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Remiss - Program för hållbart resande, Kävlinge
kommun
Sammanfattning
Kävlinge kommun gränsar till Lunds kommun och ett stort antal
personer pendlar mellan orterna för arbete, studier och fritid. Det är
en av de kommuner som Lund har starkast pendlingsrelationer till
och andelen kollektivtrafikresenärer har betydande potential att öka.
Lunds kommun behöver ha en aktiv samverkan med Kävlinge
kommun, liksom andra grannkommuner, för att kunna uppnå mål i
både LundaEko och LundaMaTs.
Därmed är det positivt att Kävlinge kommun har ambitionen att
arbeta aktivt med hållbart resande genom mobility managementåtgärder.
I förslaget till yttrande framhålls ovanstående och det noteras även
att de tre fokusområden som ställs upp i programmet kopplar an till
den regionala kontexten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets förslag till yttrande den 4 oktober 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2018
Program för hållbart resande, Kävlinge kommun, den 13 augusti
2018

Barnets bästa
Programmet berör arbetet med hållbart resande i en annan
kommun. Samtidigt sker resandet över kommungränser, i synnerhet
för gymnasieelever, men även för yngre skolungdom. Därmed berörs
barn som varaktigt vistas i Lunds kommun och det är av vikt för
Lunds kommun att en grannkommun som Kävlinge arbetar aktivt
med hållbart resande. I de ambitioner som uttrycks i programmet
prioriteras barn och unga på ett bra sätt.
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Ärendet
Kävlinge kommun har tagit fram ett program för hållbart resande.
Programmet syftar till att påverka attityder och beteende. Målet är
att förändra res- och transportval för att möjliggöra omställningen
till ett hållbart transportsystem.
Följande tre fokusområden föreslås för Kävlinge kommuns
kommande arbete:




Hållbart resande till och från arbete och studier
Hållbart resande på fritiden
Hållbart resande för barn och unga

I en aktivitetsplan föreslås aktiviteter under år 1. Där ingår bl.a.
deltagande i europeiska trafikantveckan samt framtagning av
cykelkarta.

Kommunkontorets kommentar
Då Kävlinge kommun gränsar till Lunds kommun och ett stort antal
personer pendlar mellan orterna för arbete, studier och fritid är det
positivt att Kävlinge kommun har ambitionen att arbeta aktivt med
hållbart resande genom mobility management-åtgärder. Kävlinge är
en av de kommuner som Lund har starkast pendlingsrelationer till
och andelen kollektivtrafikresenärer har betydande potential att öka.
Lunds kommun behöver ha en aktiv samverkan med Kävlinge
kommun, liksom andra grannkommuner, för att kunna uppnå mål i
både LundaEko och LundaMaTs. Hållbart resande har en regional
kontext och det är viktigt att hitta gemensamma målbilder och
strategier utanför kommungränserna. Genom att Kävlinge kommun
stärker sitt hållbarhetsarbete ökar möjligheterna till samverkan.
Vad gäller hållbarhetsprogrammets innehåll kan det konstateras att
ambitionerna som uttrycks i syftesbeskrivningen inte riktigt följs
upp i aktivitetsplanen. Därtill är det svårt att förstå vilka mål som
ställs upp i programmet. Det finns en otydlighet som skapar
svårigheter att förstå kommunens ambitionsnivå. Samtidigt finns det
en längre lista med möjliga aktiviteter som sannolikt skulle ge
positivt resultat om de förverkligas. Här bör det finnas möjligheter
för Lunds kommun att erbjuda samverkan då det finns en uppbyggd
kunskap inom Lunds kommun vad gäller hållbarhetsarbete.

Förslag till yttrande
Lunds kommun är tacksam över möjligheten att yttra sig då Kävlinge
kommuns arbete med hållbart resande har stor inverkan på Lunds
eget hållbarhetsarbete. Pendling till arbete och studier mellan
Kävlinge och Lund är omfattande, liksom resor till fritidsaktiviteter.
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Därmed ser Lunds kommun positivt på att Kävlinge kommun har
tagit fram ett förslag till program för hållbart resande. Den inriktning
och målsättning som uttrycks i programmet har potential att få
betydelse både i Kävlinge och i en närliggande kommun som Lund.
Det noteras även att de tre fokusområden som ställs upp i
programmet särskilt väl kopplar an till den regionala kontexten och
Lunds funktion i relation till Kävlinges tätorter.
Flera av de aktiviteter som föreslås på s. 13-14 får sannolikt bra
effekt och Lunds kommun är gärna en samtals- eller samverkanspart
om det finns ett behov. Europeiska trafikantveckan är till exempel en
aktivitet som Lund har deltagit i kontinuerligt och byggt upp
betydande kunskap kring.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anta kommunkontorets förslag till yttrande

Carin Hillåker
tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kävlinge kommun

Britt Steiner
Planeringschef

Kommunstyrelsen
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Program för hållbart resande, Kävlinge kommun
Yttrande
Lunds kommun är tacksam över möjligheten att yttra sig då Kävlinge
kommuns arbete med hållbart resande har stor inverkan på Lunds
eget hållbarhetsarbete. Pendling till arbete och studier mellan
Kävlinge och Lund är omfattande, liksom resor till fritidsaktiviteter.
Därmed ser Lunds kommun positivt på att Kävlinge kommun har
tagit fram ett förslag till program för hållbart resande. Den inriktning
och målsättning som uttrycks i programmet har potential att få
betydelse både i Kävlinge och i en närliggande kommun som Lund.
Det noteras även att de tre fokusområden som ställs upp i
programmet särskilt väl kopplar an till den regionala kontexten och
Lunds funktion i relation till Kävlinges tätorter.
Flera av de aktiviteter som föreslås på s. 13-14 får sannolikt bra
effekt och Lunds kommun är gärna en samtals- eller samverkanspart
om det finns ett behov. Europeiska trafikantveckan är till exempel en
aktivitet som Lund har deltagit i kontinuerligt och byggt upp
betydande kunskap kring.

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning
Detta program för hållbart resande syftar till att lyfta åtgärder (som behövs) för att påverka
attityder och beteende med syftet att förändra res- och transportval före en omställning till ett
hållbart transportsystem. Programmet fokuserar på mjuka åtgärder såsom kampanjer och andra
påverkans åtgärder i linje med kommunens trafikstrategi där det anges i ett av målområden att
kommunen ska arbeta med dialog och beteendeförändring.
Programmet tar stöd i en rad globala, regionala och kommunala mål. Exempel på kommunala
mål som har kopplingar till ett hållbart resande är.
•
•
•
•

Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät (Tn)
Kävlinge kommun är välkomnande och trygg (Kf)
Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter (Kf)
Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri (Kf)

Kävlinge kommun har goda förbindelser med kollektivtrafiken och ett väl utbyggt gång- och
cykelnät. Färdmedelsfördelningen skiljer sig både inom kommunen, mellan tätorterna, och
jämfört med Skåne som helhet. Kävlinge har bland annat lägre andel gång- och cykelresor samt
större andel bilresor, jämfört med genomsnittet i Skåne. Arbetspendlingen och
gymnasieresandet sker ofta till någon grannkommun. Invånarnas tillgång till cykel är god 82 %
jämfört med 76 % i hela Skåne. Även tillgången till kollektivtrafikkort är god.
Det finns idag kunskap om och erfarenheter av att uppmuntra och påverka fler att göra hållbara
resor. Exempel på verktyg som kommunen kan använda i sitt arbete är information,
marknadsföring, nudging, prova på kampanjer och information under resan. Det är även viktigt
att paketera helhetslösningar så att det blir möjligt att göra hela resan från dörr till dörr.
Kommunen har också möjlighet att använda olika styrmedel tex. parkeringsreglering och
parkeringsavgifter.
Tre fokusområden föreslås för kommunens kommande arbete:
•
•
•

Hållbart resande till och från arbete och studier
Hållbart resande på fritiden
Hållbart resande för barn och unga

Åtgärderna bör syfta till att öka medborgarnas acceptans för den transportpolitiska förändringen
som pågår. Arbetet bör inriktas på att hålla ämnet aktuellt, bekräfta dem som går över till
hållbara färdmedel och skapa ökad acceptans för åtgärderna.
Som förslag till aktiviteter under år 1 föreslås deltagande i resvaneundersökning, samarbete med
minst 1 aktör och genomförande av minst 2 aktiviter, deltagande i trafikantveckan, framtagning
av cykelkarta och informations- och påverkansåtgärder inför öppnandet av pågatågsstationen i
Furulund och utbyggnaden av gång- och cykelväg längs väg 108.
Jämfört med investeringar i infrastrukturen kräver attityd- och påverkansåtgärderna inte
nödvändigtvis stora finansiella resurser och de kännetecknas ofta av bra kostnads/ nyttokvot. I
dagsläget har aktiviter för hållbart resande finansierats inom dels Gata/Parks driftsbudget för
trafiksäkerhet och dels inom projekt exempelvis för rent, tryggt och snyggt. För att säkerställa att
arbetet blir kontinuerligt bör man överväga att Gata/park få en ramhöjning på 150 000 kr/år.
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Bakgrund
Kävlinge kommun har tagit fram en trafikstrategi. I trafikstrategin har kommunen tagit fram den
långsiktiga målsättningen för kommande utvecklingsarbete gällande trafik- och
infrastrukturarbete. För att nå målen i trafikstrategin föreslås att ett Mobility Management
program tas fram. Tekniska beredningen gav därför förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet
med framtagning av ett program för hållbart resande.

Syfte
Detta program för hållbart resande syftar till att lyfta åtgärder (som behövs) för att påverka
attityder och beteende med syftet att förändra res- och transportval för en omställning till ett
hållbart transportsystem. Programmet redovisar förslag till dialogaktiviter för att öka andelen
gång- och cykel och kollektivtrafikresor. Aktiviteterna samverkar med övriga delar av
trafikstrategin.
Åtgärderna bör syfta till att öka medborgarnas acceptans för den transportpolitiska förändringen
som pågår. Arbetet bör inriktas på att:
•

Hålla ämnet aktuellt och visa vad samhället vill att medborgarna ska göra

•

Bekräfta dem som går över till hållbara färdmedel, de har gjort rätt

•

Skapa ökad acceptans för åtgärderna

Omfattning
Program fokuserar på mjuka åtgärder såsom kampanjer och andra påverkans åtgärder.
Samhällsplanering, infrastrukturplaneringen och drift- och underhållsåtgärder ingår inte.
Parallellt med detta arbete pågår ett arbete med att ta fram en utredning om att införa
parkeringsavgifter. Cykelplanen för Kävlinge kommun antogs 2017.
Programmet har tagits fram av Annette Bengtsson, trafikingenjör med stöd av Johanna Kaaman,
samhällsstrateg kollektivtrafikansvarig.

