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Sammanträdesdatum
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§ 22

Information om ekonomi och budget 2019

Dnr KS 2019/0042
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den
31 december 2018.
Rapporten redovisas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 23

Rapport från kommunstyrelsens utskott

Muntlig rapport från kommunstyrelsens arbetsutskott,
arbetsgivarutskott och miljö- och hälsoutskott.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 24

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapport från Funktionshinderrådet, Pensionärsrådet och
Integrationsrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 25

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år
2019

Dnr KS 2019/0064
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-14
2019-01-28
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
2019-01-22

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 26

Lokaler för gymnastik

Dnr KS 2016/0265

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

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

Yrkanden
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att uppföra en dedikerad
gymnastikhall på Södra Råbylund med en uppskattad
investeringsutgift på 79 mnkr.
att delar av skolan på Södra Råbylund utformas (med
brandcellsindelning mm) för att säkra övernattningsmöjligheter för
lägerverksamhet etc. och att investeringsramen avseende skolan
därför också utökas med 1 Mkr.
att detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti
2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga gymnastikhallen vid
Arenan, samt kompletterar kommunfullmäktiges beslut den 14 juni
2016, §164 dnr KS 2014/0956 om att bygga en fullstor idrottshall på
Södra Råbylund.
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa att
gymnastikföreningarna får tillgång till den fullstora idrottshallen
som byggs på Södra Råbylund.
att ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och
skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden att i samråd med LUGI
gymnastik återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
utformning och planlösning samt investeringsutgift innan
planlösningen fastställs.
att driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder skyndsamt utreda lösningar för skolidrottens behov
avseende Hedda Andersson-gymnasiet och Parkskolan.
att parallellt med ovanstående genomföra en fördjupad och
långsiktig utredning kring utvecklingen av arenaområdet
tillsammans med Fastighets AB Lund Arena samt Stiftelsen Arenan i
Lund.
Börje Hed (FNL), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Camilla Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att
ge serviceförvaltningen i uppdrag att uppföra en
dedikerad gymnastikhall med en skolidrottsal på Södra Råbylund
med en uppskattad investeringsutgift på 99 mnkr.
att
detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30
augusti 2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga gymnastikhallen
vid Arenan, samt kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2016, §164
dnr KS 2014/0956 om att bygga en fullstor idrottshall på Södra
Råbylund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
att
ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med barnoch skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden att till
kommunstyrelsens arbetsutskott återkomma med förslag på
utformning och planlösning samt investeringsutgift innan
planlösningen fastställs.
att

driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.

att
kommunkontoret får i uppdrag att tillsammans med
övriga berörda förvaltningar och aktörer fortsätta att utreda
lösningar för skolidrottens behov parallellt med en fördjupad
utredning kring utvecklingen av arenaområdet.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Börje Heds (FNL) m.fl
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

att

att
att

Justerare

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 26/01-03.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP): De nya lokalerna bör, utöver LUGI
gymnastik, vara till nytta för Dalby gymnastik och
andra gymnastikföreningar i kommunen.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 27

Beställning av tillfälliga lokaler
Vikingaskolan

Dnr KS 2019/0038

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har lokalbrist i skolområdet Södra
Råbylund/Linero tills att den nya skolan på Södra Råbylund som är
beställd av Barn- och skolnämnden står klar. Barn- och skolnämnden
har beställt två nya klassrum till Vikingaskolan. Lokalbristen klaras
genom etablering av paviljonger till hösten2019.
Den externa årshyran för de tillkommande paviljongerna är 671 tkr
per år. Investeringsutgiften för att etablera de nya paviljongerna är
3,4 mnkr.
Barn- och skolnämndens får en ramökning för internhyran som
baseras på servicenämndens faktiska kostnad vilken bedöms bli 1,6
mnkr per år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 14.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2019, dnr KS
2019/0038
Barn- och skolnämndens tjänsteskrivelse 10 januari 2019, dnr BSN
2019/0029
Barn- och skolnämndens beslut den 23 januari, dnr BSN 2019/0029
Utredning av Paviljonger Vikingaskolan 2018-12-17
Utredning Vikingaskolan 181206
Hyresberäkning Paviljonger Expandia 181217 med
Planlösning och Expandia Situationsskiss

