Kommunstyrelsen

Kallelse och föredragningslista
Sammanträdesdatum
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Tid

14.00

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Följande ärenden ska behandlas:

1. Val av justerare och beslut om tid och plats för justering av protokollet
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens sammanträde
2020-11-04
Dnr KS 2020/0129

4. Finansiell rapport per den 30 september 2020
Dnr KS 2020/0107

5. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för
2021 – tekniska justeringar
Dnr KS 2019/0653

6. Begäran om att få disponera reserverade medel för flyktingbostäder för
nyanlända avser 2020
Dnr KS 2020/0789

7. Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 från Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK)
Dnr KS 2020/0755

8. Stöd till idrottsprofilen MFF-akademin
Dnr KS 2020/0780

9. Största salen i The Loop - bordlagt 2020-08-12
Dnr KS 2020/0486

10. Utredningsdirektiv för Lunds framtida avloppsrening
Dnr KS 2020/0738
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11. Inrättande av naturreservat Höjeådalen
Dnr KS 2020/0409

12. Utvärdering Lundaförslaget
Dnr KS 2019/0819

13. Detaljplan för Lilla Råby 22:12 m.fl. i Lund, Lunds kommun
(Trafikplats Lund södra) - antagande
Dnr KS 2020/0762

14. Yttrande över detaljplan för del av Studentkåren 4 m fl i Lund, Lunds kommun
(Ole Römers väg 2) - samråd
Dnr KS 2020/0664

15. Yttrande över detaljplan för kvarteret Galten i Lund, Lunds kommun - samråd
Dnr KS 2020/0655

16. Yttrande över planprogram för Genarps centrum, Lunds kommun programsamråd
Dnr KS 2020/0711

17. Yttrande över remiss från Socialdepartementet - LSS-utredningen
(SOU 2018:88)
Dnr KS 2020/0597

18. Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Stärkt barnrättsperspektiv
för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar
placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Dnr KS 2020/0595

19. Yttrande över remiss från Finansdepartementet av promemorian
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)
Dnr KS 2020/0646

20. Försäljning av fastigheten Näcken 1 inom Södra Råbylund, Lunds kommun,
till K2A Hyresbostäder i Lund AB
Dnr KS 2020/0769

21. Försäljning av fastigheterna Kornknarren 1, Storspoven 1, Gulärlan 1 och
Alikan 1 i Stångby, Lunds kommun, till Lunds kommuns fastighets AB (LKF)
Dnr KS 2020/0785
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22. Försäljning av fastigheten Vitstorken 1, Stångby Väster II, Lunds kommun,
till Kudu AB
Dnr KS 2020/0786

23. Försäljning av fastigheterna Grågåsen 1 och Gulsparven 1, Stångby Väster II,
Lunds kommun, till OBOS Mark AB
Dnr KS 2020/0787

24. Försäljning av cirka 5 500 kvm av Gurkan 1, inom Hasslanda III
verksamhetsområde (numera Gurkan 2), Lunds kommun - Nu fråga om byte av
köpare
Dnr KS 2018/0894

25. Lundaförslaget - Vänskapens hus hänger på en skör tråd - Rädda Vänskapens
hus!
Dnr KS 2020/0168

26. Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) Gå från ord till handling - rusta upp
medborgarhuset i Genarp
Dnr KS 2020/0222

27. Svar på skrivelse från Helena Falk (V) och Mats Olsson (V) Inga hyreshöjningar
hos LKF inför 2021
Dnr KS 2020/0478

28. Motion från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Trygga anställningar - slopa
allmän visstid
Dnr KS 2019/0584

29. Motion från Stig Svensson (S) m.fl Cykelvänliga arbetsplatser - även inom
kommunen
Dnr KS 2020/0155

30. Motion från Jesper Sahlén (V) med flera Solceller på kommunalt ägda
byggnader
Dnr KS 2019/0783

31. Motion från Sven-Bertil Persson (V) Garantera tio procent av lägenheterna i
nybyggen till den sociala bostadspolitiken
Dnr KS 2019/0098
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32. Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Mats Olsson (V)
Effektiviseringar eller besparingar? Dags för extern granskning av de generella
effektiviseringskraven
Dnr KS 2020/0527

33. Anmälningsärenden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-04
Dnr KS 2020/0095

34. Förteckning över protokoll från möten i central samverkansgrupp (CESAM) till
kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-04
Dnr KS 2020/0723

35. Protokoll från styrelsemöten i Lunds Rådhus AB
Dnr KS 2020/0535

36. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2020
Dnr KS 2020/0130

37. Rapport från kommunstyrelsens utskott
38. Rapport från de kommunala råden

Philip Sandberg (L)
Ordförande

Eva Kristiansson
Kommunsekreterare
eva.kristiansson@lund.se
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Ledamöter
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Ersättare
Fabian Zäll (L)
Maria Brolin Glennow (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)
Övriga
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Britt Steiner, planeringschef
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Johanna Holmberg, HR-direktör
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och kommunikationsstrateg

Kommunstyrelsen

Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C)
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)
Sebastian Petersen, politisk sekreterare (C)
Vesna Casitovski, kanslichef
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1. Val av justerare och beslut om tid och plats för
justering av protokollet
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2. Godkännande av föredragningslistan
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2020-11-04

KS 2019/0675

3. Redovisning av delegerade beslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-04
Dnr KS 2020/0129

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av de delegerade besluten.

