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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§9

Kommunrevisionens granskning av
hanteringen av bisysslor

Dnr BSN 2018/1593

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har låtit EY genomföra
en uppföljande granskning av hur kommunen hanterar anställdas
bisysslor. Revisionen konstaterar att befintliga riktlinjer i flera delar
förtydligats sedan föregående granskning som genomfördes 2011.
Revisionen bedömer dock att kommunen som helhet inte har
utformat ändamålsenliga rutiner och kontroller för hanteringen av
bisysslor.
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna att samtliga
nämnder ser över rutiner för gallring av behörigheter. Revisorerna
rekommenderar barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden
att: Tillse att de anställda löpande informeras om
anmälningsansvaret rörande bisysslor, i enlighet med tydliggjorda
krav i riktlinjer och mallar. Säkerställa att de anställdas bisysslor
löpande dokumenteras och diarieförs med hjälp av för ändamålet
framtagen blankett.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2019,
dnr BSN 2018/1593.
Missiv granskning av hantering och kontroll av bisysslor.
Revisionsrapport avseende hantering och kontroll av bisysslor.

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att barn- och skolnämnden ska ställa sig bakom
revisionens rekommendationer, ska ställa sig bakom de rutiner som
beskrivs under rubriken Barn- och skolnämndens synpunkter och att
dessa är klara senaste 31 mars 2019 för att säkerställa att de
anställdas bisysslor löpande dokumenteras och diarieförs.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
beslutar enligt dessa.c

Beslut
BSN beslutar
att ställa sig bakom revisionens rekommendationer

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-23
att ställa sig bakom de rutiner som beskrivs under rubriken Barnoch skolnämndens synpunkter och att dessa är klara senaste 31
mars 2019 för att säkerställa att de anställdas bisysslor
löpande dokumenteras och diarieförs
Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-23

BSN 2019/0026

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, 2019-01-23 klockan 17.00–21.00

Ledamöter

Mia Honeth (L), Ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Rita Borg (S)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Joakim Twete (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Pathrick Broholm (SD)

Ersättare

Björn Andréasson (L)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
John Sunnqvist (KD)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)
Kristina Rosén (FI)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN

Justerare
Paragrafer

§ 1-14

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund torsdag 31/1
klockan 13.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-23

BSN 2019/0026

Underskrifter
Sekreterare

Victoria Hjertén

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Paragrafer

§ 1-14

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Victoria Hjertén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-02-25

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-30

§8

Yttrande över kommunrevisionens
uppföljning avseende granskning av
hantering och kontroll av bisysslor

Dnr MN 2018/0125

Sammanfattning
MR dnr 2018.2903.
EY har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer genomfört en
uppföljande granskning av hur kommunen hanterar medarbetares
bisysslor. I granskningen har de genomfört en övergripande
kartläggning av bisysslor och även riktat in sig på hur föreliggande
rutiner efterföljs hos kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska
nämnden.
Efter genomförd granskning konstaterar revisionen att föreliggande
riktlinjer på flera områden har förtydligats sedan tidigare granskning
år 2011. Däremot konstaterar revisonen också att kommunen i sin
helhet inte utformat tillräckligt användbara rutiner och kontroller
för hanteringen av bisysslor. Revisionen grundar sin granskning på
utförda stickprov, intervjuer, dokumentstudier samt på utdrag ur
Bolagsverkets offentliga register. I granskningen har det framkommit
att dokumentation och registrering av bisysslor är bristfällig inom
kommunens verksamheter och att ansvariga chefer inte alltid har
haft kännedom om anställdas bisysslor.
Revisionen rekommenderar samtliga nämnder att:



Tillse att de anställda löpande informeras om
anmälningsansvaret rörande bisysslor, i enlighet med
tydliggjorda krav i riktlinjer och mallar.
Säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras
och diarieförs med hjälp av för ändamålet framtagen blankett.

Miljöförvaltningen har tagit till sig rekommendationerna och föreslår
följande tillägg i den egna hanteringen av bisysslor:



Justerare

Lägga till en punkt om information samt rapportering av
bisysslor i medarbetarsamtalet.
För att bevaka även förtroendevaldas bisysslor, vid det första
nämndssammanträdet efter årsskifte lägga till en punkt om
information samt rapportering av bisysslor på dagordningen.

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-30
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget över kommunrevisionens uppföljning avseende granskning
av hantering och kontroll av bisysslor.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-17, dnr MN 2018/0125.3 och MR
2018.2903.2.
EY skrivelse 2018-11-20 samt tillhörande revisionsrapport, dnr MN
2018/0125.1 och MR 2018.2903.1.

Yrkanden
Carl von Friesendorff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget över
kommunrevisionens uppföljning avseende granskning av
hantering och kontroll av bisysslor.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-30

MN 2019/0006

Miljönämnden
Plats och tid

Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2019-01-30 klockan 18.00

Ledamöter

Gustav Lundblad (KD), Ordförande
Lars V Andersson (C), 1:e vice ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 2:e vice ordförande
Christina Zoric Persson (L)
Carl von Friesendorff (M)
Jan Froborg (FNL)
Per Olsson (S)
Lina Olsson (S)
Ewa Björnberg (MP)
Lars Siljebratt (V)
Urban Nilsson (SD)

Ersättare

Jörgen Jörgensen (L)
Christoffer Lindbom (L)
Maj-Britt Dahlquist (M)
Christian Ohlsson (C)
Julius Landin (FNL)
Mathias Thurén (S)
Elfva Barrio (S)
Jean Niyongabo (MP)
Olof Peterffy (V)
Isabelle Lönnerö (FI)
Bengt Malmberg (SD)

Övriga

Björn Berséus, Förvaltningschef
Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef

Justerare

Eleni Rezaii Liakou (S)

Paragrafer

§ 1-16

Plats och tid för justering

5 februari 2019 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1,
sammanträdesrum Graniten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-30

MN 2019/0006

Underskrifter
Sekreterare

Anna Kristensen

Ordförande

Gustav Lundblad (KD)

Justerare

Eleni Rezaii Liakou (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Paragrafer

§ 1-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Kristensen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-02-28

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Administration

2019-01-17

1 (4)
Diarienummer

MN 2018/0125.3
MR 2018.2903.2

Anna Kristensen

Miljönämnden

046-359 68 09
anna.kristensen@lund.se

Yttrande över kommunrevisionens uppföljning
avseende granskning av hantering och kontroll av
bisysslor
Sammanfattning
EY har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer genomfört en
uppföljande granskning av hur kommunen hanterar medarbetares
bisysslor. I granskningen har de genomfört en övergripande
kartläggning av bisysslor och även riktat in sig på hur föreliggande
rutiner efterföljs hos kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska
nämnden.
Efter genomförd granskning konstaterar revisionen att föreliggande
riktlinjer på flera områden har förtydligats sedan tidigare granskning
år 2011. Däremot konstaterar revisonen också att kommunen i sin
helhet inte utformat tillräckligt användbara rutiner och kontroller
för hanteringen av bisysslor. Revisionen grundar sin granskning på
utförda stickprov, intervjuer, dokumentstudier samt på utdrag ur
Bolagsverkets offentliga register. I granskningen har det framkommit
att dokumentation och registrering av bisysslor är bristfällig inom
kommunens verksamheter och att ansvariga chefer inte alltid har
haft kännedom om anställdas bisysslor.
Revisionen rekommenderar samtliga nämnder att:


Tillse att de anställda löpande informeras om
anmälningsansvaret rörande bisysslor, i enlighet med
tydliggjorda krav i riktlinjer och mallar.



Säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras
och diarieförs med hjälp av för ändamålet framtagen blankett.

Miljöförvaltningen har tagit till sig rekommendationerna och föreslår
följande tillägg i den egna hanteringen av bisysslor:


Postadress

Box 41
221 00 Lund

Lägga till en punkt om information samt rapportering av
bisysslor i medarbetarsamtalet.