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

att

ge serviceförvaltningen i uppdrag att etablera paviljonger på
Vikingaskolan enligt denna tjänsteskrivelse.

att

ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal för
paviljongen med Expandia för 671 tkr per år.

att

ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och
skolnämndens lokalpeng för tillkommande hyra.

Utdragsbestyrkande

13 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
att

finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel
för lokaler.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 28

Märk-DNA – utvärdering och fortsättning

Dnr KS 2018/1000

Sammanfattning
Under 2017 genomfördes informationskampanjer i Genarp och
Södra Sandby avseende märk-DNA för att märka stöldbegärliga
föremål i områdenas bostäder. En kortare utvärdering presenterades
för Lunds brottsförebyggande råd hösten 2017. Utvärderingen och
senare mätningar visar på en sjunkande trend vad gäller
bostadsinbrott i projektområdena. Dock noteras samma sjunkande
trend i resten av kommunen där inga informationsinsatser gjorts.
Tiden mellan märkning och framtagen statistik är också för kort för
att dra några säkra slutsatser. Det är dock så att erfarenheter från
andra kommuner visar att märk-DNA är ett effektivt sätt att
förebygga inbrott och, då inbrott ändå sker, ger märkningen bättre
möjligheter att få tillbaka de tillgripna föremålen. Kommunkontoret
föreslår därför att utöka informationsinsatserna under 2019 till att
även omfatta områdena Dalby, Veberöd och Stångby.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 15.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Dnr KK 2018/1000.
Minnesanteckningar från Lunds BRÅ 2017-09-08

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP), Björn Abelson (S), Helena Falk (V) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att under 2019 utöka informationsinsatserna avseende märk-DNA
att även omfatta områdena Dalby, Veberöd och Stångby
att genomföra insatserna i samverkan med polisen
att även Torna Hällestad ska vara med i fortsättningen av projektet
med Märk-DNA.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

Justerare

under 2019 utöka informationsinsatserna avseende märk-DNA
att även omfatta områdena Dalby, Veberöd och Stångby
genomföra insatserna i samverkan med polisen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
att även Torna Hällestad ska vara med i fortsättningen av projektet
med Märk-DNA.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
LBRÅ
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 29

Uppdrag från kommunfullmäktige: Begäran
om risk - och säkerhetsutredning från
Trafikverket

Dnr KS 2018/0885

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att tillskriva Trafikverket och hemställa att verket i samband med
utbyggnaden av södra stambanan även utreder de risker som dessa
transporter medför. Kommunstyrelsen har i behandlingen av
ärendet remitterat motionen till byggnadsnämnden, miljönämnden
och tekniska nämnden för yttrande. Nämnderna ser positivt på att
tillskriva Trafikverket.
Vid behandlingen i kommunfullmäktige bifölls motionen och
kommunstyrelsen fick i uppdrag att från Trafikverket begära en riskoch säkerhetsutredning över de risker som nuvarande och utökade
transporter av farligt gods genom centrala Lund medför.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 16.
Skrivelse till Trafikverket, daterat den 14 november 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 11oktober 2018 § 169
Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid
järnvägstrafiken genom Lunds centrum

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

översända upprättat förslag till skrivelse till Trafikverket.

