 228
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2019, §199.
Jan Annerstedts (FNL) interpellationssvar den 25 september 2019.
Ulf Nymarks (MP) interpellation inkommen den 11 september 2019.
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Kallelse
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40. Interpellation från Ulf Nymark (MP) ställd till
kommunalrådet Börje Hed (FNL) angående
handlingsplaner för avfallsplanens genomförande
Dnr KS 2019/0776

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till kommunalrådet Börje Hed
(FNL):
Har du förvissat dig om att nämnder och styrelser har antagit
handlingsplaner för avfallsplanens genomförande gällande år 2019?
När antog kommunstyrelsen sin handlingsplan för att bidra till att
avfallsplanens mål ska nås?
Vad - i korthet - innehåller kommunstyrelsens handlingsplan?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 266
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019 § 229
Ulf Nymarks (MP) interpellation inkommen den 22 oktober 2019
Interpellationssvar från Börje Hed (FNL) inkommet den 30 oktober
2019
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Kallelse
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41. Interpellation från Fanny Johansson (S) ställd till
barn- och skolnämndens ordförande Mia Honeth (L)
När ska Lundakvintetten agera för att ge
lundabarnen det stöd de behöver i skolan?
Dnr KS 2019/0767

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till barn- och skolnämndens
ordförande Mia Honeth (L):
Hur många elever har förlorat sina elevassistenter under 2019?
Vad kommer du, som ordförande i barn- och skolnämnden, att göra
för att förhindra att fler elever förlorar sina elevassistenter?
Vad kommer du göra för att säkerställa att de elever som i nuläget
har förlorat sina elevassistenter får det stöd de behöver?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 267
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019 § 230
Fanny Johanssons (S) interpellation inkommen den 17 oktober 2019
Interpellationssvar från Mia Honeth (L) inkommet den 29 oktober
2019
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Kallelse
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42. Interpellation från Karin Svensson Smith (MP)
ställd till tekniska nämndens ordförande Jan
Annerstedt (FNL) om barnens bästa
Dnr KS 2019/0766

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga till tekniska nämndens
ordförande Jan Annderstedt (FNL):
Hur är barnets bästa beaktat i beslutet om utveckling av
Skrylleområdet?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 268
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019 § 231
Karin Svensson Smith (MP) interpellation inkommen den 17 oktober
2019
Interpellationssvar från Jan Annerstedt (FNL) inkommet den 30
oktober 2019
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Kallelse
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43. Interpellation från Anders Almgren (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) Att förhindra fakta, dialog och insyn i budgetarbetet
försvagar demokratin
Dnr KS 2019/0751

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Philip Sandberg (L):
Lunds kommun får nu en budgetprocess där förutsättningarna för
nämnder och förvaltningar att redovisa faktaunderlag och verkliga
behov väsentligt försämras. På vilket sätt anser du att det främjar
budgetarbetet?
De flesta kommuner, bland dem Lunds kommun, står inför stora
utmaningar vad gäller välfärden och ekonomin. Det gör att behovet
av blocköverskridande dialog och samarbete är mycket stort. Varför
väljer ni i detta läge att avskaffa alla de gemensamma
budgetdialogerna?
När du själv var oppositionsföreträdare var du mån om
oppositionens medverkan i budgetprocessen. Varför vill du nu, när
du har rollen som kommunstyrelsen ordförande, drastiskt försämra
oppositionens insyn och förutsättningar i budgetarbetet?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 269
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019 § 232
Anders Almgren (S) interpellation inkommen den 10 oktober 2019
Interpellationssvar från Philip Sandberg (L) inkommet den 30
oktober 2019
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Kallelse
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44. Interpellation ställd till Inga-Kerstin Eriksson (C)
Kring kraftig försämringar i Lunds hemtjänst från
Jesper Sahlén (V)
Dnr KS 2019/0785

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till Inga-Kerstin Eriksson (C):
Står du fast vid att de förändringar ni genomför i hemtjänsten inte är
några försämringar?
Om jag på föregående fråga, hur är det möjligt att förändringarna
inte innebär några försämringar för våra äldre i behov av hemtjänst
samtidigt som de ska spara in tio miljoner?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 270
Interpellationssvar från Inga-kerstin Eriksson (C) inkommet den 26
november 2019
Jesper Sahléns (V) interpellation inkommen den 25 oktober 2019
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Kallelse
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45. Interpellation ställd till Göran Wallén (M) från
Eva S. Olsson (S) Hur är arbetssituationen för
kommunens socialsekreterare?
Dnr KS 2019/0817

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga till Göran Wallén (M):
Hur kommer de stora nedskärningarna under EVP-perioden 20202022 påverka socialsekreterarnas arbetssituation och deras
möjlighet att klara kvaliteten och rättssäkerheten enligt
socialtjänstlagens intentioner?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 271
Interpellationssvar från Göran Wallén (M) inkommet den 25
november 2019
Eva S Olssons (S) interpellation inkommen den 8 november 2019
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Kallelse
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46. Interpellation ställd till Mia Honeth (L) från Fanny
Johansson (S) Varför tar inte Lunds kommun del av
den nationella satsningen på lärarassistenter?
Dnr KS 2019/0831

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till Mia Honeth (L):
Vilka effekter av ert "pilotprojekt för lärarnas avlastning" kan ses i
dagsläget?
Varför har Lunds kommun enbart ansökt om 393 150 kronor av de
berättigade 5,7 miljoner kronor för lärarassistenter 2019?
Hur kommer du arbeta för att det ska se annorlunda ut 2020?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 272
Interpellationssvar från Mia Honeth (L) inkommet den 27 november
2019
Fanny Johanssons (S) interpellation inkommen den 13
november 2019
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

47. Ev. inkomna frågor
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