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

miljoforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-01-17

2 (4)
Diarienummer

MN 2018/0125.3
MR 2018.2903.2


För att bevaka även förtroendevaldas bisysslor, vid det första
nämndssammanträdet efter årsskifte lägga till en punkt om
information samt rapportering av bisysslor på dagordningen.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget över kommunrevisionens uppföljning avseende granskning
av hantering och kontroll av bisysslor.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-01-17, dnr MN 2018/0125.3 och MR
2018.2903.2.
EY skrivelse 2018-11-20 samt tillhörande revisionsrapport, dnr MN
2018/0125.1 och MR 2018.2903.1.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda
revisorer genomfört en uppföljande granskning av hur kommunen
hanterar medarbetares bisysslor. En arbetstagare som är offentligt
anställd får inte lov att ha en anställning, utöva en verksamhet eller
ha ett uppdrag som påverkar förtroendet för arbetstagarens
opartiskhet i sitt arbete. Det finns dessutom regleringar i
kollektivavtalet som gäller otillåtna bisysslor.
Revisionen har genomfört en övergripande kartläggning av bisysslor
och har även riktat in sig på hur befintliga rutiner fungerar inom
framförallt kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska
nämnden. Det huvudsakliga syftet med granskningen var att
utvärdera hur Lunds kommun hanterar anställdas bisysslor. Syfte
var också att göra en uppföljning på en tidigare granskning av
bisysslor i Lunds kommun som genomfördes år 2011. Granskningen
baseras på intervjuer, dokumentstudier, stickprov samt på utdrag ur
Bolagsverkets offentliga register över åtagande och/eller intressen i
föreningar eller handels- och aktiebolag. Följande frågor besvaras i
granskningen:





Är ansvaret för att kontrollera medarbetares bisysslor
fastställt?
Har kommunen ändamålsenliga riktlinjer, rutiner och
kontroller för hantering av bisysslor?
Har ansvariga chefer kännedom om medarbetarnas bisysslor?
Upprättas och förvaras information om bisysslor per anställd?
Stödjer kommunens riktlinjer ansvariga chefer i vilka
bisysslor som ska bedömas vara tillåtna respektive otillåtna?

Tjänsteskrivelse
2019-01-17
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Diarienummer

MN 2018/0125.3
MR 2018.2903.2

Ur granskningen framkom att Lunds kommun har övergripande
styrdokument som klargör kommunens förhållande till bisysslor. I
riktlinjerna tydliggörs det vad som räknas som bisysslor och vilka
arbetsuppgifter som kan anses otillåtna. I riktlinjerna tydliggörs det
också att det är arbetstagaren som är skyldig att meddela sin
arbetsgivare om eventuella bisysslor. Tillåten bisyssla ska
registreras på den förvaltning där arbetstagaren arbetar.
Intervjuerna som revisionen genomfört visar att ansvaret är tydligt i
Lunds kommun. Det är respektive chef med personalansvar som har
huvudansvaret för dokumentering och registrering av bisysslor och
det är förvaltningsdirektören som har det övergripande ansvaret för
förvaltningen. De förbättringsåtgärder som påpekades vid
granskningen 2011 har åtgärdats, rutiner för dokumentation av
bisysslor har förtydligats och hänvisningar till lagen om offentlig
anställning (LOA) och kollektivavtalets allmänna bestämmelser (AB)
har uppdaterats.
Revisionen anser dock att Lunds kommuns riktlinjer inte fungerar
ändamålsenligt. I deras övergripande kontroll, där information
hämtats från Bolagsverkets register, visade det sig att bisysslor inte
dokumenteras i enlighet med kommunens riktlinjer eller i enlighet
med kollektivavtalet. I granskningen konstateras även att det inte
sker någon uppföljning inom området, vilket bedöms vara viktigt för
att kunna säkerställa att medarbetare anmäler eventuella bisysslor.
Slutligen konstateras också att ansvariga chefer inte alltid har haft
kännedom om anställdas bisysslor.
Utifrån granskningsresultatet har kommunrevisionen följande
rekommendationer som rör miljönämnden:



Tillse att de anställda löpande informeras om
anmälningsansvaret rörande bisysslor, i enlighet med
tydliggjorda krav i riktlinjer och mallar.
Säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras
och diarieförs med hjälp av för ändamålet framtagen blankett.

Miljöförvaltningens synpunkter och kommentarer
Miljöförvaltningen har inte granskats specifikt, men har tagit del av
revisionens rapport och instämmer med deras bedömning.
Miljöförvaltningen har en dokumentation avseende bisysslor och
medarbetarna är informerade om riktlinjerna. Bisysslorna är inte
registrerade men hålls ordnade på så sätt att informationen är
lättillgänglig. Samtliga nyanställda medarbetare får fylla i blankett
om bisysslor vid introduktionssamtal. Det finns däremot inte någon
förvaltningsspecifik uppföljning av bisysslor utan det är upp till

Tjänsteskrivelse
2019-01-17
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Diarienummer

MN 2018/0125.3
MR 2018.2903.2
medarbetaren själv att rapportera om ny bisyssla eller avslut av
bisyssla. Miljöförvaltningen följer den kommungemensamma mallen
för medarbetarsamtal och har därför inte en fast punkt i samtalen för
bisysslor.
Miljöförvaltningen har tagit till sig rekommendationerna och föreslår
följande tillägg i den egna hanteringen av bisysslor:



Lägga till en punkt om information samt rapportering av
bisysslor i medarbetarsamtalet.
För att bevaka även förtroendevaldas bisysslor, vid det första
nämndssammanträdet efter årsskifte lägga till en punkt om
information samt rapportering av bisysslor på dagordningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget över
kommunrevisionens uppföljning avseende granskning av
hantering och kontroll av bisysslor.

Björn Berséus
Miljödirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Anna Kristensen
Förvaltningssekreterare

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-24

§6

Kommunrevisionen: Uppföljande granskning
av hanteringen av bisysslor

Dnr BN 2018/0617

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har låtit EY genomföra
en uppföljande granskning av hur kommunen hanterar anställdas
bisysslor. Den första granskningen genomfördes 2011.
I EY´s uppföljande granskning framkommer att mer än var fjärde
person på stadsbyggnadskontoret har lämnat in uppgift om bisyssla i
någon form. Vanligt förekommande är styrelseuppdrag i
bostadsrättsförening och egen arkitektfirma.
Stadsbyggnadskontorets rutin för hantering av bisysslor har i
huvudsak fungerat, men uppföljning och diarieföring har inte varit
fullt ut tillfredsställande tidigare år.
För att uppfylla de rekommendationer som EY lämnat ser
stadsbyggnadskontorets rutin ut enligt nedan, med start 2019:
Varje chef informerar om regelverk för bisyssla i samband med
anställning av ny medarbetare.
Varje chef informerar om regelverk för bisyssla till avdelning/enhet i
januari varje år.
Varje medarbetare fyller i blankett
Uppgift om bisysslor i samband med anställning, samt i januari varje
år.
Ifylld och underskriven blankett förvaras i personakt och diarieförs i
W3D3 i Samlingsärende - uppgift om bisysslor 2019, BN 2019/0023.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-08
Missiv, uppföljningsgranskning bisysslor 2018-11-20
Revisionsrapport Uppföljande granskning av hantering av bisysslor,
EY november 2018

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

godkänna stadsbyggnadskontorets svar på uppföljande
granskning av hantering av bisysslor.

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-24
Beslut expedieras till:
EY
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-24

BN 2017/0482

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Diamanten, Plan 1, Kristallen, Brotorget 1, 2019-01-24 klockan
17.00–18.57

Ledamöter

Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L)
Per Johnsson (C)
Gustav Lundblad (KD)
Daniel Fatemi (S)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)

Tjänstgörande ersättare

Margita Malmros (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) §§ 1-17

Ersättare

Maria Brolin Glennow (L)
Axel Nordberg (L)
Lena Gustafsson (M)
Sofia Kristensson (M)
Ann Tångmark (FNL)
Ola Christiansson (S)
Christina Sjöström (MP)
Helmut Moser (V)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Sofia Friman Olin, jurist

Justerare

Björn Abelson (S) med Börje Hed (FNL) som ersättare

Paragrafer

§ 1-17

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-24

BN 2017/0482

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 31 januari kl.
12.30

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Paragrafer

§ 1-17

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2019-02-26

Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadskontoret
Administrativa avdelningen

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Diarienummer

2019-01-08

BN 2018/0617

Byggnadsnämnden i Lund

Anna Vroland
046-359 89 22
anna.vroland@lund.se

SVAR, uppföljande granskning av hantering
och kontroll av bisysslor
Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har låtit EY genomföra en
uppföljande granskning av hur kommunen hanterar anställdas bisysslor.
Den första granskningen genomfördes 2011.
I EY´s uppföljande granskning framkommer att mer än var fjärde person på
stadsbyggnadskontoret har lämnat in uppgift om bisyssla i någon form.
Vanligt förekommande är styrelseuppdrag i bostadsrättsförening och egen
arkitektfirma. Stadsbyggnadskontorets rutin för hantering av bisysslor har
i huvudsak fungerat, men uppföljning och diarieföring har inte varit fullt ut
tillfredsställande tidigare år.
För att uppfylla de rekommendationer som EY lämnat ser
stadsbyggnadskontorets rutin ut enligt nedan, med start 2019:
 Varje chef informerar om regelverk för bisyssla i samband med
anställning av ny medarbetare.