Beslut expedieras till:
Trafikverket
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 30

Remiss - Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU
2018:44) förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler om
överprövningsmål

Dnr KS 2018/0711

Sammanfattning
Lunds kommun har genom remiss (FI2018/02531/OU) givits
möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet; ”Möjligt, tillåtet och
tillgängligt (SOU 2018:44).
Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av de bestämmelser i LOU och LUF som
reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden i syfte att utreda
hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt. Utredaren gavs
även i uppdrag att föreslå regler om skyldighet för den förlorande
parten att ersätta motpartens processkostnader och om avgifter för
att ansöka om överprövning som ett alternativ eller komplement till
regler om processkostnadsansvar i överprövningsmål.
Lunds kommun instämmer med utredningens förslag att regelverket
för upphandlingar under tröskelvärdet behöver förenklas. I
nuvarande lagstiftning hänvisas i många bestämmelser till punkter
på annan plats i lagen. Det gör att regelverket blir svåröverskådligt.
Förslaget om dialog i upphandling ser Lunds kommun som positivt
men medför att tydlig vägledning behövs. Förslaget om täckningsköp
välkomnas också av Lunds kommun men anser att risken finns att
omfattningen av upphandlingar där denna bestämmelse tillåts,
kommer att begränsas. Lunds kommun instämmer också i förslaget
om en höjd direktupphandlingsgräns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 17.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2018.
Remiss från finansdepartementet, Fi2018/0253/OU
Statens offentliga utredning, Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU
2018:44)

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar i enlighet med KSAU:s förslag att
kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
att lämna remissvar i enlighet med upprättat yttrande med ny
lydelse avsnitt 15.2.1 samt nytt avsnitt före ”Avsnitt 21
Processkostnadsansvar i överprövningsmål”
15.2.1 Direktupphandling vid lågt värde
Lunds kommun håller med utredningens förslag om ett värde i
fastställt belopp gällande direktupphandling. Kommunen anser dock
att en höjd direktupphandlingsgräns för dessa övriga tjänster
riskerar sämre konkurrens eftersom färre leverantörer ges
kännedom om upphandlingarna. Den föreslagna ordningen riskerar
att på ett olyckligt sätt bevara befintliga avtalsrelationer och att
hindra nya företag, som inte tidigare varit leverantörer, från att ta sig
in på den offentliga marknaden. Detta drabbar särskilt små och
medelstora företag. Vi anser därmed att gällande
direktupphandlingsgräns på cirka 600 000 kronor även
fortsättningsvis ska gälla.
Nytt avsnitt före ”Avsnitt 21 Processkostnadsansvar i
överprövningsmål”
Avsnitt 21 Processkostnadsansvar och avsnitt 22 Ansökningsavgifter
Utredarens uppdrag i fråga om att presentera modeller för
avgiftsuttag och processkostnadsansvar vid överprövningar har varit
starkt styrt av ambitionen att minska antalet överprövningar. Lunds
kommun anser att man dessutom ska effektivisera
överklagandeprocessen. Långdragna domstolsprocesser skapar
negativa effekter för såväl upphandlande myndigheter som för
leverantörer.
Helena Falk (V) yrkar avslag på förslaget om nytt stycke under
15.2.1. I övrigt yrkas bifall till KSAU:s förslag till beslut.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med kommunkontorets
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Börje Heds (FNL) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna remissvar i enlighet med upprättat yttrande med ny
lydelse avsnitt 15.2.1 samt nytt avsnitt före ”Avsnitt 21
Processkostnadsansvar i överprövningsmål”
15.2.1 Direktupphandling vid lågt värde
Lunds kommun håller med utredningens förslag om ett värde i
fastställt belopp gällande direktupphandling. Kommunen anser
dock att en höjd direktupphandlingsgräns för dessa övriga
tjänster riskerar sämre konkurrens eftersom färre leverantörer
ges kännedom om upphandlingarna. Den föreslagna ordningen
riskerar att på ett olyckligt sätt bevara befintliga
avtalsrelationer och att hindra nya företag, som inte tidigare
varit leverantörer, från att ta sig in på den offentliga
marknaden. Detta drabbar särskilt små och medelstora företag.
Vi anser därmed att gällande direktupphandlingsgräns på cirka
600 000 kronor även fortsättningsvis ska gälla.
Nytt avsnitt före ”Avsnitt 21 Processkostnadsansvar i
överprövningsmål”
Avsnitt 21 Processkostnadsansvar och avsnitt 22 Ansökningsavgifter
Utredarens uppdrag i fråga om att presentera modeller för
avgiftsuttag och processkostnadsansvar vid överprövningar
har varit starkt styrt av ambitionen att minska antalet
överprövningar. Lunds kommun anser att man dessutom ska
effektivisera överklagandeprocessen. Långdragna
domstolsprocesser skapar negativa effekter för såväl
upphandlande myndigheter som för leverantörer.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 30/01.
Beslut expedieras till:
Finansdepartementet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 31