Sammanfattning
Följande delegerade beslut anmäls till kommunstyrelsens
sammanträde den 4 november 2020:
1. Redovisning av beslut om tillsvidare- och visstidsanställningar för
kommunkontoret för september 2020
Dnr KS 2020/0754

Underlag för beslut



Sammanställning av delegerade beslut till kommunstyrelsen
2020-11-04
Anställningar på kommunkontoret september 2020

Kommunstyrelsen
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4. Finansiell rapport per den 30 september 2020
Dnr KS 2020/0107

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Finansiell rapport för Lunds kommun per den 30 september 2020.

Underlag för beslut




Finansiell rapport 2020-08-31
Bilaga till den finansiella rapporten
Kommunstyrelsens anslag till förfogande per 2020-09-10

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

5. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023
med budget för 2021 – tekniska justeringar
Dnr KS 2019/0653

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att inför kommunfullmäktiges
sammanträde den 25-26 november revidera Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 i enlighet med detta beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna föreslagna tekniska ramjusteringar i Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 avseende förändrad
finansieringsmodell för Skånes kommuner och justering för
kommungemensam service.

Sammanfattning
Till följd av uppdaterad information och beslut i kommunstyrelsen
under hösten 2020 föreslås tekniska justeringar ske i
kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)
2021-2023 enligt bilaga 1. Resultatmässigt sker ingen påverkan av
Lunds kommuns budgeterade resultat för 2021-2023.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KS AU 2020-10-26 § 400
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-23

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

6. Begäran om att få disponera reserverade medel
för flyktingbostäder för nyanlända avser 2020
Dnr KS 2020/0789

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2020 överföra 10,8 miljoner kronor till servicenämnden
avseende nettokostnader för flyktingbostäder för nyanlända

att

finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel
för flyktingbostäder för nyanlända om 10,8 miljoner kronor.

Sammanfattning
Från servicenämnden har det i samband med delårsbokslut per
2020-08-31 inkommit en begäran om att avropa reserverade medel
för flyktingbostäder för nyanlända 2020. Reserverade medel uppgår
i 2020-års budget till 10,8 miljoner kronor. Servicenämnden avropar
hela beloppet vilket består av att prognostiserade nettokostnader i
form av hyresintäkter som enligt bruksvärdesprincipen understiger
hyreskostnaden för 2020.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 375
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-08
Protokollsutdrag servicenämnden 2020-09-16 § 64
Delårsrapport per 2020-08-31 för servicenämnden
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-10
Delårsrapport per 2020-08-31 för servicenämnden

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Servicenämnden

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

7. Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 från
Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK)
Dnr KS 2020/0755

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja verksamhetsbidrag till RÅSK för 2021 om 145 000
kronor för Lunds kommun

att

finansiering av ökningen om 35 000 kronor sker ur
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om reserverade
medel i samband med EVP 2021-2023

att

beakta detta i ekonomi- och verksamhetsplan för 2022-2024.

Sammanfattning
Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) har inkommit med
en skrivelse gällande information om förändrat verksamhetsbidrag
för 2021. Till följd av färre medlemmar i kommittén blir fördelningen
av 2021-års verksamhetsbidrag högre för kvarvarande medlemmar.
Detta trots att RÅSK även beslutat om att minska det totala
verksamhetsbidraget inför 2021.
Verksamhetsbidraget 2021 uppgår totalt till 500 000 kronor där
Lunds andel uppgår till 29 % eller 145 000 kronor. Detta är en ökad
kostnad om 35 000 kronor som föreslås finansieras via
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2021.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 374
Protokoll RÅSK 2020-02-14
Verksamhetsberättelse 2019 RÅSK
Resultat- och balansrapport RÅSK
Revisionsberättelse RÅSK
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06
Skrivelse från RÅSK 2002-09-22

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontorets ekonomiavdelning

Kommunstyrelsen

För kännedom:
(RÅSK)

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

8. Stöd till idrottsprofilen MFF-akademin
Dnr KS 2020/0780

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillskjuta 400 000 kr till MFF-Akademin

att

finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel till
kommunstyrelsens förfogande år 2021 och

att

kostnaden beaktas i ekonomi- och verksamhetsplan för 20222024.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-02, § 120 att bekosta MFFakademin med 650 000 kr för 2019, att finansiering sker genom
disposition av under ”Reserverade medel” avsatta medel till
kommunstyrelsens förfogande samt att kostnaden beaktas i EVP för
2020-2022.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 376
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-02 § 120 Utvecklingsstöd
idrottsprofiler inkl. reservation

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
Barn- och skolnämnden

Kommunstyrelsen

Kallelse
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2020-11-04

KS 2019/0675

9. Största salen i The Loop - bordlagt 2020-08-12
Dnr KS 2020/0486

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå förslaget.

Sammanfattning
Skanska projekterar en ny kreativ mötesplats - The Loop - på Science
Village området på Brunnshög. Byggnaden är strategiskt placerad
precis vid spårvägsstationen och beräknas stå klar under 2023. The
Loop ska innehålla kontor, restaurang, mötesrum och det planeras
även för en event- och konsertsal - Största salen - som kan användas
för såväl kultur som större möten.
Stora delar av The Loop har idag tecknade hyresgäster men
hyresgäst för Största salen saknas. Det är angeläget för samtliga
parter och omkringliggande intressenter att en hyresgäst snarast kan
teckna hyresavtal för Största salen så att byggnationen av huset kan
starta.
Kommunkontoret har tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen, kommunens destinationsbolag - Visit Lund AB samt extern konsult utrett förutsättningarna för att Lunds kommun
ska kunna avgöra om och hur ett hyresavtal för Största salen i The
Loop kan tecknas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inriktningen är att ha en fortsatt dialog med Skanska om
förutsättningarna för att teckna ett hyresavtal avseende Största salen
i The Loop med Lunds kommun som huvudman samt
att uppdra åt kommunkontoret att tillsammans med Skanska ta fram
ett förslag på hyresavtal avseende Största salen i The Loop och att
återkoppla detta till kommunstyrelsen senast i oktober 2020.
Om beslut fattas enligt förslaget kan kommunkontoret även gå
vidare med att utreda förutsättningarna för principiell profil,
driftsform, bedömning av driftskostnader m.m. för Största salen i
The Loop för kommunstyrelsens ställningstagande under 2021.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KS 2020-08-12 § 234
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-06-22 § 244