Varje chef informerar om regelverk för bisyssla till avdelning/enhet
i januari varje år.



Varje medarbetare fyller i blankett Uppgift om bisysslor i samband
med anställning, samt i januari varje år.



Ifylld och underskriven blankett förvaras i personakt och diarieförs
i W3D3 i Samlingsärende - uppgift om bisysslor 2019, BN 2019/0023.

Beslutsunderlag




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-08
Missiv, uppföljningsgranskning bisysslor 2018-11-20
Revisionsrapport Uppföljande granskning av hantering av bisysslor,
EY november 2018

Postadress
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Webbadress
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Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har låtit EY genomföra en
uppföljande granskning av hur kommunen hanterar anställdas bisysslor.
Den första granskningen genomfördes 2011.
Enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning gäller att en arbetstagare
inte får ha någon anställning, något uppdrag eller utöva någon verksamhet
som kan rubba förtroendet för densammes opartiskhet i arbetet eller som
kan skada kommunens anseende. Dessutom finns i kollektivavtalet vissa
regleringar avseende otillåtna bisysslor.
Därutöver har arbetsgivaren en skyldighet att informera de anställda om
vilka förhållanden som kan leda till att en bisyssla ej tillåts. Den anställde
ska också på arbetsgivarens begäran lämna sådana uppgifter som behövs
för att arbetsgivaren skall kunna bedöma bisysslornas beskaffenhet.
Arbetsgivaren ska därefter besluta om bisysslan är att betrakta som
otillåten och skriftligt motivera sitt beslut. Som otillåtna betraktas
förtroendeskadliga, konkurrerande eller arbetshindrande bisysslor.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY samtliga nämnder att:
 Tillse att de anställda löpande informeras om anmälningsansvaret
rörande bisysslor, i enlighet med tydliggjorda krav i riktlinjer och
mallar.


Säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras och
diarieförs med hjälp av för ändamålet framtagen blankett.

I EY´s uppföljande granskning framkommer att mer än var fjärde person på
stadsbyggnadskontoret har lämnat in uppgift om bisyssla i någon form.
Vanligt förekommande är styrelseuppdrag i bostadsrättsförening och egen
arkitektfirma. Stadsbyggnadskontorets rutin för hantering av bisysslor har
i huvudsak fungerat, men uppföljning och diarieföring har inte varit fullt ut
tillfredsställande tidigare år.
För att uppfylla de rekommendationer som EY lämnat ser
stadsbyggnadskontorets rutin ut enligt nedan, med start 2019:
 Varje chef informerar om regelverk för bisyssla i samband med
anställning av ny medarbetare.


Varje chef informerar om regelverk för bisyssla till avdelning/enhet
i januari varje år.



Varje medarbetare fyller i blankett Uppgift om bisysslor i samband
med anställning, samt i januari varje år.



Ifylld och underskriven blankett förvaras i personakt och diarieförs
i W3D3 i Samlingsärende - uppgift om bisysslor 2019, BN 2019/0023.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna stadsbyggnadskontorets svar på uppföljande granskning av
hantering av bisysslor.

Anna Vroland
Administrativ chef
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Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsen

Klicka här för att ange text.

Lån till AF Borgen AB
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
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2019 dnr
2018/0679
Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2018, § 369

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Bakgrund
Våren 2018 inkom Akademiska Föreningen (AF) med ansökan om
bidrag från Lunds kommun med två miljoner kr årligen under tre år
med början år 2018 för tillgänglighetsanpassningar i AF-borgen.
Ansökan remitterades till Funktionshinderrådet, som anförde att de
givetvis ser positivt på att AF-borgen vill öka tillgängligheten till sina
lokaler men anförde som sin bestämda uppfattning att medel ur
anslaget till genomförande av planen för delaktighet inte ska
användas med tanke på de stora kostnader det är fråga om.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2018 att avslå AFs ansökan
om bidrag till tillgänglighetsanpassningar i AF-borgen.
Därefter inkom en skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders Almgren
(S) och Emma Berginger (MP) i vilken de föreslår att
kommunstyrelsen ska besluta att bifalla AFs ursprungliga ansökan
genom att utbetala 3 mkr 2019 genom att detta inarbetas i
internbudgetarbetet för kommunstyrelsen och 3 mkr för 2020 som
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www.lund.se
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Tjänsteskrivelse
2019-01-28

2 (4)
Diarienummer

KS 2018/0679
beaktas i EVP 2020-2022. De anför i huvudsak följande. AF-borgen är
en viktig mötesplats långt bortom studentlivet. På AF-borgen
arrangeras konferenser, mässor och otaliga möten av såväl
kommunen, andra offentliga aktörer och näringslivet. AF-borgen är
därför inte viktig bara för studenterna, utan också för kommunen
och näringslivet.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018 att uppdra åt
kommunkontoret att förbereda ett upplägg som innefattar ett lån till
AF-borgen på 6 miljoner kronor med årliga amorteringar på
marknadsmässiga villkor.

Möjlighet till att bevilja lån
Statsstöd
Statsstöd är när det offentliga (det vill säga staten, kommuner eller
landsting) stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel
och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra
aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet
eller produktion. Det gäller till exempel om endast vissa sektorer
eller branscher får stöd. Detta är enligt EU:s regler om statligt stöd
förbjudet.
Stödåtgärderna kan se olika ut. Det kan till exempel handla om
bidrag, lån på förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier,
hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter.
Ytterligare exempel kan vara icke marknadsmässiga avkastningskrav
på offentligt ägda bolag, eller försäljning av offentlig egendom på icke
marknadsmässiga villkor.
Eftersom upplägget av detta lån ska baseras på marknadsmässiga
villkor anses inte lånet utgöra något olagligt statsstöd.

Finanspolicyn
Enligt Finanspolicyn ska utlåning till extern part inom kommunen
hanteras restriktivt. Lån eller borgen kan prövas av
kommunfullmäktige i sådana särskilda fall då det bedöms vara av
väsentlig betydelse för tillvaratagandet av för kommunen angelägna
intressen. Bedömningen av vad som är av väsentlig betydelse för
kommunen är svår att göra men ett rimligt antagande är att en sådan
verksamhet bör kommunen vara beredd att ta över och driva vidare
om gäldenären inte kan fullfölja sina åtaganden.
Det bör i detta sammanhang nämnas att Lunds kommun har tecknat
en avsiktsförklaring med bl.a. AF för att göra Lund till en bättre
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studentstad. I avsiktsförklaringen framgår att kommunen ska bidra
till att stärka studentlivet då detta bidrar till att skapa en attraktivare
stad. Kommunstyrelsen har således bedömt att AF-borgen är ett
angeläget intresse för kommunen. Verksamheten hade sannolikt
kunnat drivas vidare av kommunen för det fall låneåtaganden inte
hade kunnat följas. Ett lån till AF-borgen kan därmed anses vara av
väsentlig betydelse för tillvaratagandet av för kommunen angelägna
intressen.

Analys av bolagets finansiella situation
AF äger 100% av AF Borgen genom bolaget AF Borgen AB som
förvaltar huset och sköter dess drift. Ett lån bör därför erbjudas
bolaget AF Borgen AB som juridiskt är ägaren av fastigheten och där
eventuella säkerheter finns.
Bolagets nettoomsättning under de senaste fyra åren har legat kring
14-15 mnkr. Bolaget har som ändamål att inte primärt bereda
aktieägarna en vinst utan främst att tillhandahålla ändamålsenliga
lokaler. Av den anledningen är bolaget resultat i genomsnitt kring
noll.
Per 2018-06-30 var balansomslutningen 53,3 mnkr varav det egna
kapitalet var 27,1 mnkr vilket gav en soliditet på 51%. Detta innebär
att bolagets skuldsättning är relativt låg.
Bolaget bör kunna erbjuda säkerhetför lånet i form av pantbrev. Om
inga säkerheter kan tas ut avråder kommunkontoret från att bevilja
lån.