Revidering av riktlinjer för offentlig konst

Dnr KS 2018/0102

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

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna upprättat förslag till riktlinjer för offentlig konst

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 32

Säkerhetsnämnd

Dnr KS 2018/1027

Sammanfattning
Forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS)
byggs på Brunnshög. ESS är ett europeiskt forskningscentrum
baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla.
ESS-anläggningen är en angelägenhet för Europa. Det är en viktig
anläggning för att kunna utveckla hållbara material för en hållbar
samhällsutveckling. Anläggningen ligger i Lunds kommun vilket ger
kommunen ett särskilt ansvar gentemot medborgare och allmänhet.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade den 25 april 2018 att
ESS ska placeras i beredskapskategori 2. Regeringen förbereder nu
lagstiftning kring inrättandet av en säkerhetsnämnd i Lunds
kommun för att säkra allmänhetens insyn.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen uttalar sitt stöd för
att en säkerhetsnämnd inrättas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 januari 2019, § 19.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2018.

Yrkanden
Camilla Neptune (L), Hans-Olof Andersson (SD) och Birger Swahn
(M) yrkar i enlighet med KSAU:s förslag att kommunstyrelsen
beslutar
att uttala sitt stöd för att en säkerhetsnämnd inrättas i Lunds
kommun i syfte att säkerställa en öppen, säker och transparent
medborgarinformation.
Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S) och Helena Falk (V)
yrkar där jämte att kommunstyrelsen beslutar
att i framställan om inrättande av en säkerhetsnämnd med anledning
av ESS påtala att LNF Lundabygdens naturskyddsförening beredas
plats att medverka.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Camilla Neptune (L) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP) m.fl
tilläggs-attsats.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med KSAU:s förslag att
uttala sitt stöd för att en säkerhetsnämnd inrättas i Lunds kommun i
syfte att säkerställa en öppen, säker och transparent
medborgarinformation.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Svensson Smiths
(MP) m.fl tilläggs att-sats mot Camilla Neptunes (L)avslagsyrkande
och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsatt-satsen.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Camilla Neptunes (L) avslagsyrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Klas Svanberg (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Anders Amlgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Camilla Neptunes
(L) avslagsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uttala sitt stöd för att en säkerhetsnämnd inrättas i Lunds
kommun i syfte att säkerställa en öppen, säker och transparent
medborgarinformation.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Instämmer i Mp:s tilläggsyrkande om att ge
Lunds naturskyddsförening insyn i säkerhetsnämnden

Beslut expedieras till:
Strålsäkerhetsmyndigheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 33

Spårvagnsstäder

Dnr KS 2019/0015

Jäv
Jessica Ulfgren (L) närvarar inte på grund av jäv.