Mål
Trafikplanering har historiskt sett varit prognosstyrd. Trafikplanerarna har tittat på prognoser,
och anpassat åtgärder för att säkerställa framför allt bilisternas framkomlighet. Motsatsen till
prognosstyrd planering är målstyrd planering. Här utgår trafikplanerarna från en önskvärd
målbild; hur man vill att trafiken lokalt och regionalt ska se ut. Därefter genomförs åtgärder som
syftar till att nå målet.

Kommunens mål
Kommunens verksamhet är i dagsläget målstyrd. Fullmäktiges kommunövergripande mål utgår
från de fem olika perspektiven Kävlingebon, Samhällsutveckling, Medarbetaren, Ekonomi och
Miljö. De olika perspektiven är viktiga strategiska inriktningar av kommunens styrning för att
uppnå visionen (kommunens vision att bli Skånes bästa boendekommun och växa till 35 000
invånare år 2025). Alla nämnder som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika
enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen.
Exempel på Tekniska nämndens mål och indikatorer i nämndsplanen som är relevanta för MMarbetet:
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Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät (Tn)

Indikatorer

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Acc.
värde
2018

Tn: Antal meter gång- och cykelväg byggd
under en rullande 4-års period.

1 250

2 000

Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för gångoch cykelvägar

58

60

Tn: Vad tror eller tycker du om underhåll
och skötsel av gång- och cykelvägar i din
kommun?

6,3

6,5

Kävlinge kommun är välkomnande och trygg (Kf)

Indikatorer

Utfall
2016

Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.

63

75

Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser
(anger plats, och topp 25)

14

25

Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror
eller tycker du om belysningen av gator
och vägar i din kommun?

6,9

7,0

Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror
eller tycker du om underhåll och skötsel
av gator och vägar i din kommun?

6,1

6,4

Tn: Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din
kommun?

6,6

6,8

Tn: Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din
kommun?

6,4

6,7

Tn: NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du
med att miljön i och kring fastigheten
känns trygg och säker?

Utfall
2017

Utfall
2018

Acc.värde
2018

55%
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Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter (Kf)

Indikatorer

Utfall
2016

Tn: Nyttjandegraden för den mest
belastade pendlarparkeringar

102%

Utfall
2017

Utfall
2018

Acc.
värde
2018
90%

Tn: Nyttjandegranden för den mest
belastade cykelparkeringen

90%

Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri (Kf)

Indikatorer

Utfall
2016

Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i
kommunens verksamheter, mätning
påbörjas 2015.

8,0%

Utfall
2017

Utfall
2018

Acc.
värde
2018
100,0%

Trafikstrategi
Kommunen har nyligen antagit en trafikstrategi som visar hur kommunen ska arbeta med
nytänkande stadsutveckling. Trafikstrategin innehåller en långsiktig målsättning för 2035 och
konkreta målområden, baserat på den kunskap som finns om nuläge och aktuella behov. Med
trafikstrategin tas ett samlat grepp för att utveckla ett transportsystem som bidrar till hållbar
utveckling i hela kommunen. Den långsiktiga målsättningen är "det hållbara resandet".

Trafikstrategins målområden:
•

Dialog och beteendeförändring

•

Bättre cykelmöjligheter

•

Effektiva och hållbara regionala förbindelser

•

Vackra, säkra, trygga och välkomnande miljöer

•

Fossilbränslefria transportsystem och motorfordon i Kävlinge kommuns verksamheter

•

Hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt

•

Utveckla stationsnära lägen

Globala och regionala mål
De negativa miljö- och hälsokonsekvenser som transporterna ger upphov till måste minska. Det
finns idag koncensus, från global till lokal nivå om att klimatförändringen är en av vår tids största
utmaningar vilket kräver kraftfulla satsningar på alla samhällsnivåer.
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Från global till regional nivå
De av FN satta 17 globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Flera av dessa globala mål rör transportsektorn.
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal från 2015 där länder förbinder sig att begränsa utsläppen av
växthusgaser. Målet är att hejda den ökade globala uppvärmningen vid 2 grader Celsius, helst vid
1,5 grader. Sverige har genom EU beslutat att ratificera detta avtal. EU har också beslutat att ha
40 procent lägre växthusgasutsläpp år 2030 jämfört med 1990.
Initiativet Fossilfritt Sverige är kopplat till en nationell ambition om att nå en
fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Mål för den svenska klimat- och energipolitiken
till år 2020 är:
•

40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med år 1990 för de utsläpp som inte
ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter

•

minst 50 procent förnybar energi

•

20 procent effektivare energianvändning jämfört med år 2008

•

minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn

I den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030 finns mål om att sysselsättningen
ska bli högre, kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till minst 40 procent av den
motoriserade trafiken till år 2030, att skåningarnas hälsa ska förbättras och att skillnaderna
mellan olika grupper vad gäller hälsa, utbildning och sysselsättning ska minska. Andra viktiga
målsättningar är att Skåne ska nå de nationella miljömålen, bli klimatneutralt och
fossilbränslefritt. En bredare beskrivning av de mål från global till regional nivå som påverkar
transportsystemet finns i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Inriktningen i
Mobilitetsplan för Skåne ligger även i linje med de åtgärder som beskrivs i Länsstyrelsen Skånes
Klimat och energistrategi för Skåne och i Skånska åtgärder för att nå miljömålen 2016-2020.
Färdmedelsmål för Skåne 2030
Färdmedelsfördelningen för år 2030 och 2050 presenteras i Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2050. Den anger en riktning för hur transportsystemet ska utvecklas till
att bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Idag görs sex av tio personresor i Skåne
med bil och cirka en fjärdedel till fots eller med cykel. Även 2030 kommer bilen att vara det
dominerande färdslaget, speciellt på landsbygden. Färdmedelsmålet innebär, förutom att
kollektivtrafiken ska svara för 40 procent av de motoriserade resorna, även att andelen resor
med cykel ska öka. Gångtrafiken ska öka även den, men framförallt som anslutning till
kollektivtrafiken och som följd av befolkningsökningen, vilket gör att den inte ökar som andelar
så som målen är satta.
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Förutsättningar i Kävlinge kommun
Kävlinge kommun har goda förbindelser med kollektivtrafiken. Järnvägsstationer med
persontrafik finns i Dösjebro och Kävlinge. En ny pågatågsstation håller på att projekteras i
Furulund med trafikstart 2020. Övriga delar trafikförsörjas via bussförbindelser.
Även gång- och cykelvägnätet är välutbyggt. En cykelplan finns som pekar ut den planerade
utbyggnaden.
Enligt översiktsplanen 2010 (ÖP 2010) ska samtliga grupper beaktas i planeringsprocessen av ett
nytt offentligt utrymme, särskilt åtanke bör ges till barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Färdmedelsfördelningen skiljer sig både inom kommunen, mellan tätorterna, och jämfört med
Skåne som helhet. Kävlinge har bland annat lägre andel gång- och cykelresor samt större andel
bilresor, jämfört med genomsnittet i Skåne. Andelen bilresor i Kävlinge kommun (76%) är högre
än för exempelvis jämförelsekommunerna Eslöv (65%), Landskrona (57%), Lomma (70%) och
Lund (39%).

Kävlinge kommun är en pendlingskommun med framförallt en stor utpendling till arbetsplatser i
andra kommuner. Antalet utpendlare är cirka 10 200. Antalet inpendlare är knappt 3500.
Utpendlingen är störst till Lund (3 400), Malmö (3 300), Helsingborg (600) och Landskrona (500).
Inpendlingen är störst från Landskrona (600), Malmö (500), Lund (500) och Svalöv (300). De
största trafikflödena i kommunen finns på E6/E20 som är hårt belastad med såväl person- som
godstrafik. Trafikflödet i höjd med Löddeköpinge är ca 44 000 fordon per dygn, varav nästa 7 000
är tunga fordon.
I resvaneundersökningen år 2013 (för de som brutit ned statistiken till kommunnivå) finns
uppgifter om invånarnas tillgång till olika färdmedel. Urvalet är samtliga invånare i åldrarna 15-84
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år. I Kävlinge kommun har 82 % tillgång till cykel, 74 % har alltid tillgång till bil, 87 % har körkort
för bil och 50 % har kort för resor med kollektivtrafik eller färdtjänst (jojokort eller motsvarande).
Motsvarande siffor för Skåne som helhet är 76 %, 56 %, 83 % respektive 50 %.
I Kävlinge kommun har 82 % tillgång till cykel (jämfört med 76 % i hela Skåne)
Som underlag för planeringen av arbetet med hållbara resor kommer kommunen delta i den
kommande regionala resvaneundersökningen som genomförs under 2018.

Verktyg
Det finns idag kunskap om och erfarenheter av att uppmuntra och påverka fler att göra hållbara
resor dels inom kommunen och dels regionalt, nationellt och internationellt. Nedan ges exempel
på några verktyg som kan vara relevanta i kommunens arbete.

Information
Genom att informera om olika hållbara alternativ ökar kännedomen om alternativa färdval och
färdmedel. Det kan handla om cykelkartor eller information om nyutbyggd infrastruktur. Att göra
informations och påverkas kampanjer i samband med nyinvesteringar tex utbyggnad av nya
hållplatser/ stationer, cykelvägar mm visar sig ofta ha stor effekt.

Marknadsföring
Hittills har marknadsföringen främst skett genom Skånetrafikens marknadsföring för att få fler
att välja produkten buss/tåg.

Cykelstället har fått formen av en bil för att tydligt visa skillnaden i utrymmeskrav. Tio cyklar får
plats på samma yta som en parkerad bil.
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Paketering
För att få genomslag krävs ofta att man paketerar en helhetslösning. Det kan tillexempel gälla att
det finns cykelväg, låsbara cykelställ i kombination med god kollektivtrafik. Så att det är möjligt
att göra hela resan.

Nudging
Nudging har blivit populär de senaste åren, det vill säga att man knuffar trafikanterna i rätt
riktning. Exempel på det kan vara hastighetsdisplayer som ger en kram eller en glad gubbe när
du håller rätt hastighet.

Prova på kampanjer
Exempel på prova på kampanjer kan vara att få låna en elcykel eller få ett jojo-kort under en
testperiod. Resultat från prova på kampanjer visar att en stor andel fortsätter att resa på ett mer
miljövänligt sätt. Av de som under 2017 lånade elcykel från kommunen kunde 31 av 35 personer
tänka sig att anskaffa en egen elcykel. De som lånade cyklarna angav också att den vanligaste
resan som de valda att göra med elcykeln var en resa som de tidigare gjort med bil.

Information under resan
Information under resan kan påverka resval, förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och
upplevelsen exempel på detta kan vara information om vägarbete eller vägvisning.

Styrmedel
Parkeringsnorm, parkeringsreglering och parkeringsavgifter är exempel på styrmedel som
kommunen kan använda för att styra beteende.
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Förändringsprocess
Att åstadkomma beteendeförändring kan ta lång tid och är olika för olika individer. I dessa
sammanhang kan det vara bra att känna till förändringstrappan.