Ekonomiska konsekvenser
För kommunens del måste lånet till bolaget finansieras genom egen
upplåning vilket i sig innebär en större skuld och ett större
risktagande för kommunen. Å andra sidan kommer kommunen att ha
en fordran på bolaget med pantbrev som säkerhet vilket bör
reducera risken.
Marknadsmässiga villkor innebär att villkoren ska vara likvärdiga de
som bolaget kan låna på med egna meriter. Kommunkontoret anser
att banklån mot säkerhet är den låneform som är ett alternativ för
bolaget. Detta innebär att en räntenivå motsvarande ett banklån ska
sätta för lånet och pantbrev bör utgöra säkerhet. En indikativ
räntenivå för detta lån är kring referensränta + 1,00% beroende på
löptiden på räntevillkoren. Detta innebär ett marginalpåslag mot
kommunens egen finansiering kring 0,7% vilket innebär en
ränteintäkt för kommunen kring 42 000 kr per år.
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Kommunkontorets förslag till upplägg
Kommunkontoret har getts i uppdrag att förbereda ett upplägg som
innefattar ett lån till AF-borgen på 6 miljoner kronor med årliga
amorteringar på marknadsmässiga villkor. Med utgångspunkt i vas
som nämnts ovan föreslår kommunkontoret följande upplägg för
detta lån:


Räntenivån ska sättas utifrån marknadsmässiga villkor.
Vilken löptid det ska vara på räntevillkoren kan diskuteras
med bolaget. Enligt de finansiella riktlinjerna är det
ekonomidirektören som ansvarar för att fastställa
marginalpåslag vid utlåning baserat på rådande
marknadsläge.



Lånets förfallotid sätts till 20 år vilket innebär en amortering
på 300 000 kr per år



Säkerhet för lånet tas ut i form av inteckningar i pantbrev (ev
andrahandspantsättning) till ett värde som i stort motsvarat
lånets storlek. Om inte detta är möjligt bör inte lånet
godkännas.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

bevilja ett lån till AF-borgen AB på 6 miljoner kronor

att

Ekonomidirektören uppdras att fastställa de exakta
villkoren för lånet

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2019-02-04
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Jesper Jakobsson

Kommunstyrelsen

046-359 59 26
jesper.jacobsson@lund.se

Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om
införande av kulturcheck i Lunds kommun
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 en
utvärdering 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
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.
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Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har ej bedömts relevant i detta skede i
ärendet.

Ärendet
Kommunstyrelsen har den 10 januari 2019 beslutat 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 en
utvärdering 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.

Likvärdighets- och tillgänglighetsperspektiv
All offentligt finansierad verksamhet har att förhålla sig till gällande
regler, lagstiftning samt de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige satt upp.
Det ekonomiska tillskott som kommunfullmäktige avsatt för
musikchecken kommer att innebära att fler barn kan ges möjlighet
till musikundervisning än idag. Att kommunen erbjuder möjligheten
att få sin musikundervisning hos fler aktörer än idag, med
ekonomiskt lika villkor, bidrar till en ökad likvärdighet och
tillgänglighet. Kraven för att säkra detta bör tas fram i
genomförandet.

Juridisk analys
Kommunkontoret har tidigare konstaterat att det saknas
lagreglering och praxis för valfrihetssystem inom kulturområdet. EUdomstolen har i ett förhandsavgörande (mål C-9/17, den 1 mars
2018) öppnat upp för att valfrihetssystem är möjliga på andra
områden än vård- och omsorg utan att dessa är i strid med
upphandlingslagstiftningen. Kommunkontorets bedömning är därför
även fortsatt att ett valfrihetssystem i form av ackreditering inte är
olagligt. I samband med ett genomförande kommer olika vägval att
behöva göras och i samband med detta är det viktigt att de legala
förutsättningarna beaktas och att den valda lösningen så långt som
möjligt liknar de valfrihetssystem som har ett uttryckligt stöd i lag.
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Kommunkontorets kommentar
Kommunfullmäktiges återremitterade ärendet för utredning av
konsekvenserna av ett ackrediteringssystem utifrån ett
likvärdighets- och tillgänglighetsperspektiv samt de juridiska
förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem. Föreliggande
förslag till beslut har utretts utifrån olika perspektiv under lång tid.
Kommunkontorets bedömning är att systemet med musikcheck har
stöd i lagstiftning.
En musikcheck som innebär att fler barn ges tillgång till musikskola
hos fler aktörer än idag bör leda till ökad likvärdighet och
tillgänglighet.
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att
utreda och införa ett valfrihetssystem för musikundervisning. De
överväganden som behövs för att säkra likvärdighet och
tillgänglighet behöver göras i genomförandet av kultur- och
fritidsnämnden.
När det gäller frågorna om kommunstyrelsen kan fatta beslut
angående en återremiss från kommunfullmäktige redan innan det
finns ett justerat protokoll från kommunfullmäktiges möte samt om
när ett ärende är tillräckligt berett med hänsyn till syftet med
reglerna om minoritetsåterremiss i kommunallagen, gör
kommunkontoret följande bedömning.
Enligt bestämmelserna i kommunallagen finns ett beredningstvång
för kommunfullmäktige, men bestämmelserna ger också ett
utrymme för fullmäktige att bestämma om formerna för och
omfattningen av beredningen. Som framgår av kommentarerna till
kommunallagen är det majoriteten som bestämmer omfattningen av
beredningsåtgärderna efter en återremiss. Det ankommer således på
majoriteten i kommunfullmäktige att avgöra om beredningen sakligt
sett ger tillräckligt underlag för beslut.
Omständigheten att kommunfullmäktiges protokoll med beslutet om
återremiss inte justerats när frågan på nytt hanteras av
kommunstyrelsen påverkar inte det formella beredningskravet till
kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen väljer att fatta beslut i
ärendet utifrån den beredning som gjorts, och översända detta till
kommunfullmäktige, har den formella beredningen skett. Innan
ärendet hanteras på nytt av kommunfullmäktige kommer det
tidigare protokollet ha justerats. Det ankommer sedan på
majoriteten kommunfullmäktige att avgöra om beredningen sakligt
sett ger tillräckligt underlag för att fatta beslut.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

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

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Carin Hillåker
Btr kommundirektör

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 10

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 kommunfullmäktige, som den
27 april 2017 beslutade att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen i syfte att ta fram ett förslag för tillvägagångssätt,
tidsplan och kostnader för införande av kulturcheck i form av
checksystem för musikundervisning som ett första steg i att minska
köerna till kulturskolan. Utredningen ska vara färdig för behandling i
nämnden under 2017.
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 14 december 2017 att
översända sin utredning till kommunfullmäktige. När denna
behandlades av Kommunstyrelsen den 7 februari 2018 beslutades
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan
med kultur- och fritidsförvaltningen utreda ett musikchecksystem
som utgår ifrån ackreditering av leverantörer och ej offentlig
upphandling, möjliggör olika driftsformer hos leverantörer och inte
endast aktiebolag, möjliggör gruppundervisning för musikelever,
öppnar för checksystem för samtliga barn och ungdomar som önskar
musikundervisning oavsett instrument samt att göra ytterligare
jämförelser med andra kommuner som har ett kultur- eller
musikchecksystem.
Kultur och fritidsnämnden har den 20 september 2018 beslutat att
översända yttrande avseende vidare utredning gällande införande av
ett musikchecksystem. Förslaget i denna utredning bygger fortsatt
på ett system med upphandling av aktörer för musikundervisning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 september 2018, § 110
dnr KU 2016/0724.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti
2018, dnr KU 2016/0724
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 53
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Fabian Zäll (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att senast ett år efter
införande presentera en utvärdering av valfrihetssystemet.
Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och Axel Hallberg (MP) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse utredningsuppdrag om införande av musikcheck i Lunds
kommun som slutfört,
att befria kultur- och fritidsnämnden från uppdraget att införa en
musikcheck, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att öka antalet platser i
kulturskolan och att dessa finansieras med de medel som avsatts för
musikcheck i EVP 2019-2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fabian Zälls (L) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fabian Zälls (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Camilla Neptune (L), Fabian Zäll (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
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Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP) och Helena Falk (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Fabian Zälls (L)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
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.
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att senast ett år efter
införande presentera en utvärdering av valfrihetssystemet.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in; Prot.Bil § 10/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi har varit konsekvent kritiska till såväl
kulturcheck som musikcheck och jag tycker det dags att checka ut
från denna idé. Instämmer i yrkandet från S m fl
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-01-10 klockan 14.00–17.10