Kommunstyrelsen
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KK tjänsteskrivelse 2020-06-03
Rapport Största salen i The Loop
Befintliga evenemangs- och mötesanläggningar i Lund
Kartläggning anläggningar möte-evenemang Lund

Beslutet skickas till
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

10. Utredningsdirektiv för Lunds framtida
avloppsrening
Dnr KS 2020/0738

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa förslaget till utredningsdirektiv med följande tillägg

att

utredningen ska innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de
totala kostnaderna för de olika alternativen

att

utredningen ska vara klar med ambitionen att den utsatta
tidplanen från VA Syd kan efterlevas och

att

finansiera kostnaden för utredningsarbetet om 200 000 kronor
2020 och 500 000 kronor 2021 via kommunstyrelsens
reserverade medel.

Sammanfattning
Källby reningsverk har nått sin maximala kapacitet år 2025. VA
Syd har därför utrett alternativ för hur Lunds avloppsvatten ska
renas i framtiden.
Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om fortsatt inriktning före
februari 2021. Ett genomförandeavtal om vald lösning förväntas
tecknas före februari 2022.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 377
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-16

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

11. Inrättande av naturreservat Höjeådalen
Dnr KS 2020/0409

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa föreslagen inriktning och utbredning för
naturreservat Höjeådalen

att

ge tekniska nämnden i uppdrag att fullfölja inrättandet av
naturreservatet under 2021 samt att återkomma med
investerings- och driftskostnader för naturreservatet vid det
slutliga inrättandet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att ett naturreservat ska
inrättas i Höjeådalen. Tekniska nämnden har utarbetat ett förslag till
inriktningsbeslut till naturreservat, enligt 7 kap. 4§ miljöbalken, för
Höjeådalen.
Området ligger sydväst om Lunds stad och utgör en grön korridor
längs med Höje å mellan Värpinge och Höjebromölla. Området är ett
populärt när-rekreationsområde för boende i Lund samt Värpinge by
och förslaget till naturreservat omfattar i dagsläget cirka 68 hektar.
Syftet med naturreservatet är att ett stort och viktigt grönområde
säkras och utvecklas för bevarande av biologisk mångfald, samt som
tätortsnära friluftsområde.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 401
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-16
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 283
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

12. Utvärdering Lundaförslaget
Dnr KS 2019/0819

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna utvärderingen av Lundaförslaget

att

godkänna regelverket för Lundaförslaget

att

permanenta Lundaförslaget som en kanal för Lunds
kommuninvånare att vara med att påverka utvecklingen av
Lund.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 att återemittera ärendet
till kommunstyrelsen med uppdraget att säkerställa att Lundaförslag
avgörs av den instans i kommunen som har mandat att avgöra
frågan.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 378
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-06-16 § 190
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-19 § 188, inkl.
reservationer
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-11
Uppdaterat regelverk för Lundaförslaget 2020-04-24
Utvärdering Lundaförslaget 2020-03-12

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer
För kännedom:
Samtliga nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

13. Detaljplan för Lilla Råby 22:12 m.fl. i Lund,
Lunds kommun (Trafikplats Lund södra) - antagande
Dnr KS 2020/0762

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Lilla Råby 22:12 m.fl. i Lund, Lunds kommun
(Trafikplats Lund södra).

Sammanfattning
Trafikverket har 2016-12-13 ansökt om detaljplan för Lilla Råby
22:12 m.fl. Syftet är att möjliggöra ombyggnation av Trafikplats Lund
södra samt breddning av väg E22 på sträckan Trafikplats Lund
södra-Trafikplats Råby.
Planen har handlagts med samordnat förfarande då planförslaget
gäller en verksamhet som tillståndsprövas enligt miljöbalken och
prövas i vägplan E22 Ny trafikplats Lund södra 148273 (5 kap. 7a §
PBL).

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 379
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-09-17 § 180, inkl.
reservation
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-04
Byggnadsnämndens hemställan 2020-09-24

Beslutet skickas till
För kännedom:
Byggnadsnämnden
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer

Kommunstyrelsen

Kallelse

22 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

14. Yttrande över detaljplan för del av
Studentkåren 4 m fl i Lund, Lunds kommun
(Ole Römers väg 2) - samråd
Dnr KS 2020/0664

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka planförslaget.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplan för del av
Studentkåren 4 m.fl. på samråd.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för
studentbostäder inom del av Studentkåren 4 m fl. Förslaget syftar till
att förtäta nuvarande parkeringsplats med bostadsbyggelse samt
kompletterande studielokaler, handel, kontor och centrumverksamhet.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 380
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-06-23 § 128
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29
Plankarta med planbestämmelser och illustration 2020-05-29
Planbeskrivning 2020-05-29

