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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-02-28

Tid

17.00

Plats

Polhemskolans aula

Följande ärende ska behandlas:

1. Jörgen Forsbergs (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/0120

2. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, vice ordförande och 2:e vice
ordförande i Valnämnden för mandatperiod 2019-2022
Dnr KS 2018/0827

3. Val av ledamöter, ersättare, revisor samt ordförande, vice ordförande i
styrelsen för Fastighets AB Lunds Arena för mandatperioden 2019-2022
Dnr KS 2018/0846

4. Bengt Malmbergs (SD) avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Lunds
Tingsrätt
Dnr KS 2019/0031

5. Elin Gustafssons (S) avsägelse av uppdrag som ledamot tillika 2:e vice
ordförande i barn- och skolnämnden
Dnr KS 2019/0095

6. Lotta Berséus (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden
Dnr KS 2019/0101

7. Val av ledamöter och ersättare samt revisor för förbundsdirektion/styrelse för
Räddningstjänsten Syd för mandatperiod 2019-2022
Dnr KS 2018/0837

8. Val av ledamöter, ersättare och revisor samt ordförande, vice ordförande och
revisorsersättare i styrelsen för Kraftringen AB för mandatperiod
2019-2022
Dnr KS 2018/0838
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9. Val av ledamöter, ersättare och revisor samt ordförande, vice ordförande och
revisorsersättare i styrelsen för Lunds kommuns Parkerings AB för mandatperiod
2019-2022
Dnr KS 2018/0839

10. Val av ledamöter, ersättare och revisor samt ordförande, vice ordförande och
revisorsersättare i styrelsen för Lunds kommuns Fastighets AB för mandatperiod
2019-2022
Dnr KS 2018/0840

11. Val av ledamöter, ersättare samt revisor i Stiftelsen Lund Arena för
mandatperioden 2019-2022
Dnr KS 2018/0845

12. Val av ledamot och ersättare samt revisor och revisorsersättare i FINSAM för
mandatperiod 2019-2022
Dnr KS 2018/0849

13. Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall revisor och revisorsersättare, i
stiftelser och fonder som förvaltas av Lunds kommun för perioden 2019-01-01 -2022-12-31
Dnr KS 2018/0910

14. Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall revisor och revisorsersättare, i
föreningar där Lunds kommuns ingår för perioden 2019-01-01 -- 2022-12-31
Dnr KS 2018/0911

15. Revidering av riktlinjer för offentlig konst
Dnr KS 2018/0102

16. Lokaler för gymnastik
Dnr KS 2016/0265

17. Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S) och Emma Berginger
(MP) Utveckla studentlivet - satsa på AF-borgens utveckling
Dnr KS 2018/0679

18. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande av kulturcheck i
Lunds kommun.
Dnr KS 2015/0861
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19. Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad
mot stoft och buller från järnvägen”
Dnr KS 2018/0160

20. Motion från Pernilla West (FI) m.fl ”Vegetabilisk mat som norm vid politiska
sammankomster och evenemang”
Dnr KS 2017/1211

21. Motion från Pernilla West (FI) m.fl ”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor
och förskolor”
Dnr KS 2017/1210

22. Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) ”Flytta det
planerade ridhuset”
Dnr KS 2018/0556

23. Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius (L) - Minska utsattheten
för barn med skuldsatta föräldrar
Dnr KS 2018/0560

24. Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov värt namnet”
Dnr KS 2018/0169

25. Motion från Agneta Lindskog (KD) ”Låt Raul Wallenbergs namn bli en del av
Lunds offentliga miljö”
Dnr KS 2018/0713

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

27. Motion från Mia Honeth (L) ”Påbörja arbetet med den fördjupad
översiktsplan för Genarp med omnejd”
Dnr KS 2018/0571

28. Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Hyr inte
ut mark till nazister”
Dnr KS 2017/0983

Kommunfullmäktige

Kungörelse och dagordning
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

4 (44)

29. Motion från Mats Olsson (V) ”Återupprätta Lunds rådhus - för demokratins
skull”
Dnr KS 2018/0856

30. Interpellation från Karin Svensson Smith (MP) ställd till Jan Annerstedt (FNL)
om avfart Ideon i relation till klimatet
Dnr KS 2019/0075

31. Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) angående
program för mål och riktlinjer för privata utförare
Dnr KS 2019/0086