Ledamöter

Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 1-12, §§ 14-21, tjänstgör ej §
13 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 13
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Maria Nermark (FNL)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Annika Henning, press- och mediaansvarig, kommunkontoret
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret
Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§ 1-21

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, torsdagen den 17 januari 2019, kl 10:00
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Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Paragrafer

§ 1-21

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Reservation
Ärende 9
Dnr KS 2015/0861

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reservation
9. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande av
kulturcheck i Lunds kommun, (KF)
När det borgerliga minoritetsstyret i sin iver vill gå från ord till handling med sina
marknadsliberala idéer kring kultur- och musikundervisning verkar de ha glömt bort sina
tidigare utställda löften.
Under förra mandatperioden har de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna
beställt utredningsuppdrag på utredningsuppdrag. När dessa inte varit till belåtenhet har ärendet
återremitterats med nya direktiv. När de borgerliga partierna nu tagit över ordförandeklubborna
verkar tiden för utredningar och eftertänksamhet vara borta. Mängder av skattemedel har till
dags dato använts för utreda och producera förslag utifrån de uppdrag som de borgerliga
partierna tillsammans med Sverigedemokraterna ålagt ömsom kultur- och fritidsnämnden
ömsom kommunstyrelsens. Ändå vill dessa sex partier med ett klubbslag gå på tvärs mot vad
utredningarna ensidigt visat. Det ackrediteringssystem som nu föreslås införas är av
kommunens tjänstemän rekommenderat att inte välja. Det är också ett system vars
konsekvenser vid ett införande inte är utrett.
Dessutom ändras förutsättningarna för kulturskolan radikalt med detta förslag. Innan valet har
de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna hävdat att införandet av ett checksystem inte
ska få någon inverkan på kulturskolans verksamhet. Efter valet väljer de istället att inkorporera
kulturskolan i checksystemet. Vilket riskerar att skapa radikalt försämrade förutsättningar för
en av Sveriges bästa och bredaste kulturskolor. Innan valet har de borgerliga partierna och
Sverigedemokraterna även hävdat att kostnaden för ett checksystem inte kommer bli dyrare än
de 5,5 miljoner kronor som avsatts i budgeten. Vi socialdemokrater och miljöpartister har under
hela processen, med starkt stöd av de utredningar som de borgerliga partierna och
Sverigedemokraterna beställt genom kommunfullmäktige, hävdat att detta är felaktigt. Mer
pengar kommer att krävas. Detta erkänner nu också det borgerliga minoritetsstyret i sitt nya
förslag. 5,5 miljoner kronor räcker bara till en avgränsad grupp barn och unga. Hur mycket
systemet fullt utbyggt kommer att kosta och var dessa pengar ska tas ifrån framgår inte. Att
detta mycket dyra och inte utredda system kommer att påverka kulturskolan negativt är väldigt
sannolikt.
Därför är vi socialdemokrater och miljöpartister fortsatt fast övertygade om att det enklaste och
mest kostnadseffektiva sättet att minska köerna till kulturskolan är genom att utöka antalet
platser på kulturskolan. Genom att göra så skulle dessutom både ett brett utbud och hög kvalitet
garanteras, vilket ingetdera kan göras med det nya checksystemet.
Därför reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra egna yrkanden.

Anders Almgren (S)

Axel Hallberg (MP)

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-01-10, ärende 9
“Utredningsuppdrag om införande av musikcheck”

Befria kultur- och fritidsförvaltningen från musikchecken!
Vänsterpartiet har röstat nej i samtliga ärenden rörande förslaget att införa kultur- eller
musikcheck i Lunds kommun. Detta ärende har genomgått upprepade utredningar eftersom
frågeställningarna varierat och oftast varit dåligt genomtänkta. Utredningarna har inneburit
en avsevärd arbetsbelastning för kommunens tjänstemän och politiker.
Vi har en välfungerande kulturskola i kommunen som med ökade resurser skulle kunna vara
ännu bättre. Avgifterna skulle kunna vara lägre och platserna fler. Att införa en kulturcheck
löser inte de problem som finns utan riskerar snarare underminera kulturskolans
verksamhet. Den sociala snedfördelningen består och ekonomiska resurser försvinner till
administration.
I underlaget till beslutet finns en rad argument för varför en kulturcheck inte bör införas. Vi i
Vänsterpartiet reserverar oss återigen mot beslutet att införa kulturcheck.

Helena Falk
Vänsterpartiet

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen
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Kommunstyrelsen

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

Kultur- och fritidsnämndens
utredningsuppdrag om införande av
kulturcheck i Lunds kommun.
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.

Beslutsunderlag
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.

Barnets bästa
Se kultur- och fritidsförvaltningens bifogade barnchecklista.

Ärendet
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.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har med anledning av återremissen
överlämnat följande yttrande till kommunfullmäktige.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Utredning gällande införande av musikcheck i Lunds kommun
Kultur- och fritidsnämnden utredde under 2016 förutsättningar för att
införa en kulturcheck i Lunds kommun. Denna utredning översändes till
kommunfullmäktige, som den 27 april 2017 beslutade att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen, som nu har begärt yttrande från kultur och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen begär därför att kultur- och
fritidsnämnden yttrar sig i enlighet med nedanstående:
”Ta fram ett förslag för tillvägagångssätt, tidplan och kostnader för
införande av kulturcheck i form av ett checksystem för musikundervisning
som ett första steg i att minska köerna till kulturskolan. Utredningen ska
vara färdig för behandling i nämnden under 2017.”
Vid ett beslut som leder till ett införande av musikcheckar har för kultur-och
fritidsnämnden avsatts en tilldelning i ram med 5,5 miljoner kronor
för 2018.
För att denna utökning av ram ska användas såsom uppdraget är
formulerat, med mål att möjliggöra för fler barn och unga att få möjlighet
att under sin fria tid lära sig att spela instrument, beskrivs här ett upplägg
som kan vara ett första steg i att uppnå detta - en lundamodell.
Förvaltningen bygger sitt förslag på en analys av den i Lunds kommun
genomförda utredningen 2015, andra kommuners utredningar och utifrån
dessa kommuners ställningstagande att möjliggöra för fler aktörer att
bedriva musikundervisning. Förvaltningen har i synnerhet haft dialog
med Staffanstorps kommun, där man sedan år 2013 har erbjudit barn och
unga musikundervisning i ett flertal aktörers regi.
Vidare har juridiska, upphandlingstekniska och ekonomiska
förutsättningar undersökts i syfte att kunna skapa ett långsiktigt hållbart
upplägg. Utöver detta har ett informationsmöte genomförts med ett antal
aktörer inom området musikundervisning.