Beteendeförändring
Testare
Kännedom

Förutom att rikta kampanjer till de olika förändringsstegen bör kampanjer också finnas för att
bejaka rätt beteende och uppmuntra dessa personer till att fortsätta göra rätt och dessutom
kanske vara ambassadörer.
Benägenheten att ändra beteende sammanfaller ofta med andra händelser i livet tex om du
byter bostad, börjar på nytt jobb, förskolestarten, skolstarten, när barnen börjar klarar sig själv,
inga barn hemma, när man blir pensionär eller när det är dags att köpa ny bil.

Genomförande
Ett första steg vid planering av påverkansåtgärder bör vara man definiera målgruppen. Det kan
vara åldersknutet, könsknutet, geografiskt, en viss trafikgrupp osv. Man bör också kartlägga var
målgruppen befinner sig i förändringsprocessen.
Inledningsvis är det också viktigt att besluta om de generella mätningarna enligt trafikstrategin
räcker till eller om någon speciell utvärdering/ uppföljning ska ske.
Siktet bör vara inställt på att de olika verksamheterna i kommunen jobbar aktivt med
omställningen till ett hållbarare resande. Exempelvis bör förskolor/ skolor även arbeta med
resorna till / från förskolan/skolan. Medan ansvaret för det allmänna resandet i huvudsak ligger
på trafikingenjören och kollektivtrafikansvarige. Ofta går kommunens trafiksäkerhetsarbete och
trygghetsarbete hand i hand med arbetet för hållbart resande. För att aktivera verksamheterna
bedöms det finnas ett behov av utbildning och stöd. Inspirationsföreläsningar kan vara ett sätt.
För att få en start på arbetet med hållbara transporter kan kommunen delta i den europeiska
trafikantveckan som anordnas varje år i september. Andra kommuner har tillexempel stängt av
någon gata och gjort ett event för att visa hållbara trafikösningar.

Samverkan
För att lyckas med kommunens ambition att skapa hållbara resor krävs även samverkan med
flera externa aktörer. Viktiga aktörer är tillexempel Trafikverket, Energimyndigheten och region
Skåne. Men för att lyckas väl krävs också samverkan inom kommunen mellan de olika bolagen/
förvaltningarna och nämnderna. I utbildningssyfte och för att skapa större kampanjer kan
samverkan med andra kommuner vara fördelaktigt.
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Förslag till fokusområde
Tre fokusområden föreslås för kommunens kommande arbete:
•
•
•

Hållbart resande till och från arbete och studier
Hållbart resande på fritiden
Hållbart resande för barn och unga

Fokusområdena finns även med i den regionala mobilitetsplanen för Skåne. Regionen har även
ett fokusområde för hållbart resande under arbetstid, men med hänsyn till att detta är
kommunens första program för hållbart resande föreslås att arbetet i första hand inriktas på de
tre övriga.

Hållbart resande till och från arbete och studier
Resorna till och från arbete och studier är koncentrade under få timmar på morgonen och
eftermiddagen. Resorna ställer stora krav på trafiksystemet. Bäst outnyttjade kapacitet bedöms
finnas i cykelnätsystemet.
Omkring hälften av den arbetande befolkningen i Skåne kan ta sig till arbetet på under 30
minuter med cykel. Det bedöms även finnas en stor potential att locka fler till att utnyttja
kollektivtrafiken, speciellt i samband med öppnandet av Pågatågsstationen i Furulund. Projekt för
ökat kollektivtrafikresande bör bedrivas i samarbete med Skånetrafiken.
De flesta förskoleföräldrar med barnen på förskola har förskolan inom cykelavstånd. Det samma
gäller för grundskoleeleverna men förhållande blir sämre desto äldre barnen blir. I kommunen
finns endast 2 högstadieskolor och ingen gymnasieskola. De flesta gymnasieungdomarna väljer
att studera i Lund, Malmö eller Landskrona, men det är fritt gymnasieval i hela Skåne. I det
kommande arbetet bör fokus läggas på att öka andelen elever som cyklar till grundskolan.
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Hållbart resande på fritiden
Antalet resor på fritiden och till service står för nästa hälften av alla resor och ökar över tiden. Till
dessa resor hör inköpsresor och resor kopplade till motion, föreningsliv, nöje, släkt och vänner. I
kommunens medborgarpanel svarade många att om man skulle börja cykla mer, skulle man
börja med att avstå bilresor till förmån för cykeln i samband med fritidsresor. De resor som sker
på fritiden har inte samma tydliga rörelsemönster som arbetspendlingen, vilket gör det svårare
att anpassa kollektivtrafiken. Samhällsplaneringen och det allmänna rummets utformning spelar
här en stor roll för att möjligheten och lusten att rör sig till fots, cykel eller med kollektivtrafik. Det
bedöms dock finnas en stor potential till förändring. Omkring fyra av fem besökare till externa
handelscentra i Skåne handlar inte mer än att varorna kan få plats i en cykelkorg eller väska.
Utvecklingen av E-handel och resfria möten påverkar resmönstrena och behovet av resor.

Hållbart resande för barn och unga
Att öka möjligheten för barn och unga att ta sig till skolan och fritidsaktiviter bör prioriteras. Att
barn är fysiskt aktiva bidrar till bättre hälsa, ökad självkänsla och har en positiv inverkan på
inlärning. Andelen som cyklar och går till skolorna har minskat vilket märks på att det är många
bilar vid skolområdena som lämnar och hämtar eleverna. Barns resande är föräldrarnas ansvar
och kampanjer och information bör riktas till både föräldrar och barn.

Aktivitetsplan
Förslag till aktiviteter under år 1:
Aktivitet
Resvaneundersökning
Samarbete med minst 1 aktör och genomförande av minst 2
aktiviter. Projekt bör i första hand riktas till resande för barn
och unga respektive extern pendling.
Deltagande i europeiska trafikantveckan
Framtagning av cykelkarta i samarbete med Turism
Planering av informations och påverkans åtgärder inför
Pågatågsstarten i Furulund och utbyggnaden av gc-väg 108

Bedömd
kostnad, kr
100 000

50 000
Finansieras
inom projekten

Under framtagandet av detta program har flera andra ideér kommit fram på aktiviter som kan
genomföras:
• Information om kommande investeringar och andra förbättringar
• Information om genomförda investeringar och andra förbättringar
• Invigning och andra aktiviter i samband med investeringar
• Vandrande skolbuss
• Gåkompis (äldre)
• Seniorliv med cykel/ buss, besök av Skånetrafikens entreprenörer på ex. äldreboende
• Moped vs (El)cykel, riktat till högstadieskolor
• Öka cykels attraktivitet, anordna cykeldag. Cykelparad – pris roligaste cykel.
• Testresenärer, prova på vecka i samarbete med regionen
• Riktade kampanjer tex. Löjligt korta resor, resor till fritidslokaler
• Information om inköpsresor i samarbete med handeln/ Skånetrafiken
• Dörrknackning i kollektivtrafikområden
• Information/ kampanjer till nyinflyttade
• Lugnare trafikrytm, ögonkontakt-kampanj
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•
•
•

Hur kan näringslivet stödja? Hemtransport? Cykelburna tjänster? Besöksmål, framgår det
hur man tar sig dit – vilken hållplats? Anordna inspirationsträff på företagarmöte.
Delta i Skåneresan, ett erbjudande från Skånetrafiken till åk 6
Påverka regionen att ta fram (digital) regional cykelkarta

Finansiering
Jämfört med investeringar i infrastrukturen kräver attityd- och påverkansåtgärderna inte
nödvändigtvis stora finansiella resurser och de kännetecknas ofta av bra kostnads/ nyttokvot.
I dagsläget har aktiviter för hållbart resande finansierats inom dels Gata/Parks driftsbudget för
trafiksäkerhet och dels inom projekt exempelvis för rent, tryggt och snyggt. För att säkerställa att
arbetet blir kontinuerligt bör man överväga att Gata/park få en ramhöjning på 150 000 kr/år.

Referenser och bakgrundsmaterial
Mobilitetsplan för Skåne, Region Skåne 2017
Resvandeundersökning Skåne, Region Skåne, 2013
Kommunens hemsida och andra kommunala dokument.
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Gunnar Jönsson

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Lunds Kommuns Parkerings AB angående köp av
bolag för förvärv av mark för uppförande av
mobilitetshus
Sammanfattning
Lunds Kommuns Parkerings AB har begärt kommunfullmäktiges
godkännande av köp av en i ett bolag förpackad fastighet från
Science Village Scandinavia AB för uppförande av ett mobilitetshus,
parkeringshus, inom Science Village området.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018
LKPs missiv den 1 oktober 2018
Ramavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP den
21september 2018
Aktieöverlåtelseavtal mellan Science Village Scandinavia och LKP
den 21 september 2018, jämte bilaga 1.5 a och 1.5 b
Införsäljningsavtal mellan Science Village Scandinavia och
Kännedomen i Lund AB avseende del av Lund Östra Torn 27:13

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är inte relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds Kommuns Parkerings AB har begärt kommunfullmäktiges
godkännande av köp av en i ett bolag förpackad fastighet från
Science Village Scandinavia AB för uppförande av ett mobilitetshus,
parkeringshus, inom Science Village området.
Enligt ägardirektiv och bolagsordning för LKP erfordras fullmäktiges
ställningstagande innan beslut i verksamheten fattas som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Köp av ett bolag
får anses vara ett sådant ärende.
Science Village Scandinavia avyttrar byggrätter inom Science Village
området till externa aktörer som därefter fortsätter utveckling,
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046-35 50 00
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www.lund.se
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byggnation och förvaltning med ambitionen att utveckla området till
gagn för forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.
Science Village Scandinavia äger samtliga aktier i bolaget
Kännedomen i Lund AB. LKP ska enligt i ärendet föreliggande
Aktieöverlåtelseavtal förvärva samtliga aktier i bolaget från Science
Village Scandinavia. Innan LKP tillträder aktierna ska bolaget ha
förvärvat det område av fastigheten Östra Torn 27:13 som framgår
av Bilaga 1.5 b till Aktieöverlåtelseavtalet från Science Village
Scandinavia. LKP blir därför genom förvärvet av bolaget indirekt
ägare till markområdet. LKP avser att på markområdet låta uppföra
ett mobilitetshus, parkeringshus, för Science Village området.
Överenskommet fastighetsvärde för markområdet har av parterna
fastställts till 12, 5 miljoner kronor.
Köpeskillingen för aktierna har preliminärt beräknats till 9 171 252
kr som ska erläggas på tillträdesdagen. Därutöver ska LKP tillse att
Kännedomen återbetalar preliminär koncernintern skuld avseende
fastigheten om 3 190 214 kr.
Tillträdesdagen inträffar enligt Aktieöverlåtelseavtalet tio dagar
efter det att både erforderlig fastighetsbildning och
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Aktieöverlåtelseavtalet
är villkorat av att fastighetsbildningen och kommunfullmäktiges
beslut vinner laga kraft senast den 30 juni 2019.
LKP har enligt Aktieöverlåtelseavtalet friskrivit Science Village
Scandinavia från allt ansvar för eventuella brister i det förvärvade
bolaget och markområdet, förutom i avtalet angivna garantier.
Fastighetsvärdet har enligt Aktieöverlåtelseavtalet fastställts med
beaktande av nämnda friskrivning.
I Aktieöverlåtelseavtalet finns vidare en återköpsklausul av aktierna
för det fall byggnation av parkeringshuset inte påbörjats inom sju år
från tillträdesdagen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna Lunds Kommuns Parkerings AB:s förvärv av aktierna
i bolaget Kännedomen i Lund AB, org.nr 559163—6047.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Tjänsteskrivelse
2018-10-10
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Gunnar Jönsson