32. Fråga ställd till tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL) angående
elscooters
Dnr KS 2019/0086

33. Eventuellt övriga frågor

Mats Helmfrid (M)
Ordförande

Pernilla Ardhe
Kommunjurist
pernilla.ardhe@lund.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
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)
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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Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Hanna Gunnarsson (V)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Ersättare
Eva S Olsson (S)
Sebastian Persson (S)
Lina Olsson (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S)
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Rasmus Törnblom (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Alexander Lewerentz (M)
Carl von Friesendorff (M)
Jörgen Forsberg (M)
Christoffer Stenström (M)
Axel Nordberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L)
Josefine Temrell (L)
Robert Barnes (L)
Ann Tångmark (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Ewa Björnberg (MP)
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Peter Bergwall (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Magnus Liljeroth (SD)
Urban Nilsson (SD)
Diana Engblom (SD)
Angelica Svensson (V)
Pontus Kjellström (V)
Nita Lorimer (V)
Johan Nilsson (C)
Pia Askman (C)
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)
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1. Jörgen Forsbergs (M) avsägelse av uppdrag som
ersättare i Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/0120

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Jörgen Forsberg (M) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Jörgen Forsbergs (M) avsägelse inkommen den 7 februari 2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Jörgen Forsberg (M) från uppdraget
överlämna ärendet till Länsstyrelsen i Skåne län för ny
sammanräkning
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2. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande,
vice ordförande och 2:e vice ordförande i
Valnämnden för mandatperiod 2019-2022
Dnr KS 2018/0827

Sammanfattning
9 ledamöter och 9 ersättare ska utses till valnämnden. Av dessa 9
ledamöter ska ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande
utses.
Valet bereds av valberedningen och beslutas av kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 219
beslutades att bordlägga valen av ersättare från Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 20 december 2018 § 211
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 69
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

utse Amanda Lindblad (MP) till ersättare i Valnämnden för
tiden till och med utgången av år 2022.

Kommunfullmäktige

Kallelse

10 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

3. Val av ledamöter, ersättare, revisor samt
ordförande, vice ordförande i styrelsen för Fastighets
AB Lunds Arena för mandatperioden 2019-2022
Dnr KS 2018/0846

Sammanfattning
5 ledamöter, 2 ersättare samt revisor ska utses till Fastighets AB
Lund Arena. Av dessa 5 ledamöter ska ordförande utses.
Valet bereds av valberedningen och beslutas av kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 228
beslutades att bordlägga valen av ledamot för Miljöpartiet och
ersättare för Kristdemokraterna samt revisor.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 12 februari 2019 § 20.
Gustav Lundblads (KD) skrivelse inkommen den 12 februari 2019.
Valberedningens beslut 2019-01-15 § 13.
Kommunfullmäktiges beslut 20 december 2018 § 228
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 86
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

utse Jens Modéer (MP) till ledamot i styrelsen för Fastighets AB
Lunds Arena
utse Kelemua Kebede (KD) till ersättare i Styrelsen för
Fastighets AB Lund Arena

att utse XX till revisor i styrelsen för Fastighets AB Lund Arena
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4. Bengt Malmbergs (SD) avsägelse av uppdrag som
nämndeman vid Lunds Tingsrätt
Dnr KS 2019/0031

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Bengt Malmberg (SD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 12 februari 2019 § 21.
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 12.
Bengt Malmbergs (SD) avsägelse inkommen den 10 januari 2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

utse Diana Engblom (SD), Silvåkra 381, 247 96 Veberöd, till ny
nämndeman vid Lunds Tingsrätt efter Bengt Malmberg (SD),
för tiden till och med utgången av år 2019.
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5. Elin Gustafssons (S) avsägelse av uppdrag som
ledamot tillika 2:e vice ordförande i barn- och
skolnämnden
Dnr KS 2019/0095

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Elin Gustafsson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot tillika 2:e vice ordförande i
barn- och skolnämnden.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 12 februari 2019 § 22.
Anna-Lena Hogeruds (S) skrivelse inkommen den 18 februari 2019.
Elin Gustafssons (S) avsägelse inkommen den 31 januari 2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Elin Gustafsson (S) från uppdraget
utse Fanny Johansson (S), Blekingevägen 3 B, 222 25 Lund, till
ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden
efter Elin Gustafsson (S), för tiden till och med utgången av år
2022.
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6. Lotta Berséus (S) avsägelse av uppdrag som
ledamot i Utbildningsnämnden
Dnr KS 2019/0101