Sammanfattning
Lunds kommun har i planeringen av spårvägen valt att vara medlem
i organisationen Spårvagnsstäderna. Samarbete sker även genom
Spårvägar i Skåne med Helsingborgs stad, Malmö stad samt Region
Skåne. Förslag har inkommit om att Lunds kommun bör lämna dessa
samarbeten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 § 5.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut den 10 oktober 2009 § 285
Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2011 § 57

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att
samt

begära utträde ur organisationen Spårvagnsstäderna

att
uppmana Region Skåne att sammankalla styrgruppen
för SPIS för att avsluta samarbetet.
Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S) och Helena Falk (V)
yrkar avslag på yrkandet om utträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Börje Heds (FNL) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

Justerare

begära utträde ur organisationen Spårvagnsstäderna samt
uppmana Region Skåne att sammankalla styrgruppen för SPIS
för att avsluta samarbetet.

Utdragsbestyrkande

25 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 33/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi ville inte ha spårvägen men nu byggs den och
då vill vi självklart verka för att det blir så bra som möjligt, bl a
genom kunskapsutbyte med andra spårvagnsstäder
Philip Sandberg (L): Medlemsavgift för Lunds kommun utgår fram
till årsmötet i mars.
Beslut expedieras till:
Spårvagnsstäderna
Region Skåne
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 34

Markanvisningsavtal rörande del av
Grynmalaren 37 och Innerstaden 2-1 i Lund
till Seniorgården AB

Dnr KS 2018/1020

Sammanfattning
Detaljplan har tagits fram för östra delen av kvarter Grynmalaren.
Detaljplanen möjliggör för byggnation av bostäder och ut- eller
ombyggnad av förskola. För del av detaljplanen har Seniorgården AB
sedan tidigare fått en markreservation. Denna ska nu ersättas av ett
markanvisningsavtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 21.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-12-19.
Tekniska nämndens beslut den 21 november 2018, § 265, jämte
bilaga
Markanvisningsavtal
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 januari 2019 § 21.

Yrkanden
Klas Svanberg (M), Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C)
Karin Svensson Smith (MP) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisningsavtal med Seniorgården AB.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget samt
att tekniska nämnden tillsammans med LKF får i uppdrag att ta fram
förslag på hur fastigheten kan utvecklas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Klas Svanbergs (M) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisningsavtal med Seniorgården AB.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 34/01.

Protokollsanteckningar
Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL): Vår intention är att inte utnyttja
rätten till att köpa de 10% av bostadsrätterna som avses i avtalets
punkt 7.1.
Beslut expedieras till:
Seniorgården AB
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 35

Markanvisning rörande del av Stångby 5:28
Stångby Väster II till Kudu AB

Dnr KS 2018/1021

Sammanfattning
Lunds kommun har detaljplanelagt ett stort område inom fastigheten
Stångby 5:28 som benämns Stångby Väster II. Detaljplanen för
Stångby Väster II möjliggör för bland annat cirka 750 bostäder, skola,
förskola, centrumverksamhet och stadsdelspark i ett stationsnära
läge. Kudu AB föreslås få en markanvisning inom Stångby Väster II
bestående av ett kvarter inom etapp 1.
Kommunen planerar just nu att påbörja byggnation av byggator och
VA för den första etappen under våren 2019. I slutet av 2020 eller
början av 2021 är det tänkt att Kudu AB ska kunna påbörja
byggnation av bostäder inom kvarteren.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 21 november 2018, § 266, jämte
bilaga
Markanvisningsavtal
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 23.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisningsavtalet med Kudu AB angående
kvarteret Vitstorken, idag del av Stångby 5:58, inom Stångby
Väster II

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL): Vi är principiellt emot
byggande på åkermark. Men eftersom att förslaget har vunnit laga
kraft anser vi att det är olämpligt att ändra planen.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kudu AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 36

Förvärv av Vallkärratorn 5:75

Dnr KS 2018/0889

Sammanfattning
Lunds kommun har erbjudits köpa fastigheten Lund Vallkärratorn
5:75 för 27 miljoner kronor. Fastigheten som är ca 17 ha ligger öster
om Nöbbelöv, mellan södra stambanan och Kävlingevägen. I
kommunens nya översiktsplan anges markanvändning, blandad
bebyggelse. För del av fastigheten har planeringen kommit längre
och ingår i område som stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag av
byggnadsnämnden att ta fram planprogram för. Det tätortsnära läget
och pågående planering gör fastigheten intressant för
markreserven.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018 att återremittera
ärendet till kommunkontoret med uppdrag att undersöka
möjligheten att förhandla ner köpeskillingen.