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning

Kommunstyrelsen

Kallelse

23 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

15. Yttrande över detaljplan för kvarteret Galten i
Lund, Lunds kommun - samråd
Dnr KS 2020/0655

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med upprättat förslag och översända det till
byggnadsnämnden med tillägget

att

husen i kvarteret Galten inte ska vara högre än sex våningar för
att bättre anknyta till övrig bebyggelse och värna riksintresset
för Lunds historiska stadskärna.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med högt
markutnyttjande för handel, service, kultur, skola och boende, allmän
parkering i garage, en attraktiv mötesplats på allmän plats,
hållplatser för regionbuss, tillräckliga friytor för Vårfruskolan samt
att skydda och utveckla den kulturhistoriskt intressanta bebyggelse
som avses bevaras. Ny bebyggelse i kvartersgräns ger
förutsättningar att läka platsen från tidigare rivningar.
Tillkommande byggnader ska accentuera det nya Galten; ett kvarter
med varierat innehåll som kan bidra till vitalisering av
Mårtenstorget.
Det högsta husets påverkan på riksintresset för kulturmiljö belyses i
en kulturmiljökonsekvensbedömning. Berörda av
ersättningsanspråk med avseende på rivningsförbud och
skyddsbestämmelser enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen (PBL),
kommer att föreläggas.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 381
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-20
Förslag till yttrande 2020-10-20
Protokollsutdrag byggnadsnämndens 2020-06-23 § 127
Detaljplan för kvarteret Galten
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-05-29 Detaljplan
för kvarteret Galten
Detaljplan för kvarteret Galten - underrättelse-samråd
2020-08-17
Detaljplan för kvarteret Galten - planbeskrivning 2020-05-29

Kommunstyrelsen




Kallelse

24 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Detaljplan för kvarteret Galten - detaljplanekarta 2020-05-29
Detaljplan för kvarteret Galten – illustrationskarta
2020-05-29

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer

Kommunstyrelsen

Kallelse

25 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

16. Yttrande över planprogram för Genarps centrum,
Lunds kommun - programsamråd
Dnr KS 2020/0711

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enighet med kommunkontorets föredragning och

att

översända det till byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Under 2016/2017 genomförde Lunds kommun utvecklingsprojektet
Fokus Genarp som syftade till att utveckla Genarp med
målsättningen att orten ska vara en attraktiv boendeort som kan
växa. Rapporten presenterades och behandlades 2018 av
kommunstyrelsen där det beslutades att föreslå byggnadsnämnden
att arbeta fram ett planprogram för de centrala delarna av Genarp
och att i arbetet använda underlaget från Fokus Genarp och
arbetsgruppernas arbete.
Byggnadsnämnden beslutade 2020-08-20 att skicka ut program till
detaljplan för Genarps centrum för samråd.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande § 382
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-20
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-08-20 § 150
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-25
Planprogram för Genarps centrum 2020-06-25

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning

Kommunstyrelsen

Kallelse

26 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

17. Yttrande över remiss från Socialdepartementet LSS-utredningen (SOU 2018:88)
Dnr KS 2020/0597

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig till Socialdepartementet i enlighet
med kommunkontorets förslag till yttrande.

Sammanfattning
Regeringskansliet, Socialdepartementet, har översänt betänkandet
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen,
SOU 2018:88, till Lunds kommun på remiss.
Utredningen föreslår en ny lag; lag om stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden
förkortas LSS.
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser:
- Personlig service och boendestöd
- Personligt stöd till barn
- Förebyggande pedagogiskt stöd
Utredningen föreslår att ledsagarservice ska bli en del av insatsen
personlig service och boendestöd. Utredningen föreslår också att
staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans.

Underlag för beslut









Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 383
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07
Förslag till yttrande 2020-10-08
Socialnämndens beslut den 2020-09-16, § 133
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08
Vård- och omsorgsnämnden beslut 2020-11-03 – ej klart
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-1016, inkl. yttrande
Socialdepartementets remiss Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen

Kommunstyrelsen

Kallelse
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Regeringskansliet, Socialdepartementet
För kännedom:
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

27 (56)

Kommunstyrelsen

Kallelse

28 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

18. Yttrande över remiss från Socialdepartementet Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
- förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar
placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Dnr KS 2020/0595

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara remissen Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende (Ds 2020:16), i enlighet med kommunkontorets förslag
till yttrande.

Sammanfattning
Socialdepartementet har begärt yttrande över promemoria som
föreslår vissa kompletteringar och revideringar i betänkandet Ett
fönster av möjligheter (SOU 2017: 11). Betänkandet, som
överlämnades till regeringen 2018, syftar till att stärka den rättsliga
ställningen för barn i skyddat boende.
Promemorian ska komplettera beredningsunderlaget till
betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv
för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). Remissvaret ska ha
kommit in till socialdepartementet senast den 13 november 2020.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 384
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-05
Förslag till yttrande 2020-10-05
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-16 § 132
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08
Promemoria (Ds 2020:16) Stärkt barnrättsperspektiv för
barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande
bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Regeringskansliet, Socialdepartementet
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning
Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Kallelse

29 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

19. Yttrande över remiss från Finansdepartementet
av promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i
plan- och bygglagen (Ds 2020:19)
Dnr KS 2020/0646

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig till Finansdepartementet i enlighet
med kommunkontorets förslag till yttrande.