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Lotta Berséus (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Lotta Berséus (S) avsägelse inkommen den 4 februari 2019.
Anna-Lena Hogeruds (S) skrivelse inkommen den 18 februari 2019.
Valberedningens beslut den 12 februari 2019 § 23.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

befria Lotta Berséus (S) från uppdraget

att

utse nuvarande ersättaren Elin Folkesson (S), Lagerbrings väg 5
E, 224 60 Lund, till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter
Lotta Berséus (S) , för tiden till och med utgången av år 2022
samt

att

utse Ann-Louise Levau (S), Rudeboksvägen 920, 226 55 Lund,
till ny ersättare i Utbildningsnämnden, att tjänstgöra efter Mats
Nilsson (S), för tiden till och med utgången av år 2022
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7. Val av ledamöter och ersättare samt revisor för
förbundsdirektion/styrelse för Räddningstjänsten
Syd för mandatperiod 2019-2022
Dnr KS 2018/0837

Sammanfattning
2 ledamöter, 2 ersättare samt revisor ska utses till
förbundsdirektion/styrelse för Räddningstjänsten Syd.
Valet bereds av valberedningen och beslutas av Kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 219
beslutades att bordlägga valet av revisor.
Enligt 9 kap 3 § kommunallagen framgår att ”I ett kommunalförbund
ska det som beslutande församling finnas ett förbundsfullmäktige
eller en förbundsdirektion.
Ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen väljs av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige (…)”
Enligt 9 kap 7 § samma lag framgår vidare att ”En förbundsmedlem
får till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja
endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens
fullmäktige.”
Av dessa bestämmelser framgår alltså att endast den som är ledamot
eller ersättare i en förbundsmedlems fullmäktige är valbar till
kommunalförbunds beslutande församling.Om någon utsetts till ett
förtroendeuppdrag trots att denne inte är valbar är detta val att
betrakta som en nullitet.
Kommunfullmäktige har den 20 december 2018 valt en person som
inte är ledamot eller ersättare i Lunds kommuns fullmäktige till
ersättare i Räddningstjänsten Syds direktion. Denna person var alltså
inte valbar och valet måste därför göras om.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-01-15 § 6.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-20 § 219
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 77
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-08
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse XX till revisor i Räddningstjänsten Syd
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8. Val av ledamöter, ersättare och revisor samt
ordförande, vice ordförande och revisorsersättare i
styrelsen för Kraftringen AB för mandatperiod
2019-2022
Dnr KS 2018/0838

Sammanfattning
7 ledamöter, 6 ersättare, revisor samt revisorsersättare ska utses till
styrelsen för Kraftringen AB. Av dessa 7 ledamöter ska ordförande
och vice ordförande utses.
Valet bereds av valberedningen och beslutas av kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 220
beslutades att bordlägga valen av revisor och revisorsersättare.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 15 januari 2019, § 7.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018 § 220
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 78
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse XX till revisor samt XX till revisorsersättare i styrelsen för
Kraftringen AB
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9. Val av ledamöter, ersättare och revisor samt
ordförande, vice ordförande och revisorsersättare i
styrelsen för Lunds kommuns Parkerings AB för
mandatperiod 2019-2022
Dnr KS 2018/0839

Sammanfattning
5 ledamöter, 3 ersättare, revisor och revisorsersättare ska utses till
styrelsen för Lunds kommuns Parkerings AB. Av dessa 5 ledamöter
ska ordförande och vice ordförande utses.
Valet bereds av valberedningen och beslutas av kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 221
beslutades att bordlägga valet av revisor och revisorsersättare.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 15 januari 2019 § 8.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018 § 221
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 79
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse XX till revisor och XX till revisorsersättare i styrelsen för
Lunds kommuns Parkerings AB
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10. Val av ledamöter, ersättare och revisor samt
ordförande, vice ordförande och revisorsersättare i
styrelsen för Lunds kommuns Fastighets AB för
mandatperiod 2019-2022
Dnr KS 2018/0840