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Helgonagården 8:1 i Lund
Sammanfattning
Detaljplanen för Ideontorget, belägen i företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö, är under framtagande. Inom
detaljplaneområdet ligger First Hotel Ideon Gästeri som ägs av
Lapsana Lund AB. Lapsana Lund AB avser att utöka sin befintliga
verksamhet från dagens 40 hotellrum till totalt 140 rum, ca 50 longstay lägenheter, konferensytor och restauranger. För att möjliggöra
expansionen behövs ett tillskott av ca 1800 kvm av den intilliggande
kommunala fastigheten Helgonagården 8:1. Ett förslag till
markanvisningsavtal har upprättats för att reglera villkor och pris
vid en framtida försäljning av området.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018
Tekniska nämndens beslut den 18 september 2018, § 221, jämte
bilaga
Förslag till markanvisningsavtal med Lapsana Lund AB.
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företalsområde 2010-04-08
(bifogas ej)

Barnets bästa
Under planprocessen kommer hänsyn tas till barn och ungas
intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen.
Markanvisningen utgör ett steg i att möjliggöra en expansion av en
verksamhet som skapar arbetstillfällen, vilket kan gynna barn till
arbetande föräldrar.

Ärendet
Bakgrund
Kommunen har tillsammans med aktörerna på företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö i Lund arbetat fram ett ramprogram i
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syfte att stärka programområdet, skapa en attraktiv stadsdel och
tillföra nya kvaliteter. Nuvarande storskaliga struktur ska brytas för
att istället skapa variation och stadsmässighet. Programområdet ska
förtätas med nya volymer av kontor, centrumverksamhet, forskning
och bostäder. Nya högkvalitativa stråk och offentliga rum ska
tillskapas. En av platserna som ska tillskapas är Ideontorget.
Längs med den del av Sölvegatan som nyligen namnändrats till
Ideongatan, äger Lunds kommun en markremsa. Enligt
ramprogrammet ska verksamheter kunna expandera/utöka närmare
gatan över kommunens mark för att bidra till ett attraktivt och
tydligt gaturum. En strategi har utarbetats där huvudtanken är att
fastigheterna som gränsar till kommunens markremsa ska få
möjlighet att köpa mark. Markanvisningsavtal har tidigare tecknats
med Wihlborgs och Castellum avseende den mark som angränsar
deras respektive fastigheter, se bild nedan.

Bild 1. För grönmarkerade områden har markanvisningsavtal med Wihlborgs och Castellum
tidigare tecknats.

År 2016 ansökte First Hotell Ideon Gästeri, Akademiska hus och
Wihlborgs, som samtliga är fastighetsägare och aktörer kring det
planerade Ideontorget och den nordligaste delen av Idépromenaden,
om detaljplaneändring för deras respektive fastigheter (PÄ 26-2016

Tjänsteskrivelse
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Helgongagården 8:1 mfl ). I samband med denna detaljplan kommer
första etappen av Ideontorget och Idépromenaden att tillskapas.
Detaljplanearbete pågår just nu och planeras att gå ut på samråd
årsskiftet 2018/2019.
First Hotel Ideon Gästeri ägs av Lapsana Lund AB. Lapsana Lund AB
avser att utöka sin befintliga verksamhet från dagens 40 hotellrum
till totalt 140 rum, ca 50 long-stay lägenheter, konferensytor och
restauranger. Parkering avses huvudsakligen lösas i underjordiskt
garage under byggnaden. Under detaljplanearbetet gestaltar Lapsana
Lund AB tillbyggnaden tillsammans med Jais arkitekter.
För att möjliggöra expansionen behövs ett tillskott av mark från den
intilliggande kommunala fastigheten Helgonagården 8:1, se nedan.

First
Hotel
Ideon
Gästeri

Bild 2. Mark som föreslås markanvisas till Lapsana Lund AB, så som ägare till First Hotel
Ideon Gästeri.

Utökningen över kommunens mark innebär att hotellverksamheten
sträcker sig närmare Ideontorget och bidrar till att göra Ideontorget
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till en attraktiv plats i enlighet med intentionerna i ramprogrammet
från år 2010.

Markanvisning
Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Helgonagården 8:1
och omfattar ca 1800 kvm mark. Föreslaget markanvisningsavtal har
utformats för att reglera Lapsana Lund AB:s ensamrätt att förhandla
med kommunen avseende förvärv och byggnation inom området.
Slutligt område som kan bli aktuellt för försäljning definieras i
samband med detaljplaneprocessen och köpekontrakt avses tecknas
i samband med detaljplanens antagande. Innan detaljplanen antas
kommer även ett exploateringsavtal tecknas avseende den fastighet
som Lapsana Lund AB äger idag.
Lapsana Lund AB:s planerade tillbyggnad omfattar totalt ca 9000
kvm BTA varav ca 3000 kvm BTA beräknas ligga inom kommunens
mark. Byggnation ska ske enligt det gestaltningsförslag som Lapsana
Lund AB tillsammans med kommunen och Jais arkitekter kommer
överens om.
I markanvisningsavtalet fastställs priset till 3000 kr/kvm BTA, priset
som uttrycks i kr/BTA baseras på en värdering som har gjorts av en
extern konsult på uppdrag av Lunds kommun. Prisnivån är
densamma som i det sedan tidigare tecknade markanvisningsavtalet
med Wihlborgs fastigheter AB avseende intilliggande mark.
För att säkerställa att byggnationen inom området genomförs, inleds
en eventuell marköverlåtelse med ett arrendeupplägg eller annat
upplägg som kommunen bedömer tillräckligt för att säkerställa att
byggnationen påbörjas innan en marköverlåtelse sker.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna förslag till markanvisningsavtal med Lapsana Lund AB
angående del av fastigheten Helgonagården 8:1.

Tjänsteskrivelse
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Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 221

Markanvisningsavtal avseende del av
fastigheten Helgonagården 8:1 i Lund

Dnr TN 2018/0510

Sammanfattning
Detaljplanen för Ideontorget, belägen i företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö, är under framtagande. Inom
detaljplaneområdet ligger First Hotel Ideon Gästeri som ägs av
Lapsana Lund AB. Lapsana Lund AB avser att utöka sin befintliga
verksamhet från dagens 40 hotellrum till totalt 140 rum, cirka 50
long-stay lägenheter, konferensytor och restauranger. För att
möjliggöra expansionen behövs ett tillskott av cirka 1800 kvm av
den intilliggande kommunala fastigheten Helgonagården 8:1. Ett
förslag till markanvisningsavtal har upprättats för att reglera villkor
och pris vid en framtida försäljning av området.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 augusti 2018.
Förslag till markanvisningsavtal med Lapsana Lund AB.
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företalsområde, 8 april 2010.

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Margareta Kristensson
(S), Mats Helmfrid (M), Clas Fleming (V) och Jens Gynnerstedt (MP)
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Cecilia Barnes
(L) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till
markanvisningsavtal med Lapsana Lund AB angående del av
fastigheten Helgonagården 8:1.

Reservationer
Clas Fleming (V) inkommer med följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet anser att all kommunal mark ska upplåtas med
tomträtt i stället för att säljas men inser att det inte är lämpligt att
göra en sådan förändring i ett enskilt ärende utan att ändra

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-18
markpolicyn i stort.
Beslut expedieras till:
Akten
Lapsana Lund AB
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-18

TN 2018/0535

Tekniska nämnden
Plats och tid

Profyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-09-18 klockan
17.30–20.04

Ledamöter

Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Per Jakobsson (M)
Clas Fleming (V)
Hanna Örnskär (MP)
Camilla Neptune (L)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Jean Niyongabo (MP)
Istvan Ulvros (FNL)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 202-224

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-18

TN 2018/0535

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-18

Paragrafer

§ 202-224

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Sara Grafström
046 359 50 81

Tjänsteskrivelse
2018-08-29
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Tekniska nämnden

Sara.grafstrom@lund.se

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Helgonagården 8:1 i Lund
Dnr TN 2018/0510

Sammanfattning

Detaljplanen för Ideontorget, belägen i företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö, är under framtagande. Inom
detaljplaneområdet ligger First Hotel Ideon Gästeri som ägs av
Lapsana Lund AB. Lapsana Lund AB avser att utöka sin befintliga
verksamhet från dagens 40 hotellrum till totalt 140 rum, ca 50 longstay lägenheter, konferensytor och restauranger. För att möjliggöra
expansionen behövs ett tillskott av ca 1800 kvm av den intilliggande
kommunala fastigheten Helgonagården 8:1. Ett förslag till
markanvisningsavtal har upprättats för att reglera villkor och pris
vid en framtida försäljning av området.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-29
(denna skrivelse)
Förslag till markanvisningsavtal med Lapsana Lund AB.
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företalsområde 2010-04-08
(bifogas ej)

Barnets bästa

Under planprocessen kommer hänsyn tas till barn och ungas
intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen.
Markanvisningen utgör ett steg i att möjliggöra en expansion av en
verksamhet som skapar arbetstillfällen, vilket kan gynna barn till
arbetande föräldrar.

Ärendet

Bakgrund

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunen har tillsammans med aktörerna på företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö i Lund arbetat fram ett ramprogram i
syfte att stärka programområdet, skapa en attraktiv stadsdel och
tillföra nya kvaliteter. Nuvarande storskaliga struktur ska brytas för
att istället skapa variation och stadsmässighet. Programområdet ska
Besöksadress

Kristallen, Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

sara.grafstrom@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-29

förtätas med nya volymer av kontor, centrumverksamhet, forskning
och bostäder. Nya högkvalitativa stråk och offentliga rum ska
tillskapas. En av platserna som ska tillskapas är Ideontorget.

Längs med den del av Sölvegatan som nyligen namnändrats till
Ideongatan, äger Lunds kommun en markremsa. Enligt
ramprogrammet ska verksamheter kunna expandera/utöka närmare
gatan över kommunens mark för att bidra till ett attraktivt och
tydligt gaturum. En strategi har utarbetats där huvudtanken är att
fastigheterna som gränsar till kommunens markremsa ska få
möjlighet att köpa mark. Markanvisningsavtal har tidigare tecknats
med Wihlborgs och Castellum avseende den mark som angränsar
deras respektive fastigheter, se bild nedan.