Sammanfattning
Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse framfört
synpunkter på hur det s.k. MKB-direktivet
(miljökonsekvensbeskrivning) (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/82/EU av den 13 december 2011 om bedömning av
inverkan på miljön i vissa offentliga och privata projekt) har
genomförts i svensk rätt. Med anledning av kommissionens
synpunkter har en översyn av genomförandet inletts inom
Regeringskansliet.
Den del av översynen som avser plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, har resulterat i förslag, i syfte att förtydliga genomförandet av
direktivet, som redovisas i promemorian Genomförandet av MKBdirektivet i plan- och bygglagen.
Lunds kommun har bjudits in att lämna synpunkter senast den 13
november 2020.
Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till yttrande, med
hänvisning till remitterade nämnders yttranden.
Sammanfattningsvis lämnas ingen erinran mot de föreslagna
ändringarna.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 385
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12
Förslag till yttrande 2020-10-12
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-09-17 § 176
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03
Protokollsutdrag miljönämnden 2020-09-10 § 63
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07

Kommunstyrelsen



Kallelse

30 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Regeringskansliets, Finansdepartementet, missiv 2020-08-10
jämte dess promemoria Genomförandet av MKB-direktivet i
plan- och bygglagen (Ds 2020:19)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Regeringskansliet, Finansdepartementet
För kännedom:
Kommunkontoret, rättsenheten
Miljönämnden
Byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

Kallelse

31 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

20. Försäljning av fastigheten Näcken 1 inom
Södra Råbylund, Lunds kommun,
till K2A Hyresbostäder i Lund AB
Dnr KS 2020/0769

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 5
uppfylls, försälja fastigheten Näcken 1 till K2A Hyresbostäder i
Lund AB (559171-8654), eller annat bolag inom koncernen
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, för en köpeskilling
om 10 850 000 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av
i ärendet föreliggande förslag till köpekontrakt.

Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018, § 192, erhöll K2A
Hyresbostäder AB, en markanvisning avseende fastigheten Näcken 1
i Södra Råbylund. Förutsättningarna finns nu för att ta beslut om
försäljning. Ett köpekontrakt har därför upprättats med K2A
Hyresbostäder i Lund AB. Innan köpekontraktet undertecknas
kommer K2A arrendera fastigheten för att säkerställa att byggnation
påbörjas. Inom fastigheten Näcken 1 avser K2A uppföra cirka 100
hyresbostäder. Köpeskillingen uppgår till 10 850 000 kronor.

Underlag för beslut









Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 386
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-09-15 § 250
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14
Köpekontrakt med K2A Hyresbostäder i Lund AB avseende
Näcken 1
Avtal om lägenhetsarrende med K2A Hyresbostäder i Lund
AB
Markanvisningsavtal, daterat 2018-08-20
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-20 § 192
Markanvisningsavtal Näcken 1, K2A

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
K2A Hyresbostäder i Lund AB
Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunkontoret, rättsenheten

Kallelse

32 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Kommunstyrelsen

Kallelse

33 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

21. Försäljning av fastigheterna Kornknarren 1,
Storspoven 1, Gulärlan 1 och Alikan 1 i Stångby,
Lunds kommun, till Lunds kommuns fastighets AB
(LKF)
Dnr KS 2020/0785

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljning av fastigheterna Kornknarren 1,
Storspoven 1, Gulärlan 1 och Alikan 1 till Lunds kommuns
Fastighets AB, org nr 556050-4341, för en total köpeskilling om
31 200 001 kronor och på de villkor som framgår av ärendet i
föreliggande förslag till köpekontrakt.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade under hösten 2018 att tilldela
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) en markanvisning om fyra
kvarter inom detaljplanen för Stångby Väster II. Villkoren för en
försäljning har uppfyllts och förslag till köpekontrakt är upprättat
avseende fastigheterna Kornknarren 1, Storspoven 1, Gulärlan 1 och
Alikan 1.
Inom fastigheterna planerar LKF att uppföra mellan 165-190 hyreslägenheter. Bostäderna byggs i etapper med planerad byggstart
våren 2021 för kvarteret Kornknarren och Storspoven. Inom
kvarteret Storspoven planeras cirka 50 lägenheter enligt vård- och
omsorgsförvaltningens funktionsprogram.
Den sammanlagda köpeskillingen för fastigheterna uppgår till 31
200 001 kronor.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 387
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07
Tekniska nämndens beslut 2020-10-14 § 278
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31
Köpekontrakt för Kornknarren 1 m.fl.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Lunds Kommuns Fastighets AB

Kommunstyrelsen

För kännedom:
Tekniska nämnden

Kallelse

34 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Kommunstyrelsen

Kallelse

35 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

22. Försäljning av fastigheten Vitstorken 1,
Stångby Väster II, Lunds kommun, till Kudu AB
Dnr KS 2020/0786

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljning av fastigheten Vitstorken 1 till Kudu AB,
org nr 556699-0361, alternativt till annat av Kudu AB bildat
bolag, för en köpeskilling om 12 306 000 kronor och på de
villkor som framgår av ärendet i föreliggande förslag till
köpekontrakt och arrendeavtal.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2019 att tilldela Kudu AB
(Kudu) en markanvisning av ett kvarter inom detaljplanen för
Stångby Väster II. Villkoren för en försäljning har uppfyllts och
köpekontrakt är upprättat avseende fastigheten Vitstorken 1. Inom
fastigheten planerar Kudu att uppföra 72 lägenheter, samtliga som
hyresrätter. Planerad byggstart är våren 2021. Köpeskillingen för
fastigheten uppgår till 12 306 000 kronor.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 388
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-08
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 277
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31
Förslag till köpekontrakt med Kudo AB

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska förvaltningen
För kännedom:
Tekniska nämnden
Kudu AB

Kommunstyrelsen

Kallelse

36 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

23. Försäljning av fastigheterna Grågåsen 1 och
Gulsparven 1, Stångby Väster II, Lunds kommun,
till OBOS Mark AB
Dnr KS 2020/0787