Beslutsunderlag
Förslag till köpekontrakt
Tekniska nämndens beslut den 17 oktober 2018, § 232, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2018
Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 26.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk
(V) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att inte gå vidare med förvärvet av fastigheten Vallkärratorn 5:75.
Björn Abelson (S) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta
att förvärva fastigheten Vallkärratorn 5:75. för 26 miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Klas Svanberg (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar
Ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Inga-Kerstin
Erikssons (C) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

inte gå vidare med förvärvet av fastigheten Vallkärratorn 5:75.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 36/01-03..

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Bevarandet av god åkermark ska premieras, Fi
instämmer här i Miljöpartiets resonemang

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Bonava Sverige AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 37

Ansökan om 50.000 kr från Malmö mot
diskriminering

Dnr KS 2018/0892

Sammanfattning
Antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering ansöker om
50 000 kr i stöd till föreningens grundverksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 24.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2018 dnr KS
2018/0892.
Ansökan från Malmö mot Diskriminering daterad 30 oktober 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå ansökan om bidrag.

Beslut expedieras till:
Malmö mot Diskriminering
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 38

Granskning av avrop från ramavtal inom
Servicenämnden

Dnr KS 2018/0982

Sammanfattning
Revisionen har granskat serviceförvaltningen gällande avrop mot
ramavtal. Revisonen visar på brister i projektstyrningen från
kommunens sida gällande roll- och ansvarsfördelningen mellan
serviceförvaltningen och verksamhetsförvaltningarna.
Kommunkontoret delar revisonens slutsatser och avser att förtydliga
roll- och ansvarsdelen fram till beställning i kommunstyrelsen av
investeringen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 25.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-12-11.
Missiv daterad den 20 november 2018.
EY granskning av avrop från ramavtal servicenämnden november
2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att förtydliga roller och
ansvarsdelen i investeringsprocessen och redovisa resultatet i
kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2019.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (52)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 39

Granskning avseende strategisk
kompetensförsörjning av chefer

Dnr KS 2018/0732

Sammanfattning
Ernest & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Lunds kommun granskat den strategiska
kompetensförsörjningen av chefer i kommunen. Revisorerna önskar
svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad
som framkommit i granskningen och de rekommendationer som
lämnats senast 15 februari 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2019-01-22 § 2.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-01-09.
Förslag till yttrande till kommunrevisionen.
Rapport gällande granskning avseende strategisk
kompetensförsörjning av chefer daterad 2018-09-19 dnr KS
2018/0732.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

kommunstyrelsen beslutar att besvara granskningsrapporten
med upprättat förslag till yttrande efter att meningen
”Reviderad handlingsplan beslutas i kommunstyrelsen” stryks.
kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunkontoret att
fortsätta arbetet med att stärka stödet för chefer i samtliga
förvaltningar.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret/HR-avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 40

Granskning av hantering och kontroll av
bisysslor

Dnr KS 2018/0985

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har låtit genomföra en
uppföljning av granskningen 2011 avseende hur kommunen
hanterar anställdas bisysslor. Utifrån granskningsresultatet lämnar
Lunds revisorer rekommendationer till kommunstyrelsen om
åtgärder som kan förbättra kontroll och hantering av bisysslor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2019-01-22
Förslag till yttrande till revisionen.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2019.
Rapport gällande granskning av hantering och kontroll av bisysslor
daterad 2018-11-20 dnr KS 2018/0985.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunkontoret att
tillse att riktlinjer för bisysslor revideras.
kommunstyrelsen beslutar att besvara granskningsrapporten
med i ärendet upprättat yttrande.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret/HR-avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 41