Bild 1. För grönmarkerade områden har markanvisningsavtal med Wihlborgs och Castellum
tidigare tecknats.

År 2016 ansökte First Hotell Ideon Gästeri, Akademiska hus och
Wihlborgs, som samtliga är fastighetsägare och aktörer kring det
planerade Ideontorget och den nordligaste delen av Idépromenaden,
om detaljplaneändring för deras respektive fastigheter (PÄ 26-2016
Helgongagården 8:1 mfl ). I samband med denna detaljplan kommer
första etappen av Ideontorget och Idépromenaden att tillskapas.
Detaljplanearbete pågår just nu och planeras att gå ut på samråd
årsskiftet 2018/2019.
First Hotel Ideon Gästeri ägs av Lapsana Lund AB. Lapsana Lund AB
avser att utöka sin befintliga verksamhet från dagens 40 hotellrum
till totalt 140 rum, ca 50 long-stay lägenheter, konferensytor och
restauranger. Parkering avses huvudsakligen lösas i underjordiskt
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Tjänsteskrivelse
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garage under byggnaden. Under detaljplanearbetet gestaltar Lapsana
Lund AB tillbyggnaden tillsammans med Jais arkitekter.
För att möjliggöra expansionen behövs ett tillskott av mark från den
intilliggande kommunala fastigheten Helgonagården 8:1, se nedan.

First
Hotel
Ideon
Gästeri

Bild 2. Mark som föreslås markanvisas till Lapsana Lund AB, så som ägare till First Hotel
Ideon Gästeri.

Utökningen över kommunens mark innebär att hotellverksamheten
sträcker sig närmare Ideontorget och bidrar till att göra Ideontorget
till en attraktiv plats i enlighet med intentionerna i ramprogrammet
från år 2010.

Markanvisning

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Helgonagården 8:1
och omfattar ca 1800 kvm mark. Föreslaget markanvisningsavtal har
utformats för att reglera Lapsana Lund AB:s ensamrätt att förhandla
med kommunen avseende förvärv och byggnation inom området.
Slutligt område som kan bli aktuellt för försäljning definieras i
samband med detaljplaneprocessen och köpekontrakt avses tecknas
i samband med detaljplanens antagande. Innan detaljplanen antas
kommer även ett exploateringsavtal tecknas avseende den fastighet
som Lapsana Lund AB äger idag.
Lapsana Lund AB:s planerade tillbyggnad omfattar totalt ca 9000
kvm BTA varav ca 3000 kvm BTA beräknas ligga inom kommunens
mark. Byggnation ska ske enligt det gestaltningsförslag som Lapsana
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Tjänsteskrivelse
2018-08-29

Lund AB tillsammans med kommunen och Jais arkitekter kommer
överens om.

I markanvisningsavtalet fastställs priset till 3000 kr/kvm BTA, priset
som uttrycks i kr/BTA baseras på en värdering som har gjorts av en
extern konsult på uppdrag av Lunds kommun. Prisnivån är
densamma som i det sedan tidigare tecknade markanvisningsavtalet
med Wihlborgs fastigheter AB avseende intilliggande mark.
För att säkerställa att byggnationen inom området genomförs, inleds
en eventuell marköverlåtelse med ett arrendeupplägg eller annat
upplägg som kommunen bedömer tillräckligt för att säkerställa att
byggnationen påbörjas innan en marköverlåtelse sker.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till
markanvisningsavtal med Lapsana Lund AB angående del av
fastigheten Helgonagården 8:1.

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Lapsana Lund AB
Kommunstyrelsen

Anita Wallin
Exploateringschef
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Markanvisningsavtal
Parter:

Lunds kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 212000-1132, nedan kallad Kommunen
Lapsana Lund AB, org.nr 556300-5387, Östra Rönneholmsvägen 5, 211 47 Malmö, nedan
kallad Lapsana Lund AB.

1. Giltighet
Denna markanvisning är giltig i fyra år från detta avtalets ingående, vilket innebär att avtalet upphör att gälla
om köpekontrakt inte har träffats mellan Kommunen och Lapsana Lund AB inom giltighetstiden, eller den dag
som medgetts vid en eventuell förlängning av markanvisningen, enligt punkt 12 i detta avtal.
Detta avtal förutsätter för sin giltighet att detaljplanen enligt punkt 4 i detta avtal antas och att den därefter
vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslaget.
Ingen av parterna har någon rätt till ersättning om avtalet upphör med anledning av att avtalets giltighetstid
löpt ut eller att detaljplanen inte vinner laga kraft. Lapsana Lund AB har då inte heller rätt till någon ny
markanvisning.

2. Bakgrund
Kommunen har tillsammans med aktörerna på företagsområdet Ideon/Medicon Village/Pålsjö i Lund arbetat
fram ett ramprogram i syfte att stärka programområdet, skapa en attraktiv stadsdel och tillföra nya kvaliteter.
Nuvarande storskaliga struktur ska brytas för att istället skapa variation och stadsmässighet. Programområdet
ska förtätas med nya volymer av kontor, centrumverksamhet, forskning och bostäder. Nya högkvalitativa stråk
och offentliga rum ska tillskapas.
Lapsana Lund AB äger fastigheten Vätet 2 som är belägen i ovan nämnda ramprogramområde och är bebyggd
med ett hotell, First Hotel Ideon Gästeri. Fastigheten ligger i anslutning till Ideontorget, Ideongatan och norra
delen av Idépromenaden, som alla är nya stråk och platser som enligt ramprogrammet ska skapas i samband
med förtätningarna inom ramprogramområdet.
Lapsana Lund AB avser att utöka sin befintliga verksamhet från dagens 40 hotellrum till totalt 140 rum, ca 50
long-stay lägenheter, konferensytor och restauranger. Parkering avses delvis att lösas i underjordiskt garage.
Enligt ramprogrammet anges att hotellverksamheten med fördel kan sträcka sig fram till Ideontorget över
Kommunens mark, vilket också är nödvändigt för att möjliggöra den planerade utbyggnaden.

3. Markanvisning
Detta avtal avser exploatering inom del av Helgonagården 8:1 i Lund, nedan benämnt Området. Området är ca
1800 kvm stort och har markerats på bilaga 1.
Markanvisningen innebär en rätt för Lapsana Lund AB att under giltighetstiden enligt punkt 1, ensamt
förhandla med Kommunen om exploatering och förvärv av området på de villkor som framgår av detta avtal.
Slutligt område som kan bli aktuellt för försäljning definieras i samband med detaljplaneprocessen och i
förhandlingar med angränsade fastighetsägare.
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I syfte att uppnå den målsättning som finns för ramprogramområdet är Lapsana Lund AB införstådda med att
samarbete med övriga bolag som anvisats mark i ramprogramområdet och/eller som ingår i samma
detaljplaneområde är nödvändigt. Det föreligger ett ömsesidigt ansvar för bolag som ingår i samma
detaljplaneområde att i tidiga skeden behandla gemensamma genomförandefrågor.

4. Detaljplan
Lapsana Lund AB har år 2016 ansökt om detaljplaneändring avseende sin planerade byggnation inom Vätet 2
som beskrivs under punkt 2 ovan. Under detaljplanearbetet har Lapsana Lund AB tillsammans med Jais
arkitekter gestaltat tillbyggnaden. Detaljplaneläggningen av Vätet 2 ingår i en större detaljplan som även
omfattar två andra exploatörers mark, Ideontorget, Ideongatan och den nordligaste delen av Idépromenaden
(PÄ 26-2016 Helgongagården 8:1 mfl ), nedan kallad Detaljplanen.
Lapsana Lund AB:s planerade tillbyggnad omfattar totalt ca 9000 kvm BTA varav ca 3000 kvm BTA
beräknas ligga inom Området. Lapsana Lund AB är införstått med att förändring av byggrätten kan komma att
ske beroende på utformning av byggnationen.
Detaljplane- och projekteringsarbetet ska ske i nära samverkan mellan parterna. Parterna ska gemensamt verka
för att Detaljplanen upprättas, antas och vinner laga kraft i enlighet med vad som sägs i detta avtal.

5. Överlåtelse av mark, arrendeupplägg mm
5.1.

Marköverlåtelse

Parternas avsikt är att markanvisningen ska leda till tecknande av ett köpekontrakt för Området. Den mark
som överlåts kan, efter anpassning till detaljplanens utformning och den slutliga fastighetsbildningen, komma
att avvika från vad som följer av punkt 3 i detta avtal.
Lapsana Lund AB är införstått med att köpekontraktet för Området kommer att innehålla särskilda villkor.
Dessa kan bland annat beröra frågor om bebyggelsens standard och innehåll, anläggningar på kvartersmark,
dagvattenhantering, bankgaranti, fastighetsbildningsåtgärder, VA-frågor, servitut, parkeringsfrågor,
byggtrafik, etableringsytor, byggnadsskyldighet etc.
Vid överlåtelse av mark tillämpas Lunds kommuns markpolicy som återfinns i Utbyggnads- och
boendestrategi 2025.

5.2.

Byggnation

Inom Området ska uppföras bebyggelse enligt det gestaltningsförslag som Lapsana Lund AB tillsammans med
Kommunen och Jais arkitekter kommer överens om. Fortsatt arbete gällande den arkitektoniska utformningen
ska ske i samråd med Kommunen. Området anses ligga inom ett ytterst exponerat läge i anslutning till
Ideontorget där den arkitektoniska utformningen är av särskild betydelse.

5.3.

Arrendeupplägg eller motsvarande

För att säkerställa att byggnationen inom Området genomförs, inleds en eventuell marköverlåtelse med ett
arrendeupplägg eller annat upplägg som Kommunen bedömer tillräckligt för att säkerställa att byggnationen
påbörjas innan en marköverlåtelse sker. Av arrendeavtalet följer att det är parternas avsikt att Lapsana Lund
AB kan komma att få förvärva Området under förutsättning att Lapsana Lund AB under arrendetiden
uppfyller i arrendeavtalet samt i detta avtal, angivna villkor för förvärvet.
Den mark som omfattas av ett eventuellt framtida arrendeavtal kan efter anpassning till Detaljplanens
utformning och den slutliga fastighetsbildningen komma att avvika från vad som följer av punkt 3.
Arrendeavgift ska erläggas av Lapsana AB under arrendeperioden. Gällande praxis vid tidpunkten då
arrendeavtalet ingås ska gälla.
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Kan parterna inte enas om villkoren för arrende saknas förutsättningarna för upprättandet av bindande
överlåtelseavtal varför Kommunen äger rätt att återta markanvisningen enligt punkt 13 i detta avtal.

5.4.