Bakgrund:
Nationell kulturskoleutredning:
I oktober 2016 presenterade kulturdepartementet betänkandet ”En
inkluderande kulturskola på egen grund”, vilket utsändes på remiss. I
betänkandet föreslås att det ska tas fram nationella mål, vilka ska vara
vägledande för den kommunala kulturskolan. Vidare föreslås att ett
nationellt kulturskolecentrum ska inrättas med ansvar för nationell
uppföljning, främjande av erfarenhetsutbyte och samverkan, främjande
av kulturskolerelaterad kunskap med grund i forskning och beprövad
erfarenhet och för att fördela stimulansbidrag.
I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen att tio miljoner
kronor från och med 2018 skulle anslås för inrättandet av ett nationellt
kulturskolecentrum. Dessutom föreslog regeringen en permanent satsning
på ett kulturskolekliv för att förbättra förutsättningarna för att rekrytera
lärare till kulturskolan. För satsningen beräknar regeringen tillföra 25
miljoner kronor för 2018 och 40 miljoner kronor från och med 2019.
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Kulturskoleutredningen har varit ute på remiss och en proposition
beräknas vara klar i början av 2018. I dagsläget påverkas inte införandet
av musikcheck av det nationella betänkandet, men när propositionen väl
kommer bör man ta hänsyn till den innan man fattar definitivt beslut om
införandet av en musikskolecheck.
Befolkningsutveckling:
Under perioden 2003-2012 var antalet personer inom kulturskolans
målgrupp (5-19 år) i Lund förhållandevis konstant. Sedan dess har antalet
individer i målgruppen börjat öka successivt. Med år 2016 som
referensår, beräknas kulturskolans målgrupp ha ökat med 8 % 2019 och
med 12 % år 2021. För att inte kön till kulturskolan ska minska
successivt efter att musikchecken har införts behöver den föreslagna
ramökningen på 5,5 miljoner kronor räknas upp årligen utifrån ökningen
av antalet individer i målgruppen.
Kulturskolans verksamhetsuppdrag:
I februari 2014 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett
verksamhetsuppdrag för kulturskolan. I början av 2018 kommer kultur-och
fritidsförvaltningen att göra den första uppföljningen av uppdraget.
Denna uppföljning bör också tas hänsyn till innan ett definitivt beslut om
införandet av musikchecken fattas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 november 2017 att skicka ut
ett förslag till nytt kulturpolitiskt program för Lunds kommun på remiss
till övriga nämnder samt ett urval externa aktörer. I programmet framgår
bland annat att Lunds kommun ska:
- säkerställa att barn och ungdomar i Lund även fortsatt har goda
förutsättningar att ta del av kulturupplevelser, utveckla sin
kreativitet och pröva olika estetiska uttryck i sin vardag
- stärka och vidareutveckla samverkan mellan förvaltningar som
bedriver verksamhet riktad till barn och ungdomar samt andra
relevanta parter för att ge alla barn och ungdomar möjlighet att
utveckla sitt kulturutövande
Förslaget till en lundamodell stämmer väl överens med dessa
ordalydelser i programmet. Det kulturpolitiska programmet kommer att
fastställas av kommunfullmäktige under första kvartalet 2018.

Tillvägagångssätt:
För att från och med nu vara tydliga och konsekventa gällande de
begrepp som nämns definieras dessa som följer:
Lundamodellen:
Modellen beskriver hur en i förväg avsatt summa används för att
upphandla musikundervisning utifrån här formulerat uppdrag med mål att
erbjuda fler barn och unga i Lund musikundervisning. Utredningens
lundamodell bygger, i enlighet med utredningens uppdrag, på tanken att
ett framtida checksystem upphandlas helt vid sidan av kulturskolans
verksamhet. Vissa centrala verksamhetsdelar, som orkesterspel och
körsång, centraliseras till den befintliga kulturskolan och tillgängliggörs
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kostnadsfritt även för de upphandlade utförarnas elever. Modellen bygger
på en tillgänglig kö, avsatta medel för att minska kön samt externa
aktörer, som kan tillhandahålla utbildning.
Musikundervisning:
Med musikundervisning menas här individuell instrumentalundervisning
om 20 minuter per elev och vecka, bedriven i en utsträckning som i
görligaste mån följer grundskolans läsår. Den musikundervisning som
efterfrågas mest, och som köerna är längst till, är: piano, gitarr, slagverk,
fiol och cello.
Det finns i Lund mycket starka, livaktiga och kulturellt viktiga strukturer
inom kör- och orkesterverksamhet. I detta första steg bör därför de
elever, som erbjuds musikundervisning hos annan, erbjudas kostnadsfri
plats i kulturskolans befintliga orkestrar, om så önskas, enligt en modell
som redan tillämpas.
Kö:
Kön till kulturskolans verksamhet är väl definierad och bör ligga till
grund för i vilken ordning nya elever kan erbjudas musikundervisning
med checkarnas införande. Elever i kö att komma i fråga för musikcheck
bör vara de som står i kö när beslutet fattas i kommunfullmäktige.
Processen kommer sedan att kräva vidare analys av hur detta faller ut
eller vad nästa steg kommer att vara. Kön per den 22 november 2017 är
som följer avseende de i utredningen föreslagna instrumenten:
Piano
Gitarr
Fiol
Cello
Slagverk
Sammanlagt

733 st.
162 st.
209 st.
66 st.
78 st.
1248 st.

Ett antagande är att cirka 500 barn kan ges möjlighet att få
musikundervisning utifrån här beskrivet upplägg.
Administration:
Inom kommunen finns idag ett modernt och väl fungerande digitalt
system för elevadministration. Detta kan byggas ut och modifieras för att
hantera externa aktörer i ett checksystem. Förvaltningen bedömer det
vara lämpligt att elevadministrationen samt administration för att hantera
elevavgifter och utbetalning till olika utförare med mera bedrivs inom
kultur- och fritidsförvaltningen. Den utökade uppgiften får finansieras
med en tjänst inom utökad ram med cirka 500 tkr per år.
En check per barn och termin bör gälla, dels för att skapa realistiska
möjligheter att bedriva undervisning och förekomma att utövarna
konkurrerar om samma barn, dels för att hindra eleverna från att hoppa
mellan olika instrument, vilket är pedagogiskt kontraproduktivt.
Om en elev lämnar undervisningen är checken förbrukad för den aktuella
terminen. Förslaget är att periodisera utbetalning av summa till aktör per
månad.
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Upphandling:
Att kommunen via annan aktör erbjuder medborgarna kommunala
tjänster förekommer redan inom en rad olika områden, såsom vård,
omsorg och skola. Att erbjuda medborgarna en tjänst som levereras av
extern aktör måste föregås av en noggrann process för att säkra att
leverantör av tjänsten svarar upp mot de krav som måste ställas.
Utifrån uppdrag och tilldelad summa förordas att leverantör av tjänsten
musikundervisning ska handlas upp. I samverkan med
upphandlingsenheten görs en upphandling enligt gällande regler.
Eftersom det upphandlade beloppet är över 1,9 miljoner kronor kommer
en så kallad EU-upphandling att göras. En upphandling inom detta regelverk
kan göras för maximalt fyra år per tillfälle. Det är ett absolut avgörande krav att
finansiering är säkrad under minst fyra år. Eftersom upphandling kan göras för
fyra år blir detta den mest lämpliga tillämpningen för elevernas bästa.
Speciella krav för upphandling av tjänsten musikundervisning bör vara:
dokumenterad kompetens avseende aktuella instrument, tillgång till
fungerande lokaler i Lunds kommun, att anställda erbjuds
anställningsvillkor under kollektivavtalsliknande former etc. En
upphandling skapar tydlighet mellan beställare, utövare och mottagare av
tjänsten, i det här fallet musikundervisning, vilket förordas framför det i
juridisk mening mer ifrågasatta förfarandet med auktorisation av
tilltänkta aktörer. Det kommer att finnas möjlighet att lägga upp
upphandlingsförfarandet på ett enkelt sätt.
Tidplan:
Då metod för att välja aktörer är att genomföra en upphandling styrs detta
av följande tidsaspekter. När beslut har fattats av kommunfullmäktige
under våren 2018 är steg gällande upphandling som gäller:
Förbereda underlag: 2-3 veckor
Genomföra annonsering: cirka sex veckor
Göra urval: en vecka
Tilldelning av uppdrag kan tidigast göras under sensommaren 2018. I
möte med aktörer var de flesta tveksamma till att kunna ta emot elever
under hösten med så kort varsel, då det kan komma att påverka tillgång
till personal och lokaler med mera. De flesta såg en realistisk möjlighet
först januari 2019.

Kostnad – ersättning till upphandlad utövare:
Lönekostnad:
Förvaltningen räknar här med en genomsnittslön om 30 000 kronor per
månad, då kollektivavtalsliknande förhållanden ska gälla.
Totalt (räknat på 50 % sociala avgifter och semester) ger det en
årskostnad på 540 000 kronor. Det som upphandlas är individuell
musikundervisning, 20 minuter per elev och vecka.
Under förutsättning att lärarna undervisar 60 elever per vecka vid heltid,
genererar detta en kostnad om 8 999 kronor per elev och år.
Overhead:
Detta omfattar administration och lokaler samt övrigt.
Administration indelas i sin tur i flera delar: elevadministration,
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personaladministration, ledning, marknadsföring samt övrigt.
Tanken i lundamodellen är att elevadministrationen ska skötas centralt.
Den genererar alltså ingen reell kostnad för utförarna.
Personaladministration och ledning genererar också här en kostnad.
Lokalkostnad:
Utifrån en genomsnittlig schablon ges en siffra om cirka 36 000 kronor
per år och cirka 3 000 kronor per månad, vilket innebär 554 kronor per
elev och år. Detta inkluderar då också lokalvård.
Totalt:
Lärarlön
Ledning
Lokal
Övrigt
Summa:

ca 8 999 kronor per elev och år
ca 476 kronor per elev och år
ca 554 kronor per elev och år (20 kvm för
3 000 kronor per månad)
ca 971 kronor för kopiering, telefoni, internet,
marknadsföring etc. per elev och år
11 000 kronor per elev och år

Ovanstående innebär att upphandlad anordnare kan komma i fråga för en
check per termin per elev om 5 500 kronor adderat avgiften på 1 100
kronor per elev per termin.
Avslutning:
I detta yttrande har enligt uppdrag frågeställningar belysts gällande
tillvägagångssätt, tidplan och kostnader för införande av musikcheck i
form av ett checksystem för musikundervisning som ett första steg i att
minska köerna till kulturskolan. Inför ett eventuellt beslut om införande
kommer ytterligare detaljer att behöva undersökas för att få till stånd ett
första steg för att på bästa sätt möjliggöra för fler barn och unga att få
möjlighet att ta del av musikundervisning i Lunds kommun.