Val av ombud till Kommuninvests
föreningsstämma 2019-04-11

Dnr KS 2018/1012

Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma äger rum den
11 april 2019. Till stämman bör ombud med ersättare för Lunds
kommun utses.
Till föreningsstämman 2018 utsågs Annette Henriksson
(finansekonom) som ordinarie ombud med Henrik Weimarsson
(ekonomidirektör) som ersättare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 27.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-11.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Annette Henriksson till ordinarie ombud och Henrik
Weimarsson till ersättare till Kommuninvest ekonomisk
förenings föreningsstämma 2019

att

KSAU får i uppdrag att utfärda instruktioner till valt ombud när
stämmohandlingarna inkommit

Beslut expedieras till:
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
KSAU
Annette Henriksson
Henrik Weimarsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 42

Regler för ett upphandlingsutskott

Dnr KS 2018/0744

Sammanfattning
Vid partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
partierna kommit överens om att kommunstyrelsens arbetsutskott
med stöd av kommunkontoret ska ta fram förslag till regler för ett
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till instruktion för ett
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 § 4.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019
Förslag till instruktion för KSUU

Yrkanden
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott
enligt kommunkontorets förslag med följande ansvarsområde som
tillägg ”att kommunövergripande följa upp och utvärdera
kommunens genomförda upphandlingar utifrån ekonomisk
effektivitet och hur upphandlingarna stödjer kommunens mål”.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar därjämte följande tillägg:
”att kommunövergripande följa upp och utvärdera kommunens
genomförda upphandlingar utifrån ekonomisk effektivitet och hur
upphandlingarna stödjer målen i Lunds kommuns program för
ekologiskt hållbar utveckling samt övriga gällande mål i kommunen.”
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avslå instruktionerna och tills vidare avbryta inrättande av
upphandlingsutskottet.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att förslaget till instruktion för upphandlingsutskottet bifalles, med
den ändringen att § 2 ska vara enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
Upphandlingsutskottet är ett beredande organ under
kommunstyrelsen.
Utskottet ska bereda ärenden inom utskottets ansvarsområden och
saknar beslutsrätt.

Börje Hed (FNL) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fanny Johanssons (S)
yrkande mot Helena Falks (V) yrkande och Hans-Olof Anderssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Fanny
Johanssons (S) m.fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Svenssons Smiths
(MP) tilläggsyrkande mot Börje Heds (FNL) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) avslagsyrkande.
Nej för bifall till Karin Svenssons Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Klas Svanberg (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Hedvig
Åkesson (KD) röstar Ja.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) röstar Nej.
Lena Fällström (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) och HansOlof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 2 Nej-röster och 4 som
avstår.
Kommunstyrelsen avslår således Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott
enligt kommunkontorets förslag med följande ansvarsområde
som tillägg ”att kommunövergripande följa upp och utvärdera
kommunens genomförda upphandlingar utifrån ekonomisk
effektivitet och hur upphandlingarna stödjer kommunens mål”.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 42/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi sympatiserade med Miljöpartiets yrkande om
ekologisk hållbarhet och fokus på att nå satta miljömål
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 43

Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders
Almgren (S) och Emma Berginger (MP)
Utveckla studentlivet - satsa på AF-borgens
utveckling

Dnr KS 2018/0679

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

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

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bevilja ett lån till AF-borgen AB på 6 miljoner kronor
att ekonomidirektören uppdras att fastställa de exakta villkoren för
lånet.
Fanny Johansson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja AF-borgen ett bidrag på 6 Mkr, fördelat med 3 Mkr 2019
och 3 Mkr 2020, för ombyggnaden av AF-borgen
att finansiering avseende 2019 sker genom KS reserverade medel.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Birger Swahns (M) yrkande.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av återstående yrkanden som ska utgöra
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen bifaller Fanny Johanssons (S)
m.fl yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Birger Swahns (M) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Klas Svanberg (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Hedvig
Åkesson (KD) röstar Ja.
Lena Fällström (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Helena
Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 som
avstår.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Birger Swahns (M)
m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ett lån till AF-borgen AB på 6 miljoner kronor
att ekonomidirektören uppdras att fastställa de exakta villkoren för
lånet.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 43/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Feministiskt initiativ instämmer i
Socialdemokraternas yrkande om stöd till AF-borgen, och hur detta
ska ske.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 44