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljning av fastigheterna Grågåsen 1 och
Gulsparven 1 till OBOS Mark AB, org. nr 556070-7464,
alternativt till annat av OBOS Mark AB bildat bolag eller
bostadsrättsförening, för en total köpeskilling om 13 257 500
kronor och på de villkor som framgår av i ärendet föreliggande
förslag till köpekontrakt och arrendeavtal.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2019 att tilldela OBOS
Mark AB (OBOS) en markanvisning av två kvarter inom detaljplanen
för Stångby Väster II. Villkoren för en försäljning har uppfyllts och
köpekontrakt är upprättat avseende fastigheterna Grågåsen 1 och
Gulsparven 1. Inom fastigheterna planerar OBOS att uppföra 39
bostäder, varav 27 radhus/parhus och 12 lägenheter, samtliga som
bostadsrätter. Planerad byggstart är våren 2021. Den sammanlagda
köpeskillingen för fastigheterna uppgår till 13 257 500 kronor.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 389
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-08
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 279
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31
Förslag till köpekontrakt

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
OBOS Mark AB

Kommunstyrelsen

Kallelse

37 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

24. Försäljning av cirka 5 500 kvm av Gurkan 1, inom
Hasslanda III verksamhetsområde (numera
Gurkan 2), Lunds kommun - Nu fråga om byte av
köpare
Dnr KS 2018/0894

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

försälja fastigheten Gurkan 2 till Wikilicore Fastighets AB,
559048-4563, för en köpeskilling om 6 482 400 kr, istället för
som tidigare beslutats till Otto Nilssons Byggnads AB, 5561144196, och i övrigt på samma villkor som i kommunstyrelsens
beslut den 5 december 2018, § 367.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 december 2018, §
367, beslutat att godkänna försäljning av del av Gurkan 1, ca 5 500
kvm inom Hasslanda verksamhetsområde, till Otto Nilssons
Byggnads AB, 556114-4196, för en köpeskilling av 1 200 kr/kvm och
i övrigt på de villkor som framgår av tjänsteskrivelsen. Bolaget är
dotterbolag under koncernmoderbolaget Wibelius Holding AB.
Avstyckning har efter kommunstyrelsens beslut skett till nybildade
fastigheten Gurkan 2. Köpeskillingen om 6 482 400 kronor har
betalats utifrån en fastighetsarea om 5 402 kvm, men köparen har nu
framfört ett önskemål om att försäljning istället ska ske till annat
dotterbolag inom koncernen, Wikilicore Fastighets AB, vilket
kommunstyrelsens beslut inte ger möjlighet till.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 390
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-05 § 367
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-11-09
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2018-06-05 § 166
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-09

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Wikilicore Fastighets AB
För kännedom:

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Kallelse

38 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Kommunstyrelsen

Kallelse

39 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

25. Lundaförslaget - Vänskapens hus hänger på en
skör tråd - Rädda Vänskapens hus!
Dnr KS 2020/0168

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Lundaförslaget är besvarat.

Sammanfattning
Bodil Nilsson, ordförande i Vänskapens hus, har den 2 december
2019 lämnat in ett Lundaförslag – Vänskapens hus hänger på en skör
tråd – Rädda Vänskapens hus! Bakgrunden är att Lunds kommun har
sagt upp nyttjanderättsavtalet med Vänskapens hus och att
verksamheten därmed skulle behöva avvecklas. Innebörden i
Lundaförslaget är att kommunfullmäktige uppmanas att snarast
besluta om att nyttjanderättsavtalet med Vänskapens hus ska
förlängas. Frågan om Vänskapens hus har varit föremål för politiskt
ställningstagande vid ett flertal tillfällen under 2020 och föreningen
har beviljats uppskov med avflyttning under beredningstiden.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020, §
218 sammanfattningsvis att Vänskapens hus verksamhet ska vara
kvar i Vänskapens hus, fastigheten Sankt Peter 39 på Bredgatan 19
och 21. Nödvändiga brandskyddsåtgärder ska vidtas och ett
långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade
verksamheten i Vänskapens Hus ska formuleras enligt samma och
likvärdiga principer som gäller för kommunens hantering av
Fontänhuset.
Lundaförslaget har fått 239 stöttningar.

Underlag för beslut





Protokollsutdraget KS AU beredande 2020-10-26 § 391
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-08-27 § 218
Vänskapens hus, inkl reservationer
Lundaförslaget 2019-12-02 Vänskapens hus hänger på en
skör tråd – Rädda Vänskapens hus!

Beslutet skickas till
För kännedom:
Vänskapens hus, Bodil Nilsson ordförande

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret, utredning
Servicenämnden
Socialnämnden

Kallelse

40 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Kommunstyrelsen

Kallelse

41 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

26. Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) Gå från
ord till handling - rusta upp medborgarhuset i
Genarp
Dnr KS 2020/0222

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

beställa en utökning av kök samt vitvaror samt förändring av
garderoben i Medborgarhuset i Genarp så att huset får en
bättre standard och användbarhet till en kostnad om maximalt
200 000 kronor

att

finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel för
lokaler och

att

anse skrivelsen besvarad.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) har i skrivelse till kommunstyrelsen, inkommen
2020-02-25, föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra
åt kommunkontoret att, i samråd med berörda nämnder och i dialog
med Genarps byalag, skyndsamt ta fram förslag på investeringar för
att genomföra en upprustning av medborgarhuset i Genarp, att anslå
250 000 kr ur kommunstyrelsens reserverade medel till arbetet med
att ta fram förslag till ovanstående upprustning och utveckling att
föreningar på orten särskilt hörs i framtagandet av förslaget, samt att
konsekvenserna för drift och investeringar inarbetas i ekonomi och
verksamhetsplan för 2021-2023.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-28 att
återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att till
kommunstyrelsen i november göra en kostnadsberäkning på
utökning av kök och vitvaror samt förändring av garderoben i
Medborgarhuset i Genarp.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 392
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-09-28 § 341
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-16
Protokollsutdrag servicenämnden 2020-06-03 § 43
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-12