Sammanfattning
7 ledamöter, 5 ersättare, revisor samt revisorsersättare ska utses till
styrelsen för Lunds kommuns Fastighets AB. Av dessa 7 ledamöter
ska ordförande och vice ordförande utses.
Valet bereds av valberedningen och beslutas av kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 222
beslutades att bordlägga valen som revisor och revisorsersättare.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 15 januari 2019 § 9.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018 § 222
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 80
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2018-11-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse XX till revisor samt XX till revisorsersättare i styrelsen för
Lunds kommuns Fastighets AB
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11. Val av ledamöter, ersättare samt revisor i
Stiftelsen Lund Arena för mandatperioden 2019-2022
Dnr KS 2018/0845

Sammanfattning
3 ledamöter, 2 ersättare samt revisor ska utses till Stiftelsen Arena.
Av dessa 3 ledamöter ska ordförande utses.
Valet bereds av valberedningen och beslutas av kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 227
beslutades att bordlägga valet av revisor.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 15 januari 2019 § 12.
Kommunfullmäktiges beslut 20 december 2018 § 227
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 85
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 20118-11-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse XX till revisor i stiftelsen Lund Arena
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12. Val av ledamot och ersättare samt revisor och
revisorsersättare i FINSAM för mandatperiod 20192022
Dnr KS 2018/0849

Sammanfattning
1 ledamot, 1 ersättare, revisor samt revisorsersättare ska utses till
FINSAM.
Valet bereds av valberedningen och beslutas av kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 229
beslutades att bordlägga valen av revisor och revisorsersättare.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 15 januari 2019 § 14.
Kommunfullmäktiges beslut 20 december 2018 § 229
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 87
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse XX till revisor samt XX till revisorsersättare i FINSAM
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13. Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall revisor
och revisorsersättare, i stiftelser och fonder som
förvaltas av Lunds kommun för perioden 2019-01-01
-- 2022-12-31
Dnr KS 2018/0910

Sammanfattning
Ledamöter och ersättare samt i vissa fall revisor och
revisorsersättare ska utses till stiftelser och fonder som förvaltas av
Lunds kommun.
Valen bereds av valberedningen och beslutas av kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 233
beslutades att bordlägga valen av revisor och revisorsersättare till
De lekande barnens fond.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 15 januari 2019 §15.
Kommunfullmäktiges beslut 20 december 2018 § 233
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 92
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-16

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse XX till revisor samt XX till revisorsersättare till De lekande
barnens fond

Kommunfullmäktige

Kallelse

22 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

14. Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall revisor
och revisorsersättare, i föreningar där Lunds
kommuns ingår för perioden 2019-01-01 -- 2022-1231
Dnr KS 2018/0911

Sammanfattning
Ledamöter och ersättare samt i vissa fall revisor och
revisorsersättare ska utses till föreningar där Lunds kommun ingår.
Valen bereds av valberedningen och beslutas av kommunfullmäktige.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 § 234
beslutades att bordlägga valen av ledamot från FörNyaLund och
revisor till Friluftsfrämjandets Lundaavdelning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 11.
Valberedningens beslut den 15 januari 2019 § 16.
Kommunfullmäktiges beslut 20 december 2018 § 234
Valberedningens beslut den 4 december 2018, § 93
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-27

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att utse XX till revisor i Friluftsfrämjandets Lundaavdelning

Kommunfullmäktige

Kallelse

23 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

15. Revidering av riktlinjer för offentlig konst
Dnr KS 2018/0102

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår nya riktlinjer för offentlig konst.
De nya riktlinjerna innebär att konsten ska kunna placeras där det
lämpar sig bäst och på så sätt komma fler lundabor till godo.
Investeringsutrymmet för konst i det offentliga rummet föreslås
uppgå till ett fast belopp per budgetår med 3 mnkr som riktvärde.
Medel för underhåll och reparationer av offentlig konst avsätts i
kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2019 § 31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-28 § 18.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-12-12.
Bilaga 1 Riktlinjer för offentlig konst
Bilaga 2 Förslag – Riktlinjer för offentlig konst
Kultur- och fritidsnämnden beslut den 15 november 2018, §141
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober
2018
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018, § 172
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juni 2018
Servicenämndens beslut den 14 mars 2018, § 24
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2018
Kultur- och fritidsnämnden beslut den 18 januari 2018, § 9
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari
2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