Köpeskilling

Parterna är överens om att Lapsana Lund AB ska förvärva Området för en köpeskilling av 3 000 kr/kvm BTA.
Byggrättens storlek (kvm BTA) fastställs i Detaljplanen. I priset ingår spårvägsbidrag och
gatukostnadsersättning för Området men ej de kostnader som Lapsana Lunds AB svarar för enligt punkt 6-10 i
detta avtal samt arrendeavgift (punkt 5).

6. Kostnader under framtagande av detaljplan
Planavgift ingår inte i byggrättspriset utan tas ut i samband med bygglov. Planavgift är sedan tidigare reglerad
i ett särskilt avtal.
Kommunen utför och bekostar översiktlig geoteknisk-, markmiljöteknisk- och eventuell arkeologisk
undersökning enligt punkt 7. Övriga utredningar som behövs för Detaljplanens framtagande ska bekostas av
fastighetsägarna inom Detaljplanen.
För utredningar som behövs gemensamt för de olika exploatörerna inom Detaljplanen, har exploatörerna
sedan tidigare tecknat ett samarbetsavtal sinsemellan som reglerar ansvaret för framtagandet och
kostnadsfördelning.
Utrednings- och projekteringsarbeten som enbart berör Lapsana Lund AB:s exploatering utförs och bekostas
av Lapsana Lund AB.

7. Markens skick
7.1.

Undersökningar

Lunds kommun har låtit utföra översiktlig geo- och markmiljöteknisk undersökning av Området, ÅF
Infrastruktur AB, 2016-01-11. Lapsana Lund AB har fått del av rapporten. Kommunen ansvarar inte för
markens geotekniska förutsättningar.

7.2.

Föroreningsskada

Om det uppdagas en föroreningsskada, som uppstått innan ett köpekontrakt för Området undertecknats av
båda parter och som inte orsakats av Lapsana AB:s nyttjande av Området för påbörjande av byggnation enligt
punkt 5 i detta avtal och avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för fortsatt genomförande av Detaljplanen, ska
Lapsana AB genomföra avhjälpandeåtgärder i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Lapsana Lund AB ansvarar för upprättandet och inlämnandet av anmälan om avhjälpandeåtgärder till
tillsynsmyndigheten, samt att nödvändiga lov och tillstånd innehas innan avhjälpandet påbörjas.
Direkta kostnader för avhjälpandet av föroreningsskadan ersätts av Kommunen, dock inte till högre
sammantaget belopp än köpeskillingen för Området. Kommunen ersätter inga kostnader hänförliga till
eventuella stillestånd och inte heller ersättning till exempelvis blivande kunder, underentreprenörer,
bostadsrättshavare, hyresgäster eller andra liknande kostnader för försenad byggnation/inflyttning.
Kommunens ansvar enligt denna punkt gäller längst till det att Lapsana Lund AB erhållit slutbesked för
byggnationen, dock inte längre än fyra år från köpekontraktets undertecknande.

7.3.

Arkeologi

Området har varit föremål för arkeologiskt samråd. Den planerade exploateringen berör inga kända
fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Kostnader för arkeologiska
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undersökningar inom Området bekostas av Kommunen. Kommunen ersätter inga kostnader hänförliga till
eventuella stillestånd och inte heller ersättning till exempelvis blivande kunder, underentreprenörer,
bostadsrättshavare, hyresgäster eller andra liknande kostnader för försenad byggnation/inflyttning.

8. Allmänna anläggningar
8.1.

Utbyggnad och kostnad

För utbyggnaden av allmän platsmark svarar Kommunen. I köpeskillingen enligt punkt 5 ingår
gatukostnadsersättning för Området.
I den gatukostnadsersättning som är medräknad i köpeskillingen ingår inte den ersättning som Kommunen
enligt 6 kapitlet PBL har rätt att ta ut för framtida förbättringar rörande gata och allmän plats.

8.2.

Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Området ska anslutas till allmän vatten- och avloppsanläggning. Anläggningsavgift för vatten och avlopp
utgår enligt gällande taxa för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA SYD debiterar
anläggningsavgiften.

8.3.

Övriga ledningar och anslutningsavgifter

Lapsana Lund AB bekostar anslutningsavgifter för el, fjärrvärme, fiber, telefoni med mera enligt gällande
taxor hos respektive ledningsdragande verk.

9. Dagvattenhantering
Området ingår i VA-SYDs verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattenlösning kommer att bestämmas i
samband med Detaljplanen. Lapsana Lund AB kan komma att behöva ha beredskap för att dagvatten ska
fördröjas på kvartersmark. Kostnader för erforderliga dagvattenanläggningar på kvartersmark som behövs för
Lapsana AB:s byggnation utförs och bekostas av LapsanaAB.

10. Fastighetsbildning
Parterna kan komma överens om att Området ska avstyckas till en egen fastighet eller fastighetsregleras till
Lapsana AB:s fastighet Vätet 2. Om fastighetsreglering till Vätet 2 ska ske, ansvarar Lapsana Lund AB för
kostnaderna, vilket regleras i kommande avtal mellan parterna.
Detta avtal får som överenskommelse eller medgivande inte läggas till grund för beslut i lantmäteriförrättning.

11. Hållbarhet
Planering av projektet ska ske i syfte att förenkla för verksamhetens gäster och personal att använda cykelgång och kollektivtrafik i största möjliga omfattning.

12. Förlängning
Kommunen kan medge förlängning av markanvisningen under förutsättning att Lapsana Lund AB aktivt drivit
projektet och förseningen inte beror på Lapsana Lund AB. Kommunen är dock inte skyldig att medge
förlängning.
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13. Återtagande
Om förutsättningar saknas för att detaljplanen ska antas eller vinna laga kraft får Kommunen häva detta avtal.
Kommunen får återta markanvisningen om Kommunen har skäl att anta att Lapsana Lund AB inte avser eller
förmår att uppfylla sina förpliktelser eller de intentioner som förutsattes vid avtalets undertecknande.
Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om Kommunen på
ovan angivna grunder häver avtalet eller återtar markanvisningen. Lapsana Lund AB har inte heller rätt till
någon ny markanvisning.
Meddelande om hävning eller återtagen markanvisning ska ske skriftligen och anses efter avsändandet
kommit Lapsana Lund AB tillhanda. Avtalet upphör att gälla omedelbart efter det att Lapsana Lund AB anses
ha mottagit meddelandet.
Om Kommunen återtar markanvisningen har Kommunen rätt att anvisa området till annan intressent.

14. Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan part utan Kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även till
närstående bolag och helägda dotterbolag till Lapsana Lund AB.

15. Övrigt
Kommunen ansvarar inte för skada av något slag förorsakad av detta avtal eller av markanvisningen som
sådan. Denna friskrivning ska inte tillämpas på åtgärder Kommunen vidtagit som omfattas av ansvar för fel
eller försummelse vid myndighetsutövning.
Uppkommer tvist mellan parterna på grund av detta avtal, ska den avgöras enligt svensk rätt och på
Kommunens ort.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett exemplar för vardera part.

Lund den
Lunds kommun
genom dess Kommunstyrelse

_______________________

_______________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Lund den
Lapsana Lund AB
_______________________
Wilhelm Bergengren

_______________________
Göran Andersson
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Kommunal mark, ca 1800 kvm av del av Helgonagården 8:1.
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Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-09-24

Britt Steiner
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Diarienummer

KS 2018/0556
Kommunstyrelsen

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias
Horrdin (C) "Flytta det planerade ridhuset"
Sammanfattning
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) har lämnat en
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att
kommunfullmäktige att beslutet om ridhuset på Ladugårdsmarken
skjuts upp och att berörda nämnden tar de initiativ som krävs för att
bygga en ridanläggning på Östra Torns Nygård.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunfullmäktigas beslut den 30 augusti 2018 § 123
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) motion den 13 juli
2018, dnr KS 2018/0113

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i detta skede av
ärendet.

Ärendet
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) har lämnat en
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att
kommunfullmäktige att beslutet om ridhuset på Ladugårdsmarken
skjuts upp och att berörda nämnden tar de initiativ som krävs för att
bygga en ridanläggning på Östra Torns Nygård.
De för fram i motionen att Östra Torns Nygård är en perfekt
placering med tanke på kollektivtrafik och cykelmöjligheter samt att
Hardebergaspåret kan användas som ridväg, vilket gör att hästar och
ryttare lätt kan komma ut ur staden. Befintliga gårdsbyggnader
bedöms vara i bra skick, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna
för anläggningen.
I motionen framförs att för att inte fördröja byggnationen av det
efterlängtade ridhuset är det viktigt att kommunen omedelbart tar
kontakt med berörd fastighetsägare för att inleda förhandlingar om
köp och ändrar sin planering från Ladugårdsmarken till Östra Torn.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-24

2 (2)
Diarienummer

KS 2018/0556

Kommunkontorets kommentar
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti att ge
servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning
för 72,3 miljoner kronor, att finansieringen av mellanskillnaden i
driftkostnaden mellan den gamla och nya ridanläggningen arbetas in
i EVP 2019-2021.
Kommunkontoret bedömer att planeringen för beställning av
ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund har kommit så långt
att det inte är lämpligt att söka ny placering. Kommunkontoret
föreslår att motionen avslås med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mattias Horrdin (C) .

Britt Steiner
Planeringschef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 123

Beställning av ridanläggning på
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande
ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess placering
inne i Lunds tätort inte längre är optimal.
På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus,
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en
stalldel och ridbanor utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms
(2017) till 72 300 000 kronor. Planeringen är att Lunds civila
ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Andra
ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya
anläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om
ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 215
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2018
Avtal ridväg Ladugårdsmarken LK Kyrkan den 13 mars 2003
Ridvägar- klasser
Ridvägar- väghållare
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018 § 93
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018 § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Ulf Nymark (MP), Christer
Wallin (M), Zoltan Wagner (-), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof
Andersson (SD), Ewa Björnberg (MP), Börje Hed (FNL), Mats Olsson
(V), Anna-Lena Hogerud (S), Cherry Batrapo (FI), Torsten Czernyson
(KD) och Sven-Bertil Persson (V) yttrar sig.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Ulf Nymark (MP), Anna-Lena
Hogerud (S), Cherry Batrapo (FI), Torsten Czernyson (KD) och SvenBertil Persson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för
72,3 miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att i samverkan med
berörda förvaltningar undersöka möjligheten att förlägga ridhuset
på Östra Torns Nygård. I andra hand yrkas avslag på förslaget.
Hans-Olof Andersson (SD) och Christer Wallin (M) yrkar avslag på
förslaget.
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-08-30
Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
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
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
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)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(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

Gunilla Hedlund
Mikulasek

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist

X

Eva S Olsson

X

X
X

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin
Kenneth Persson
Carl Sjöberg
Sofie Lemontzis
Bengt Svensson

X
X
X
X
X

Helena Falk

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
Dennis Svensson

X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Ja
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

34

16

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-08-30

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

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

Kret

Ersättare
Erik Hammarström

Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

Mats Nilsson

34

16

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Inga-Lisa Sjödin

X
X
X

Birger Swahn

X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

X
45

20

Omröstningen utfaller med 45 Ja-röster mot 20 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och
finner att kommunfullmäktige bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-08-30
Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
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
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
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)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(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
X

Gunilla Hedlund
Mikulasek

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist

X

Eva S Olsson

X

X
X

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin
Kenneth Persson
Carl Sjöberg
Sofie Lemontzis
Bengt Svensson

Helena Falk

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dennis Svensson

X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

30

20

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-08-30

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

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

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

Ersättare
Erik Hammarström

Mats Nilsson

30

20

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Inga-Lisa Sjödin

X
X
X

Birger Swahn

X
X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

40

25

Omröstningen utfaller med 40 Ja-röster mot 25 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons
(S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att

ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning
för 72,3 miljoner kronor,
finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet, Moderaterna och FörNyaLund
reserverar sig mot beslutet i återremissfrågan. Ledamöterna från
Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut i sak.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (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)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-10-12

1 (5)
Diarienummer

KS 2018/0560

Pernilla Ardhe

Kommunstyrelsen

046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Motion från Philip Sandberg (L) - Minska utsattheten
för barn med skuldsatta föräldrar
Sammanfattning
Philip Sandberg (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets
organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan
för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2018.
Socialnämndens beslut den 19 september 2018, § 158.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 19 september 2018, § 141.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018.
Philip Sandbergs (L) motion Minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar, inkommen den 23 juli 2018.