Kommunkontorets kommentar
Kultur- och fritidsnämnden har slutfört återremissuppdraget.
Kommunkontoret överlämnar därmed ärendet för politiskt
ställningstagande.

Anette Henriksson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 158

Yttrande avseende införande av
checksystem för musikundervisning i
Lunds kommun
Dnr KU 2016/0724

Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige utredde kultur- och fritidsnämnden
under 2016 förutsättningar för att införa en kulturcheck i Lunds kommun.
Denna utredning översändes till kommunfullmäktige, som den 27 april
2017 beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, som vidare
har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kommunfullmäktiges uppdrag lyder som följer:
”Ta fram ett förslag för tillvägagångssätt, tidplan och kostnader för
införande av kulturcheck i form av ett checksystem för musikundervisning
som ett första steg i att minska köerna till kulturskolan. Utredningen ska
vara färdig för behandling i nämnden under 2017.”
Vid ett beslut som leder till införande av musikcheckar har avsatts 5,5
miljoner kronor i ramtilldelning för kultur- och fritidsnämnden 2018.
För att denna utökning av ram ska användas utifrån hur uppdraget har
formulerats, med mål att möjliggöra för fler barn och unga att få
möjlighet att under sin fria tid lära sig att spela instrument, har kulturoch fritidsförvaltningen framtagit ett förslag till upplägg, den så kallade
lundamodellen.
Förslaget bygger på en analys av den i Lunds kommun genomförda
utredningen 2015, andra kommuners utredningar och utifrån dessa
kommuners ställningstagande att möjliggöra för flera aktörer att bedriva
musikundervisning. Vidare har juridiska, upphandlingstekniska och
ekonomiska förutsättningar undersökts för att skapa ett långsiktigt
hållbart upplägg. Utöver detta har ett informationsmöte med ett antal
aktörer inom området musikundervisning också genomförts.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2017
Förslag till yttrande avseende införande av checksystem för
musikundervisning i Lunds kommun, den 5 december 2017
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 11 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2017, § 112

Justerare
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden ska besluta att översända yttrandet
till kommunfullmäktige.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att rekommendera
fullmäktige att införa musikcheck med möjlighet till auktorisation för
privata musikskolor från och med höstterminen 2018 med möjlighet för
alla anmälda barn att få musikskoleundervisning, att rekommendera
fullmäktige att inkludera en check för instrumentundervisning i grupp på
den musikskola där barnet har valt att gå, med målet att kön till
musikskolan ska försvinna inom ett år, att rekommendera fullmäktige att
vårdnadshavare ska kunna anmäla sig till den auktoriserade musikskola
som de själva väljer, att rekommendera fullmäktige att administrationen
av musikchecken ska genomföras med befintliga resurser samt
att rekommendera fullmäktige att ersättningsnivåerna till skolorna ska ta
hänsyn till skillnader i skolornas momsplikt.
Zoltán G Wagner (KD) yrkar att det i yttrandet ska framgå att nämnden
ska ges ett nytt uppdrag av kommunfullmäktige och yrkar vidare avslag
till Elin Gustafssons (S) med fleras yrkande.
Peter Bergwall (MP), Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L) och Saima
Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkande.
Birger Swahn (M) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkanden.
Peter Bergwall (MP) och Elin Gustafsson (S) yrkar avslag till Gunnar
Brådviks (L) yrkanden.
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar bifall till Zoltán G Wagners (KD)
yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger: yrkande från
Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska besluta att översända
yttrandet till kommunfullmäktige, tilläggsyrkanden från Gunnar Brådvik
(L) i form av fem att-satser samt yrkande från Zoltán G Wagner (KD) om
att nämnden ska besluta att föreslå att kommunfullmäktige ska tilldela
nämnden ett nytt uppdrag.
Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera samt yrkande från Zoltán G Wagner (KD) om
att avslå detsamma och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
förstnämnda. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande från
Zoltán G Wagner (KD) med flera samt yrkande om avslag till detta och
finner att nämnden beslutar i enlighet med det senare. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att
avslå Zoltán G Wagners (KD) yrkande röstar ja.
Justerare
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Den som vill bifalla yrkande från Zoltán G Wagner (KD) med flera röstar
nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
röstar ja.
Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) röstar nej.
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M) och Gunnar Brådvik (L) avstår
från deltagande i voteringen.
Med sex ja-röster gentemot två nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden att avslå yrkande från Zoltán G Wagner (KD).
Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på Gunnar Brådviks (L)
fem tilläggsyrkanden samt avslag på dessa och finner att nämnden
beslutar att avslå Gunnar Brådviks (L) fem att-satser.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

översända upprättat yttrande till kommunfullmäktige

Reservationer
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) reserverar sig mot fattat
beslut och inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 1. Gunnar
Brådvik (L), Birger Swahn (M), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán
G Wagner (KD) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna
yrkanden samt inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga 2 och 3.
Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot fattat beslut och
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 4.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i yrkande från Socialdemokraterna och
Miljöpartiet de gröna om att översända upprättat yttrande till
kommunfullmäktige.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2017-12-14, klockan 17.30–20.00

Ledamöter

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

Ersättare

Lars Westerberg (S)
David Tinglöv (M)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef, §§ 155-163
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef, §§ 155-163
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Åsa Nacking, konsthallschef, §§ 155-156, 163

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 155-165

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-12-21

Underskrifter

Justerare
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Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Paragrafer

§§ 155-165

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare
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2018-01-15
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Kultur- och fritidsnämnden

Annika Eklund
046-359 51 67
annika.eklund@lund.se

Yttrande avseende införande av checksystem
för musikundervisning i Lunds kommun
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden utredde under 2016 förutsättningar för att
införa en kulturcheck i Lunds kommun. Denna utredning översändes till
kommunfullmäktige, som den 27 april 2017 beslutade att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen, som har remitterat ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande. Kommunfullmäktiges uppdrag lyder som
följer:
”Ta fram ett förslag för tillvägagångssätt, tidplan och kostnader för
införande av kulturcheck i form av ett checksystem för musikundervisning
som ett första steg i att minska köerna till kulturskolan. Utredningen ska
vara färdig för behandling i nämnden under 2017.”
Vid ett beslut som leder till införande av musikcheckar har avsatts 5,5
miljoner kronor i ramtilldelning för kultur- och fritidsnämnden 2018.
För att denna utökning av ram ska användas såsom uppdraget är
formulerat, med mål att möjliggöra för fler barn och unga att få möjlighet
att under sin fria tid lära sig att spela instrument, har kultur- och
fritidsförvaltningen framtagit ett förslag till upplägg, den så kallade
lundamodellen.
Förslaget bygger på en analys av den i Lunds kommun genomförda
utredningen 2015, andra kommuners utredningar och utifrån dessa
kommuners ställningstagande att möjliggöra för flera aktörer att bedriva
musikundervisning. Vidare har juridiska, upphandlingstekniska och
ekonomiska förutsättningar undersökts för att skapa ett långsiktigt
hållbart upplägg. Utöver detta har ett informationsmöte med ett antal
aktörer inom området musikundervisning också genomförts.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2017
(denna skrivelse)
Yttrande avseende införande av checksystem för musikundervisning i
Lunds kommun, den 5 december 2017
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 11 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2017, § 112

Barnets bästa
En barnchecklista har upprättats i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande samt översända detta till
kommunfullmäktige

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

Annika Eklund
kulturchef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-04-27

§ 112

Kultur- och fritidsnämndens
utredningsuppdrag om införande av
kulturcheck i Lunds kommun

Dnr KS 2015/0861

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna för en så kallad kulturcheck för barn- och unga i
Lunds kommun. Utredningen har slutförts och kultur- och fritidsnämnden
överlämnar utredningen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2017, § 143.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 januari 2017, § 7.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2017
jämte bilagor.
Utredning från Blira AB avseende kulturcheck i Lunds kommun.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015, § 220.