godkänna upprättat förslag till riktlinjer för offentlig konst

Kommunfullmäktige

Kallelse

24 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

16. Lokaler för gymnastik
Dnr KS 2016/0265

Sammanfattning
Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott (2019-12-17) utrett placering och utformning av en
specialhall för gymnastiken.
Kommunkontoret rekommenderar att det byggs en dedikerad hall
för gymnastikföreningarnas behov, inklusive en mindre idrottshall
som delas med skolidrotten, och att hallen placeras intill skolan på
Södra Råbylund. Kommunkontoret bedömer investeringsutgiften till
99 mnkr, med en årlig driftkostnad på 8,3 mnkr.
Investeringsutgiften för den redan tidigare beställda idrottshallen
uppgår till 55 mnkr med driftskostnader på 4,7 mnkr. Dessa
kostnader är avsatta i beslutad EVP 2019-2021 under
kommunstyrelsens reserverade medel.
Detta innebär att den föreslagna lösningen ger en
nettokostnadsökning på 44 mnkr gällande investeringsutgiften och
3,6 mnkr för driftskostnaderna.
Det nya beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut från 2016-0612, §164, gällande idrottshall på Södra Råbylund samt
kommunfullmäktiges beslut från 2018-08-30, §198, gällande
specialhall för gymnastikens behov vid Arenan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2019 § 26.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 13.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2019
Kommunkontorets bifogade utredning som PM den 24 januari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 17 december 2018,
§198 dnr KS 2016/0365
Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2017, §164 dnr KS
2014/0956
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2018, §198 dnr KS
2016/0265
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2017, dnr KS
2014/0956

Kommunfullmäktige

Kallelse

25 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

att

att
att

ge serviceförvaltningen i uppdrag att uppföra en dedikerad
gymnastikhall med en skolidrottsal på Södra Råbylund med en
uppskattad investeringsutgift på 99 mnkr.
detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30
augusti 2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga
gymnastikhallen vid Arenan, samt kommunfullmäktiges beslut
den 14 juni 2016, §164 dnr KS 2014/0956 om att bygga en
fullstor idrottshall på Södra Råbylund.
ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och
skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden att till
kommunstyrelsens arbetsutskott återkomma med förslag på
utformning och planlösning samt investeringsutgift innan
planlösningen fastställs.
driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.
kommunkontoret får i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda förvaltningar och aktörer fortsätta att utreda lösningar
för skolidrottens behov parallellt med en fördjupad utredning
kring utvecklingen av arenaområdet

Kommunfullmäktige

Kallelse

26 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

17. Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders
Almgren (S) och Emma Berginger (MP) Utveckla
studentlivet - satsa på AF-borgens utveckling
Dnr KS 2018/0679

Sammanfattning
På kommunstyrelsens möte den 5 december 2018 beslutade
kommunstyrelsen om att ge ett uppdrag till kommunkontoret att
förbereda ett upplägg som innefattar ett lån till AF-borgen på 6
miljoner kronor med årliga amorteringar på marknadsmässiga
villkor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2019 § 43.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 28.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2018 dnr
2018/0679
Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2018, § 369

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att bevilja ett lån till AF-borgen AB på 6 miljoner kronor
att ekonomidirektören uppdras att fastställa de exakta villkoren för
lånet.

Kommunfullmäktige

Kallelse

27 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

18. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag
om införande av kulturcheck i Lunds kommun.
Dnr KS 2015/0861

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige
utrett förutsättningarna för införande av kulturcheck i Lunds
kommun. Utredningen översändes till fullmäktige som den 27 april
2017 beslutade att återremittera ärendet med uppdrag att ta fram
ett förslag för tillvägagångssätt, tidplan och kostnader för införande
av kulturcheck i form av checksystem för musikundervisning som ett
första steg i att minska köerna till kulturskolan. Vidare beslutade
fullmäktige att utredningen skulle vara färdig för behandling i
nämnden under 2017.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2019 att förslå
kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att
införa ett valfrihetssystem för musikundervisning med ackrediterade
utförare, att nämnden ges möjlighet att avgränsa detta till olika
åldersgrupper samt att Kulturskolans musikundervisning ska ingå i
systemet samt att senast ett år efter införande presentera
enutvärdering av valfrihetssystemet.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att utreda konsekvenserna av ett
ackrediteringssystem utifrån ett likvärdighets- och
tillgänglighetsperspektiv samt de juridiska förutsättningarna för att
införa ett valfrihetssystem.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2019 § 46.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2019 §10
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 december 2017, § 158.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november
2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2017, § 112, jämte bilagor.