Kommunstyrelsen



Kallelse

42 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Skrivelse från Anders Almgren (S) Gå från ord till handling –
rusta upp medborgarhuset i Genarp.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
Servicenämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer
Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Kallelse

43 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

27. Svar på skrivelse från Helena Falk (V) och
Mats Olsson (V) Inga hyreshöjningar hos LKF inför
2021
Dnr KS 2020/0478

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå skrivelsen med vad LKF anfört.

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Mats Olsson (V) föreslår i skrivelse, inkommen
2020-05-29, att kommunstyrelsen ska besluta att i särskilt
ägardirektiv till Lunds kommuns fastighets AB uppmana bolaget att
pausa hyreshöjningar 2021, det vill säga att hyrorna ska ligga kvar
på 2020 års nivå.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 393
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01
Yttrande från LKF 2020-08-10
Skrivelse från Helena Falk (V) och Mats Olsson (V) Inga
hyreshöjningar hos LKF inför 2021

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer
Förslagsställarna
LKF

Kommunstyrelsen

Kallelse

44 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

28. Motion från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V)
Trygga anställningar - slopa allmän visstid
Dnr KS 2019/0584

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) förslår kommunfullmäktige att
besluta att Lunds kommun inte ska använda allmän visstid som
anställningsform.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 maj 2020,
med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss, att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att ärendet ska
beredas i dialog med de fackliga organisationerna.
Ärendet har nu beretts i dialog med de fackliga organisationerna
genom att synpunkter från de fackliga organisationerna samlades in
och sedan redovisades och diskuterades vid Central Samverkan
(CESAM) den 2 oktober 2020. En sammantagen bild är att det finns
behov av tidsbegränsade anställningsformer, men att de ska
användas endast när behov finns och med rätt grund för
anställningsformen.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 394
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19
Protokoll CESAM 2020-10-02 - ej klart
Protokoll kommunfullmäktige 2020-05-28
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28
Motion från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Trygga
anställningar - slopa allmän visstid 2019-08-13

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, HR
Motionärerna

Kommunstyrelsen

Kallelse

45 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

29. Motion från Stig Svensson (S) m.fl Cykelvänliga
arbetsplatser - även inom kommunen
Dnr KS 2020/0155

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
servicenämnden utveckla konceptet cykelvänlig arbetsplats
inom kommunen och

att

anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Stig Svensson (S) med flera föreslår i motion 2020-03-03 att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i
samråd med tekniska nämnden och servicenämnden ta fram en plan
för cykelfrämjande investeringar och andra insatser för cykelvänliga
arbetsplatser samt att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera
kostnader som planen medför i EVP 2022-2024.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 395
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-05-13 § 161
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18
Protokollsutdrag servicenämnden 2020-05-04 § 30
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-15
Motion från Stig Svensson (S) m.fl. Cykelvänliga arbetsplatser
– även inom kommunen 2020-03-03

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
Servicenämnden
För kännedom:
Motionärerna

Kommunstyrelsen

Kallelse

46 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

30. Motion från Jesper Sahlén (V) med flera Solceller
på kommunalt ägda byggnader
Dnr KS 2019/0783

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

uppdra åt kommunstyrelsen att inom ramen för LundaEko och
Energiplanen återkomma med förslag på hur solceller på
kommunalt ägda byggnader kan öka och

att

därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Jesper Sahlén (V) med flera har lämnat en motion som föreslår att en
solkommunstrategi ska tas fram, med målsättning kring utbyggnad
av solceller. Servicenämnden samt Lunds kommuns fastighets AB
(LKF) har yttrat sig över motionen.
Mot bakgrund av att det redan finns styrande mål och åtgärder i
LundaEko och Energiplan samt ett aktivt arbete med att installera
solceller på kommunala fastigheter bedömer kommunkontoret att
det inte finns behov av ytterligare ett styrande dokument inom
området. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 396
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01
Yttrande från LKF 2020-09-18
Protokollsutdrag KSAU 2020-05-11 § 179
Protokollsutdrag servicenämnden 2020-01-22 § 9
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Jesper Sahlén (V) m. fl. Solceller på kommunalt
ägda byggnader

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, Hållbar tillväxt
För kännedom:
Motionärerna
LKF
Servicenämnden

Kommunstyrelsen

Kallelse

47 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

31. Motion från Sven-Bertil Persson (V) Garantera
tio procent av lägenheterna i nybyggen till den
sociala bostadspolitiken
Dnr KS 2019/0098