Barnets bästa
Motionen berör barnperspektivet vilket avspeglas i nämndernas
yttranden. Förslaget bedöms påverka barn och unga på ett positivt
sätt.

Ärendet
Philip Sandberg (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram
en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta
föräldrar.
Sammanfattningsvis framförs i motionen att kronofogdens senaste
rapport visar att det finns 1363 barn i Lunds kommun som bor i
hushåll med skulder hos kronofogden och att det behövs ett
helhetsgrepp och en handlingsplan för att se över möjligheterna att
ge stöd till barn som kommer i kläm.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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I sammanhanget lyfts följande punkter fram:





skolan ska vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella
insamlingar där barnens föräldrar förväntas bidra
hur kan fler barn ur skuldsatta hushåll få information om
gratis fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och
föreningsliv
hur kan stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar blivit
vräkta förbättras
hur kan de långa väntetiderna till budget- och
skuldrådgivningen i Lund minskas

Nämndernas yttranden
Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och
skolnämnden för yttrande. Nämnderna framför följande.
Socialnämnden
Nämnden delar motionärernas syn att barn med skuldsatta föräldrar
är en särskild skyddsvärd grupp. Det pågår därför en rad aktiviteter
för att stärka dessa barns livssituation inom kommunen.
Lov i Lund är en verksamhet som är gratis och som vänder sig till alla
barn i åldern 6-15 år. Lov i Lund finansieras via statliga medel som
grundas på antal barnfamiljer som någon gång under året lever på
försörjningsstöd. För sommaraktiviteterna 2018 erhöll Lunds
kommun 1 572 018 kr och för aktiviteter under övriga lov 2018 fick
man 1 966 008 kr. En mängd aktiviteter har möjliggjorts under
skolloven.
Ytterligare stöd till fritidsaktiviteter kan fås genom fonder som
Lunds kommun handlägger för olika stiftelser. Ett exempel är KnorrBremses stöd för aktivitetskostnader. Pengarna ska användas inom
socialnämndens område för att hjälpa barn som har behov av en
fritidsaktivitet inom idrott och kultur. Prioriterade är de barn där
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt (bor i ett hushåll med
försörjningsstöd eller har kontakt med andra delar av
socialförvaltningen). Cirka 1000 kr i avgift för medlemskort/aktivitet
per termin och barn kan beviljas genom denna fond.
Motionärerna vill förbättra stödinsatserna gentemot barn vars
föräldrar blivit vräkta. I Lunds kommun finns inga sådana fall.
Genom åtgärden Kvarbo inom socialförvaltningen som arbetar
vräkningsförebyggande är barnfamiljer prioriterade och under det
senaste året har inga barnfamiljer vräkts. Däremot finns det barn
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som innefattas i hemlöshetsmätningarna utifrån socialstyrelsen
definition på hemlöshet. Under 2017 hade antalet barn ökat jämfört
med tidigare mätningar. Socialnämnden beslutade om en särskild
åtgärdsplan bredvid den ordinarie handlingsplanen.
Väntetiderna inom budget- och skuldrådgivningen är långa men har
förbättrats under våren. I maj 2017 fanns det 100 personer i kö och
kötiden var 9-10 månader. I dagsläget står 38 personer i kö. Genom
att ha en öppen mottagning som riktar sig till de som väntat länge,
har verksamheten minskat kötiden till ca 2 månader. En utökning på
handläggarsidan med ca 25 % genom omfördelning har också
bidragit till förbättrad tillgänglighet. Konsumentverkets
rekommendation är att kötiden inte ska överstiga en månad vilket i
nuläget är svårt att nå utan resursförstärkning.
En välfärdsrapport har tagits fram under 2018 och beslutats i
kommunfullmäktige. Under åren 2017-2021 kommer ekonomiskt
utsatta barn, levnadsvanorna samt stress och psykisk ohälsa bland
barn och unga att vara prioriterade områden. Rapporten ger en
generell bild över hälsoläget i Lund men det saknas statistik och
kunskap på den detaljnivå som behövs för att kunna göra riktade och
generella insatser till prioriterade målgrupper. Bland annat saknas
en samlad bild över vilka barn som inte deltar i förskolan, i
fritidsaktiviteter osv. Välfärdsrapportens prioriterade områden ska
följas av särskilda handlingsplaner. Gällande området ekonomiskt
utsatta barn, som motionärerna berör, har en ansökan om
statsbidrag tagits fram och beviljats av Delegationen mot
segregation, Delmos.
Lunds kommun kommer använda statsbidraget för att kunna
genomföra en kartläggning och beskrivning av segregationen i Lund,
samt göra en behovsanalys som underlag för ett långsiktigt arbete att
minska och motverka segregation. Idag saknar kommunen en sådan
sammantagen helhetsbild med förslag på stödjande aktiviteter.
Ansökan har arbetats fram av verksamhetsutvecklare inom
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och vid
kommunkontoret. Kommunkontoret är ägare av projektet och
garanterar på så sätt ett förvaltningsövergripande engagemang i det
fortsatta arbetet där även representanter från skolförvaltningarna
ingår. Det kommer också att vara ett nära samarbete med såväl den
ideella sektorn som med universitetet i projektet. Aktörer inom
ideell sektor i Lund har också blivit beviljade statsbidrag från Delmos
och delar av kartläggningen ska ske i samverkan.
Projektstart är 1 oktober och resultatet av kartläggningen och
behovsanalysen förväntas vara klar i januari och ska följas av en plan
där olika aktiviteter inom kommunen kan samordnas.
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Till stora delar innebär detta projekt att motionärernas yrkande om
en handlingsplan skulle kunna vara tillgodosedd, med den skillnaden
att arbetet kommer innefatta fler ekonomiskt utsatta barn än de som
lever med skuldsatta föräldrar. En åtgärd som saknas i Lund och i de
flesta andra kommuner är att förtydliga ansvar och medföljande
aktiviteter kring att förebygga spelmissbruk som sedan årsskiftet är
ett kommunalt ansvar. Socialnämnden har ett delat ansvar för stöd
och behandling gällande spelmissbruk med hälso- och sjukvården.
Utifrån den massiva marknadsföring som sker i dagsläget av olika
spelproducenter är det en svår uppgift att nå ut med förebyggande
åtgärder inom detta område.
Barn- och skolnämnden
I skollagen 10 kap 10-11 § framgår det att Eleverna ska ha tillgång
till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas
enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Skolverket understryker att även små kostnader kan vara
betungande för hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid
upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det när man
planerar aktiviteter
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med
skollagen och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är barn- och
skolförvaltningen redan involverad i ett liknande arbete som
motionen förespråkar. Kommunfullmäktige i Lund har med
utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat beslutat att barn i
ekonomisk utsatthet ska vara ett av tre prioriterade områden för
arbetet med folkhälsa i Lund. För varje prioriterat område kommer
en plan för genomförande att tas fram. Arbetet med barn i
ekonomisk utsatthet har sammanförts med Lunds ansökan om
bidrag till Delegationen mot segregation, Delmos. Lund har beviljats
statsbidrag som bl.a. omfattar en kartläggning, en behovsanalys och
en plan för genomförande som ska redovisas till Delmos i januari
2019. Redovisningen kommer även utgöra grunden för en plan för
arbetet med barn i ekonomisk utsatthet som ska godkännas av
kommunstyrelsen.
I beslutet om välfärdsrapporten från Kommunfullmäktige står det att
planerna ska tas fram i samarbete med berörda förvaltningar. Därför
har en styrgrupp bildats. Styrgruppens uppdrag är att bidra till att en
plan för arbete med barn i ekonomisk utsatthet tas fram till
kommunstyrelsen och att arbetet med genomförande och
uppföljning genomförs i enlighet med planen. I styrgruppen ingår
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representanter från barn- och skolförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och kommunkontoret. Utifrån ovanstående
redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete som
motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser
barn- och skolnämnden remissen besvarad.

Kommunkontorets kommentar
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2018 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna välfärdsrapport för Lunds
kommun år 2017. I samband härmed beslutade kommunstyrelsen
också att ge kommunkontoret i uppdrag att i samarbete med
berörda förvaltningar att ta fram handlingsplaner för de prioriterade
områdena ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress bland
barn och unga samt levnadsvanorna. Som nämnderna redogjort för
pågår arbete som motsvarar intentionerna i motionen.
I sammanhanget kan även nämnas satsningen Lov i Lund där
kommunen tagit del av statliga medel för att göra det möjligt för barn
i åldrarna 6–15 år att delta i gratis aktiviteter under sommarlovet.
Under sommarloven har över 400 aktiviteter anordnats som till
exempel fiske, bollsporter, konstnärliga aktiviteter, simning och
pyssel. Målgrupperna för Lov i Lund har varit flickor och pojkar som
lever i socioekonomiskt utsatta områden, nyanlända barn samt barn
med olika funktionsvariationer. Lov i Lund är ett samarbete mellan
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
skolförvaltningarna. Andra viktiga aktörer i Lov i Lund är lokala
föreningar och Kulturskolan som nått flera tusen barn och unga som
av tradition inte deltar i kulturskolans verksamhet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
Tf. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-19

§ 158

Svar på motionen minska utsattheten för
barn med skuldsatta föräldrar

Dnr SO 2018/0110

Sammanfattning
Liberalerna har den 23 juli 2018 inkommit med en motion som
syftar till att berörda nämnder i samverkan med civilsamhället ska ta
fram en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar.
Ärendet innehållet ett svar på skrivelsen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius (L) - Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar, daterad den 23 juli
2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelsen från den 20 augusti utgör nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-19

SO 2018/0118

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2018-09-19 klockan 16.30–20.10
Ajournerat 19:05-19:20

Ledamöter

Eva S Olsson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Fredrik Persson (S)
Dan Ishaq (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Ursula Savonius (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Shahad Lund (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)

Ersättare

Ann-Louise Levau (S)
Tesfom Tecleab Solomon (S), t.o.m. kl. 18:40
Ewe Nilsson (S)
Jesper Nyberg (MP)
Nita Lorimer (V)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Åsa-Marie Sundström, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Agneta Lindskog (KD)

Paragrafer

§ 153-175

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen den 24 september kl.16:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-19

SO 2018/0118

Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Agneta Lindskog (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Paragrafer

§ 153-175

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-17
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Resurs och utveckling
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Johan Larsson Boström
046-359 59 35
Johan.larssonbostrom@lund.se

Svar på motionen minska utsattheten för barn
med skuldsatta föräldrar
Sammanfattning

Liberalerna har den 23 juli 2018 inkommit med en motion som syftar till
att berörda nämnder i samverkan med civilsamhället ska ta fram en
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta
föräldrar.
Ärendet innehållet ett svar på skrivelsen

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius (L) - Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar, daterad den 23 juli 2018.