Kommunfullmäktige

Kallelse

28 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att införa ett
valfrihetssystem för musikundervisning med ackrediterade
utförare, att nämnden ges möjlighet att avgränsa detta till olika
åldersgrupper samt

att

Kulturskolans musikundervisning ska ingå i systemet samt att
senast ett år efter införande presentera en utvärdering av
valfrihetssystemet.

att

till den del detta ärende avser taxorna återkomma med förslag
till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Kallelse

29 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

19. Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth
(L) ”Skydda Lunds innerstad mot stoft och buller från
järnvägen”
Dnr KS 2018/0160

Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från
järnvägen i Lunds innerstad. De föreslår kommunfullmäktige att
uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta
nämnder och organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av
stoftspridningen och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska
utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse,
verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för
yttrande. Miljönämnden svarar att det är Trafikverket som ansvarar
för att utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens
miljöeffekter och miljökonsekvenser. Ramverket för framtagande av
en ny järnvägsplan sätter tydliga ramar för Trafikverkets ansvar och
åtaganden.
Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt om att det är
Trafikverkets ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och
miljökonsekvenser, samt att en sådan ovillkorligen kommer att ske
när det blir aktuellt att utreda lösningar för ökad kapacitet genom
centrala Lund. Samtidigt finns det en svaghet i att den mer
närliggande utbyggnaden av fyra spår mellan Högevall-Arlöv medför
effekter även vid andra platser utefter sträckan. Därmed är det
lämpligt att Lunds kommun i sin dialog med Trafikverket om
järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet av att buller och
stoft utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle bli utan
verkan bör Lunds kommun överväga att göra en egen utredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 23.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018, § 251
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2018, § 194
Kommunfullmäktiges beslut den 11 oktober 2018, § 174
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 292
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
Miljönämndens beslut den 12 april 2018, §41
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN
2018/0020

Kommunfullmäktige

Kallelse

30 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) ”Skydda Lunds
innerstad mot stoft och buller från järnvägen” den 15 februari 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

att

uppdra åt kommunstyrelsen att i sin dialog med Trafikverket
om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtala behovet av att
genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser
dessa får för bebyggelse, verksamheter och människor i
närområdet i Lunds tätort
därmed anse motionen besvarad

Kommunfullmäktige

Kallelse

31 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

20. 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
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-31 § 24.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-20 § 252.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-29 § 212.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-25 § 195.
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 § 293.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid
politiska sammankomster och evenemang.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kallelse

32 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

21. 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
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 25.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-20 § 253
Kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2018, § 213
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2018, § 196
Kommunfullmäktiges beslut den 11 oktober 2018, § 176
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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen

Kommunfullmäktige

Kallelse

33 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

22. 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 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
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 26.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018, § 254
Kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2018, § 214
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018, § 330
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunfullmäktigas beslut den 30 augusti 2018, § 123
Inga-Kerstin Erikssons (C) och Mattias Horrdins (C) motion ”Flytta
det planerade ridhuset” inkommen den 13 juli 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen

Kommunfullmäktige

Kallelse

34 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

23. 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
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 27.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018, § 255
Kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2018, § 215
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018, § 331
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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige

Kallelse

35 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

24. Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov värt
namnet”
Dnr KS 2018/0169

Sammanfattning
Gunnar Brådvik (L) föreslår i motionen ”Ett sportlov värt
namnet” att kommunfullmäktige ska uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden och barn- och skolnämnden att i samverkan med
föreningslivet ta 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
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 28.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-30 § 256
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december, § 256
Kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2018, § 216
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018, § 332
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2018
Kultur- fritidsnämndens beslut den 19 april 2018, § 55, med
förvaltningens tjänsteskrivelse
Barn- och skolnämndens beslut den 18 april 2018, § 81, med
förvaltningens tjänsteskrivelse
Gunnar Brådviks (L) motion ”Ett sportlov värt namnet”, inkommen
den 19 februari 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås 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.

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

25. Motion från Agneta Lindskog (KD) ”Låt Raul
Wallenbergs namn bli en del av Lunds offentliga
miljö”
Dnr KS 2018/0713

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
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 29.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018, § 257
Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2018, § 370
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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås 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.