Motion från Mats Olsson (V) ”Återupprätta
Lunds rådhus - för demokratins skull”

Dnr KS 2018/0856

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

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

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till att
kommunfullmäktiges beslut om ekonomi- och verksamhetsplan för
2019-2021.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

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

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 44/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 45

Meddelanden

Dnr KS 2019/0053
Lunds Brottsförebyggande råds minnesanteckningar 18 december
2018
Dnr KS 2018/0450
Kommunrevisionens granskning av spårvägsinförandet del 3
Dnr KS 2018/0988
Socialnämndens månadsstatistik över flyktingmottagningen 2018
Dnr KS 2018/0082
Romeleås- och sjölandskommitténs protokoll 2018-11-09
Dnr KS 2018/0359
Sysavs information till ägarombuden om framtida
fjärrvärmeavsättning
Dnr KS 2019/0052
LKF:s information om bolagsstämma den 26 april 2019 kl. 17.00
Dnr KS 2019/0051

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 46

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

Dnr KS 2015/0861

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

Beslutsunderlag
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Camilla Neptune (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 samt att
senast ett år efter införande presentera en utvärdering av
valfrihetssystemet,
att till den del detta ärende avser taxorna återkomma med förslag till
kommunfullmäktige.
Fanny Johansson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V)
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 Börje Heds (FNL) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Klas Svanberg (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Lena Fällström (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Helena
Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Börje Heds (FNL)
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 samt att
senast ett år efter införande presentera en utvärdering av
valfrihetssystemet.
att till den del detta ärende avser taxorna återkomma med förslag till
kommunfullmäktige.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 46/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi:s inställning är fortsatt nej till checksystemet.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 47

Yttrande från Lunds kommun till
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne
gällande föreslagna förändringar av
busstrafiken

Dnr KS 2019/0114

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

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Lena Fällström (S), Karin Svensson Smith (MP),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Louise Rehn Winsborg (M), Helena Falk
(V), Börje Hed (FNL) och Camilla Neptune (L) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att översända upprättat förslag till yttrande till
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne gällande föreslagna
förändringar av busstrafiken
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
förslaget till remissyttrande bifalles, med den ändringen att följande
stycke läggs till i början av yttrandet:
Det är inte hållbart för det långsiktiga samarbetet mellan Lunds
kommun och Skånetrafiken att nedskärningar i busstrafiken inte tas
fram i en dialogprocess. Drastiska nedskärningar har konsekvenser i
en kommun som Lund med stark befolkningstillväxt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-06

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att översända upprättat förslag till yttrande till
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne gällande föreslagna
förändringar av busstrafiken.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 47/01.

Protokollsanteckningar
Helena Falk (V): Denna typ av agerande väcker diskussionen om
Lunds kommuns överlämnande av stadstrafiken var riktigt, eller om
ett återtagande av huvudmannaskapet kan bli aktuellt.
Louise Rehn Winsborg (M), Mattias Horrdin (C), Birger Swahn (M):
Det ekonomiska läget som Region Skåne har, även inom
kollektivtrafiken, är en konsekvens av de rödgrönas mångåriga
misskötsel. Vidare saknar vi idag och med detta korta varsel
kunskaper om hur enskilda linjer ska värderas jämfört varandra och
inte heller hur det påverkar den totala infrastrukturen av resande i
Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Region Skåne, Kollektivtrafiknämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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