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

ge servicenämnden i uppdrag att från och med år 2020 årligen
redovisa till kommunstyrelsen hur kommunen nyttjar det krav
i markanvisningsavtal och köpekontrakt om att minst 10% av
planerade hyresrätter på tidigare kommunal mark ska erbjudas
kommunen för att tillgodose särskilda bostadsbehov och

att

anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Sven-Bertil Persson (V) och Angelica Svensson (V) yrkar i en motion
att kommunfullmäktige beslutar att det i samtliga exploateringsavtal
där kommunen upplåter eller säljer kommunal mark ska skrivas in
att minst 10% av bostäderna på den aktuella marken upplåts till
kommunen för den sociala bostadspolitiken samt att detta arbete
följs upp årligen och redovisas till kommunstyrelsen.
Enligt gällande Utbyggnads- och boendestrategi ställer tekniska
nämnden i markanvisningsavtal och köpekontrakt alltid krav om att
minst 10% av planerade hyresrätter på tidigare kommunal mark ska
erbjudas kommunen för att tillgodose särskilda bostadsbehov.
Kommunkontoret föreslår att servicenämnden får i uppdrag att från
och med år 2020 årligen redovisa till kommunstyrelsen hur
kommunen nyttjar det krav i markanvisningsavtal och köpekontrakt
om att minst 10% av planerade hyresrätter på tidigare kommunal
mark ska erbjudas kommunen för att tillgodose särskilda
bostadsbehov.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 397
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-25 § 115
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-16
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-05-28 § 189
Protokollsutdrag servicenämnden 2019-09-18 § 68

Kommunstyrelsen






Kallelse

48 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Protokollsutdrag tekniska nämndens 2019-08-21 § 189
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-24
Motion från Sven-Bertil Persson (V) och
Angelica Svensson (V) Garantera tio procent av lägenheterna i
nybyggen till den sociala bostadspolitiken 2019-02-01

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Servicenämnden
För kännedom:
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Motionärerna

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

32. Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V)
och Mats Olsson (V) Effektiviseringar eller
besparingar? Dags för extern granskning av de
generella effektiviseringskraven
Dnr KS 2020/0527

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisas
i kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har genom Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och
Mats Olsson (V) inkommit med en motion 2020-06-12 till Lunds
kommunfullmäktige avseende generella effektiviseringar i samband
med årliga budgetbeslut.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en
kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens
generella effektiviseringar. Utvärderingen ska beröra såväl val av
metod och bedömd besparingspotential som uppföljning av
effektiviseringskravens konsekvenser.
Kommunkontoret anser att det nya effektiviseringspolitiska rådet
med utomstående experter kan bistå med information om hur
arbetet med att åstadkomma en effektivare organisation fortlöper
samt komma med förslag till förbättringar. Även den förändrade
budgetprocessen för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 20212023 tar i högre omfattning än tidigare hänsyn till samtliga
nämnders konsekvensbedömningar av framtaget förslag till EVP
2021-2023. Detta genom remissförfarande.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 398
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19
Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Mats
Olsson (V) Effektiviseringar eller besparingar? Dags för
extern granskning av de generella effektiviseringskraven

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, ekonomi

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

33. Anmälningsärenden till kommunstyrelsens
sammanträde 2020-11-04
Dnr KS 2020/0095

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-04:
1. Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-09-28 § 312
Eventuellt samarbete Sjöbo kommun inom miljöområdet
Dnr KS 2020/0719
2. Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-09-28 § 313
Skrivelse till Handelsbanken angående nedstängning av lokalt
bankkontor i Veberöd
Dnr KS 2020/0728
3. Skrivelse från Riksantikvarieämbetet (via Länsstyrelsen i
Skåne), att utse den förhistoriska platsen Uppåkra till nytt
världsarv
Dnr KS 2020/0768
4. Protokoll från VA Syds ägarnämnd Lund 2020-10-08
Dnr KS 2020/0240
5. Återrapportering Biosfärsområde Vombsjösänkan
Dnr KS 2019/0924
6. Protokoll från Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK)
2020-09-04
Dnr KS 2020/0289

Kommunstyrelsen

Kallelse

51 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

7. Yttrande över förslag till jakttider från Romeleås- och
sjölandskapskommittén (RÅSK) 2020-10-05
Dnr KS 2020/0289
8. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-10-14 § 156
Månadsstatistik flyktingmottagandet i september 2020
Dnr KS 2020/0137
9. Kommunrevisionens rapport: Granskning av spårvägen del 5
Dnr KS 2020/0850

Underlag för beslut



Anmälningsärenden till kommunstyrelsens sammanträde
2020-11-04 - sammanställning
Anmälningsärenden till kommunstyrelsens sammanträde
2020-11-04 - handlingarna

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

34. Förteckning över protokoll från möten i central
samverkansgrupp (CESAM) till kommunstyrelsens
sammanträde 2020-11-04
Dnr KS 2020/0723

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll från central samverkansgrupp (CESAM) anmäls
till kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2020:
Central samverkansgrupp (CESAM)
Dnr KS2020/0723


2020-08-28, inkl. bilagor

Underlag för beslut



Förteckning över protokoll från CESAM till
kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-04
Protokoll från CESAM

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

35. Protokoll från styrelsemöten i Lunds Rådhus AB
Dnr KS 2020/0535

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll från Lunds Rådhus AB anmäls till
kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2020:
1. Protokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB 2020-02-03 justerat
Dnr LR 2020/0001
2. Protokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB 2020-10-05
Dnr LR 2020/0042

Underlag för beslut


Protokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB sammanställning



Protokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB - protokollet

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

36. Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2020
Dnr KS 2020/0130

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll från kommunstyrelsens utskott anmäls till
kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott




2020-10-05
2020-10-12
2020-10-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering
2020-10-19
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott


2020-10-13

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott



2020-09-23
2020-10-21

Underlag för beslut



Förteckning över kommunstyrelsens utskottsprotokoll till
kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-04
Kommunstyrelsens utskottsprotokoll

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

37. Rapport från kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen

Kallelse

56 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

38. Rapport från de kommunala råden