Kommunfullmäktige

Kallelse

37 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

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

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) och Bernt Bertilsson (C) föreslår i
motionen ”Gör det enklare att sätta upp solceller” att
kommunfullmäktige beslutar 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.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 30.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018, § 258
Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2018, § 371
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2018
Byggnadsnämndens beslut den 18 september 2018, § 157
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018 dnr
BN 2018/0341
Lars V Anderssons (C) och Bernt Bertilssons (C) motion ”Gör det
enklare att sätta upp solceller”

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att
att

uppdra åt kommunstyrelsen att beakta motionens förslag vid
framtagandet av Energiplan för Lunds kommun
uppdra åt byggnadsnämnden att införa nolltaxa vid
bygglovsprövning för solenergianläggningar
anse motionen besvarad

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

27. Motion från Mia Honeth (L) ”Påbörja arbetet
med den fördjupad översiktsplan för Genarp med
omnejd”
Dnr KS 2018/0571

Sammanfattning
Mia Honeth (L) och Camilla Neptune (L) har lämnat en motion 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
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 31.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december, § 259
Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2018, § 372
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2018, § 205
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018 dnr BN
2018/0345
Mia Honeths (L) och Camilla Neptunes ??? (L) motion ”Påbörja
arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Genarp med
omnejd” inkommen den 7 augusti 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse motionen besvarad med vad byggnadsnämnden anfört

Kommunfullmäktige

Kallelse

39 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

28. Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim
Månsson Bengtsson (-) ”Hyr inte ut mark till
nazister”
Dnr KS 2017/0983

Sammanfattning
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtsson (-) föreslår i en
motion att följande stycke förs in i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Lunds kommun: ”Med hänsyn till den
allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för nazistiska
organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska
verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark. Med ”nazistiska”
avses de som själva definierar sig som
nazistiska/nationalsocialistiska.”

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 31.
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2019, § 19
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 286
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018
Pernilla Wests (FI) och Joakim Månsson Bengtssons (-) motion ”Hyr
inte ut mark till nazister” inkommen den 27 oktober 2017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets
yttrande.

Kommunfullmäktige

Kallelse

40 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

29. Motion från Mats Olsson (V) ”Återupprätta Lunds
rådhus - för demokratins skull”
Dnr KS 2018/0856

Sammanfattning
Mats Olsson (V) yrkar i motion till kommunfullmäktige att rådhuset
omedelbart återupprättas som säte för Lunds politiska ledning och
som kommunkontor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2019 § 44.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 29.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019
Mats Olsson (V) motion den 22 oktober 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till att
kommunfullmäktiges beslut om ekonomi- och verksamhetsplan
för 2019-2021.

Kommunfullmäktige

Kallelse

41 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

30. Interpellation från Karin Svensson Smith (MP)
ställd till Jan Annerstedt (FNL) om avfart Ideon i
relation till klimatet
Dnr KS 2019/0075

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga till Jan Annerstedt (FNL):
”Hur ska du hantera motorvägsutbyggnader i relation till tekniska
nämndens utvecklingsmål?”

Beslutsunderlag
Karin Svensson Smiths (MP) interpellation inkommen den 25 januari
2019.

Kommunfullmäktige

Kallelse

42 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

31. Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Philip Sandberg (L) angående program för mål och
riktlinjer för privata utförare
Dnr KS 2019/0086

Sammanfattning
Ulf Nymark (MP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande Philip Sandberg (L):
”Hur ser kommunstyrelsens planering ut för processen att ta fram ett
sådant program och när kan fullmäktige förväntas ha ett
programförslag på sitt bord?”

Beslutsunderlag
Ulf Nymarks (MP) fråga inkommen den 12 februari 2019.

Kommunfullmäktige

Kallelse

43 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

32. Fråga ställd till tekniska nämndens ordförande
Jan Annerstedt (FNL) angående elscooters
Dnr KS 2019/0086

Sammanfattning
Victoria Tiblom (SD) ställer följande fråga till tekniska nämndens
ordförande Jan Annerstedt (FNL):
”Avser du Jan för att verka för att reglera elscooterföretagen som är
verksamma i Lund och införa någon form av vite om de inte tar hand
om sina elscooters?”

Beslutsunderlag
Victoria Tibloms (SD) fråga inkommen den 18 februari 2019.

Kommunfullmäktige

33. Eventuellt övriga frågor

Kallelse

44 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