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Christer
Wallin (M), Joakim Friberg (S), Hanna Gunnarsson (V), Zoltan G
Wagner (KD), Yanira Difonis (MP), Agneta Lindskog (KD), Hans-Olof
Andersson (SD), Angelica Svensson (V), Pernilla West (FI), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Anna Hagerberg (MP), Fredrik Ljunghill (M), Mattias
Horrdin (C), Alexander Wallin (M), Jörgen Forsberg (M) och Mats
Olsson (V) yttrar sig

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Pernilla West (FI) och Hanna
Gunnarsson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, att inte införa kulturcheck i Lunds kommun
utifrån de tre scenarion utredningen föreslår.
Christer Wallin (M), Agneta Lindskog (KD), Gunnar Brådvik (L), IngaKerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i syfte att ta fram ett
förslag för tillvägagångssätt, tidsplan och kostnader för införande av
kulturcheck i form av checksystem för musikundervisning som ett första
steg i att minska köerna till kulturskolan. Utredningen ska vara färdig för
behandling i nämnden under 2017.

Justerare
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Elin Gustafsson (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på återremissyrkandet
Nej för bifall till återremissyrkandet
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare
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Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande av kulturcheck i
Lunds kommun
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Mats Hansson
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

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

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

Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gunilla Hedlund
Mikulasek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Karl Branzén

Fredrik Ljunghill
X
X
X

X
X
X
X
Rune Granqvist

X
X
X

Transport:

Justerare

Nej
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Transport:
Ledamöter
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Vera Johnsson
Christoffer Brinkåker
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Nils Paulsson
Felix Solberg

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

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

Ersättare

22

28

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
Alexander Wallin
SUMMA:

X
X
31

34

Omröstningen utfaller med 31 ja-röster mot 34 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla återremissyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i syfte att ta fram ett
förslag för tillvägagångssätt, tidsplan och kostnader för införande av
kulturcheck i form av checksystem för musikundervisning som ett första
steg i att minska köerna till kulturskolan. Utredningen ska vara färdig för
behandling i nämnden under 2017.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden
Kommunkontoret, administrativ avdelning
Akten

Justerare
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KS 2017/0269

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2017-04-27 klockan 17.00–22.45

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), kl. 20.50-22.45, §§ 113-127
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Nils Paulsson (M), kl. 20.50-22.45, §§ 113-127
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud §§ 104-112
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M) §§ 104-112
Karl Branzén (L), tjänstgör för Lars Hansson (L) §§ 110-127
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Lars Hansson (L) §§ 104109, kl. 17.00-19.35
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD)

Utdragsbestyrkande
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Ersättare

Joakim Friberg (S), kl. 18.05-22.45
Klara Strandberg (S), kl. 17.40-22.45
Eva S Olsson (S)
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Kenneth M Persson (S), kl. 19.00-22.45
Birger Swahn (M)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Alexander Lewerentz (M)
Erik Hammarström (MP)
Anna Hagerberg (MP), kl. 17.00-20.55
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Josefine Temrell (L), kl. 17.00-22.25
Helena Falk (V)
Lars A Ohlsson (V)
Carl Sjöberg (SD)
Bengt Svensson (SD)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)
Stefan Andersson (FI)
Zoltán G Wagner (KD)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-127

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 4 maj 2017 kl. 16.00
Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Justerare

Holger Radner (L)
Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-04-27

Paragrafer

§ 104-127

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-05-29

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2019-02-06
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Jesper Jakobsson

Kommunstyrelsen

046-359 59 26
jesper.jacobsson@lund.se

Yttrande från Lunds kommun till
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne gällande
föreslagna förändringar av busstrafiken
Sammanfattning
Lunds kommun ska yttra sig över beslutsförslaget om ändrade
busslinjer med diarienummer 1802216 som ska behandlas på
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne den 2019-02-08.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2019
Yttrande till kollektivtrafiknämnden i Region Skåne

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte gjorts i ärendet.

Ärendet
Lunds kommun ska yttra sig över beslutsförslaget om ändrade
busslinjer med diarienummer 1802216 som ska behandlas på
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne den 2019-02-08.
Ett förslag till yttrande har upprättats.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

översända upprättat förslag till yttrande till
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne gällande föreslagna
förändringar av busstrafiken

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Btr kommundirektör

Beslut expedieras till:
Region Skåne/kollektivtrafiknämnden
Akten

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Kommunstyrelsen
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2019-02-06
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Yttrande från Lunds kommun till
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne gällande
föreslagna förändringar av busstrafiken
Lunds kommun ställer sig mycket frågande till beslutsförslaget om
ändrade busslinjer med diarienummer 1802216 som ska behandlas
på kollektivtrafiknämnden i Region Skåne den 2019-02-08.
Förslaget till beslut har utarbetats utan någon som helst dialog med
kommunen om vad det skulle få för konsekvenser för de medborgare
som berörs. Lunds kommun bedömer att det skulle få en stor negativ
påverkan utifrån flera aspekter:
Ekonomiskt riskerar förslaget att leda till ökade kostnader, inte
minst då behovet av färdtjänst ökar. Ett exempel är förslaget att dra
om stadsbuss linje 2 så att den inte längre stannar vid Papegojlyckan.
Det försämrar för våra äldre att ta sig till den populära träffpunkten
med kollektivtrafik. Det riskerar även att leda till ökad ensamhet och
psykisk ohälsa bland äldre då det blir svårare att nå träffpunkten.
Jämställdheten och tryggheten riskerar att påverkas negativt
genom att exempelvis nattbussarna i stadstrafiken ställs in söndagar
till torsdagar. Då nattstopp på bussarna infördes var det även en
viktig trygghetssatsning, framför allt för unga kvinnor.
Landsbygden drabbas negativt med försämrad turtäthet, det blir
tydligt då linje 155 till Södra Sandby får betydligt färre turer enligt
förslaget. Det är även Revinges enda kollektivtrafik vilket påverkar
de äldre barnen när de ska ta sig till skolan i Södra Sandby samt
minskad kollektivtrafik till två stora arbetsplatser, nämligen
Försvarsmakten och MSB.
Försämrad tillgänglighet och negativ påverkan på utbyggnad.
Inte minst då stadsbuss linje 3 enligt förslaget ska sluta i Nöbbelöv
och inte längre gå till Vallkärra och Stångby. Det skulle få stora
konsekvenser för boende på dessa orter. Stångby är ett av
kommunens största utbyggnadsområden och dialog har förts med
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Skånetrafiken de senaste åren om att utöka antalet turer till att även
gälla kvällar och helger på linje 3 samt att förlänga nuvarande linje 2
från Annehem till östra Stångby på vissa turer. Att i det läget
presentera ett förslag som drar in samtliga turer till Vallkärra och
Stångby är inte acceptabelt.
Klimat- och miljömålen blir allt svårare att nå då förslaget med
största sannolikhet kommer att leda till ökad biltrafik. Det gäller
framför allt delen om att ställa in busstrafiken till byarna Vallkärra
och Stångby. Många skolelever tar bussen till skolan och kommer
sannolikt att skjutsas i större utsträckning framöver. Dessutom
saknar båda byarna service i form av exempelvis butiker, träffpunkt
för seniorer, vårdcentral, m.m.
Den regionala tillväxten och arbetsmarknaden riskerar att
påverkas negativt av försämrade pendlingsmöjligheter till andra
tätorter i regionen. Risken finns även att E22 mellan Lund och
Malmö belastas med ytterligare biltrafik.
Sammantaget bedömer Lunds kommun att de föreslagna
förändringarna har negativ inverkan för ett stort antal pendlare,
skolelever, seniorer och boende på en rad orter. Eftersom
förändringarna är så pass omfattande är det oacceptabelt att
konsekvensanalyser saknas i underlaget och att dialogen med
kommunen helt uteblivit.

Philip Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande
Lunds kommun