Barnets bästa

Hela motionen berör barnperspektivet vilket avspeglas i socialnämndens
yttrande nedan. Ekonomiskt utsatta barn där barn till skuldsatta
föräldrar ingår är en särskild prioriterad grupp för socialnämnden
eftersom det finns en ökad risk till sämre hälsa och social problematik
jämfört med barn och unga som inte är ekonomiskt utsatta.

Ärendet

Liberalerna i Lund genom Philip Sandberg och Ursula Savonius har
inkommit med en motion som syftar till att berörda nämnder i
samverkan med civilsamhället ska ta fram en handlingsplan för att
minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.
Motionärerna utgår i skrivelsen från att det i Kronofogdens senaste
rapport (2018) visar att det är 1363 barn i Lunds kommun som bor i
hushåll med skulder hos Kronofogden.
De områden som motionärerna vill att handlingsplanen ska omfatta är
att:

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 1255
221 05 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

socialforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Skolan ska vara avgiftsfri utan informella insamlingar där
barnens föräldrar förväntas bidra.
Fler barn ur skuldsatta hushåll får information och deltar i gratis
fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv.
Förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar t.ex.
blivit vräkta.
Minska de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen
i Lunds kommun.

Socialnämndens yttrande
Socialförvaltningen delar motionärernas syn att barn med skuldsatta
föräldrar är en särskild skyddsvärd grupp. Det pågår därför en rad
aktiviteter för att stärka dessa barns livssituation inom kommunen.
Lov i Lund är en verksamhet som är gratis och som vänder sig till alla
barn i åldern 6-15 år. Lov i Lund finansieras via statliga medel som
grundas på antal barnfamiljer som någon gång under året lever på
försörjningsstöd. För sommaraktiviteterna 2018 erhöll Lunds kommun
1 572 018 kr och för aktiviteter under övriga lov 2018 fick man 1 966 008
kr. En mängd aktiviteter har möjliggjorts under skolloven.
Ytterligare stöd till fritidsaktiviteter kan fås genom fonder som Lunds
kommun handlägger för olika stiftelser. Ett exempel är Knorr-Bremses
stöd för aktivitetskostnader. Pengarna ska användas inom
socialnämndens område för att hjälpa barn som har behov av en
fritidsaktivitet inom idrott och kultur. Prioriterade är de barn där
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt (bor i ett hushåll med
försörjningsstöd eller har kontakt med andra delar av
socialförvaltningen). Cirka 1000 kr i avgift för medlemskort/aktivitet per
termin och barn kan beviljas genom denna fond.
Motionärerna vill förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar
blivit vräkta. I Lunds kommun finns inga sådana fall. Genom åtgärden
Kvarbo inom socialförvaltningen som arbetar vräkningsförebyggande är
barnfamiljer prioriterade och under det senaste året har inga
barnfamiljer vräkts. Däremot finns det barn som innefattas i
hemlöshetsmätningarna utifrån socialstyrelsen definition på hemlöshet.
Under 2017 hade antalet barn ökat jämfört med tidigare mätningar.
Socialnämnden beslutade om en särskild åtgärdsplan bredvid den
ordinarie handlingsplanen.
Väntetiderna inom budget- och skuldrådgivningen är långa men har
förbättrats under våren. I maj 2017 fanns det 100 personer i kö och
kötiden var 9-10 månader. I dagsläget står 38 personer i kö. Genom att
ha en öppen mottagning som riktar sig till de som väntat länge, har
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verksamheten minskat kötiden till ca 2 månader. En utökning på
handläggarsidan med ca 25 % genom omfördelning har också bidragit till
förbättrad tillgänglighet. Konsumentverkets rekommendation är att
kötiden inte ska överstiga en månad vilket i nuläget är svårt att nå utan
resursförstärkning.
En välfärdsrapport har tagits fram under 2018 och beslutats i
kommunfullmäktige. Under åren 2017-2021 kommer ekonomiskt
utsatta barn, levnadsvanorna samt stress och psykisk ohälsa bland barn
och unga att vara prioriterade områden. Rapporten ger en generell bild
över hälsoläget i Lund men det saknas statistik och kunskap på den
detaljnivå som behövs för att kunna göra riktade och generella insatser
till prioriterade målgrupper. Bland annat saknas en samlad bild över
vilka barn som inte deltar i förskolan, i fritidsaktiviteter osv.
Välfärdsrapportens prioriterade områden ska följas av särskilda
handlingsplaner. Gällande området ekonomiskt utsatta barn, som
motionärerna berör, har en ansökan om statsbidrag tagits fram och
beviljats av Delmos (Delegationen mot segregation).
Lunds kommun kommer använda statsbidraget för att kunna genomföra
en kartläggning och beskrivning av segregationen i Lund, samt göra en
behovsanalys som underlag för ett långsiktigt arbete att minska och
motverka segregation. Idag saknar kommunen en sådan sammantagen
helhetsbild med förslag på stödjande aktiviteter. Ansökan har arbetats
fram av verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och vid kommunkontoret. Kommunkontoret är
ägare av projektet och garanterar på så sätt ett
förvaltningsövergripande engagemang i det fortsatta arbetet där även
representanter från skolförvaltningarna ingår. Det kommer också att
vara ett nära samarbete med såväl den ideella sektorn som med
universitetet i projektet. Aktörer inom ideell sektor i Lund har också
blivit beviljade statsbidrag från Delmos och delar av kartläggningen ska
ske i samverkan.
Projektstart är 1 oktober och resultatet av kartläggningen och
behovsanalysen förväntas vara klar i januari och ska följas av en plan där
olika aktiviteter inom kommunen kan samordnas.
Till stora delar innebär detta projekt att motionärernas yrkande om en
handlingsplan skulle kunna vara tillgodosedd, med den skillnaden att
arbetet kommer innefatta fler ekonomiskt utsatta barn än de som lever
med skuldsatta föräldrar. En åtgärd som saknas i Lund och i de flesta
andra kommuner är att förtydliga ansvar och medföljande aktiviteter
kring att förebygga spelmissbruk som sedan årsskiftet är ett kommunalt
ansvar. Socialnämnden har ett delat ansvar för stöd och behandling
gällande spelmissbruk med hälso- och sjukvården. Utifrån den massiva
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marknadsföring som sker i dagsläget av olika spelproducenter är det en
svår uppgift att nå ut med förebyggande åtgärder inom detta område.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

tjänsteskrivelsen från den 20 augusti utgör nämndens svar.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-19

§ 141

Remiss: Motion från Philip Sandberg (L) och
Ursula Savonius (L) - Minska utsattheten för
barn med skuldsatta föräldrar

Dnr BSN 2018/0907

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen
”Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i
denna att Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan
med civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta
fram en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i
ärendet senast den 5 oktober 2018.
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med
skollagen och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och
skolförvaltningen redan involverad i ett liknande arbete som
motionen förespråkar, nämligen framtagandet av en plan för arbete
med barn i ekonomisk utsatthet. Kommunkontoret har fått i uppdrag
av Kommunfullmäktige att ta fram planen inom ramen för ett av tre
prioriterade områden för arbetet med folkhälsa i Lund med
utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat. Barn- och
skolförvaltningen ingår i arbetet med att arbeta fram en plan. Utifrån
ovanstående redogörelse framgår att det redan finns ett pågående
arbete som motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och
därmed anser Barn- och skolförvaltningen remissen besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018
dnr BSN 2018/0907
Motion från Liberalerna, ” Minska utsattheten för barn med
skuldsatta föräldrar” den 23 juli 2018 dnr KS 2018/0560.

Yrkanden
Kenth Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Staffan Bolin (L) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-19
Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande
Nej till Staffan Bolins (L) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth
Anderssons (S) yrkande.

Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-19

BSN 2018/0984

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-09-19 klockan
17.00–21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Astrid Rugsveen (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Rita Borg (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)
Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Alexander
Lewerentz (M)

Ersättare

Agneta Geijer (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Bitr Förvaltningschef, BSN
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN
André Levin, Ekonomichef, BSN
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN
Aleksandra Rodenkrants Hagström, Verksamhetschef förskola,
BSN
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN
Cecilia Lundborg Fehrlund, Utvecklingsledare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-19

BSN 2018/0984

Justerare

Staffan Bolin (L)

Paragrafer

§ 131-148

Plats och tid för justering

Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund måndag 24
september 2018 kl 09:30

Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Staffan Bolin (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Paragrafer

§ 131-148

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-17

Barn- och skolförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Skolkontoret

2018-09-05

1 (3)
Diarienummer

BSN 2018/0907
Emma Möller

Barn- och skolnämnden

046-3599248
emma.moller@lund.se

Remiss: Motion från Philip Sandberg (L) och
Ursula Savonius (L) - Minska utsattheten för
barn med skuldsatta föräldrar
Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i denna att
Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan med
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den 5
oktober 2018.
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med skollagen
och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och skolförvaltningen
redan involverad i ett liknande arbete som motionen förespråkar, nämligen
framtagandet av en plan för arbete med barn i ekonomisk utsatthet.
Kommunkontoret har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram
planen inom ramen för ett av tre prioriterade områden för arbetet med
folkhälsa i Lund med utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat. Barn- och
skolförvaltningen ingår i arbetet med att arbeta fram en plan. Utifrån
ovanstående redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete
som motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser
Barn- och skolförvaltningen remissen besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018 dnr
BSN 2018/0907.
Motion från Liberalerna, " Minska utsattheten för barn med skuldsatta
föräldrar" den 23 juli 2018 dnr KS 2018/0560.

Barnets bästa
Motionen handlar bl.a. om hur berörda nämnder och civilsamhället ska ta
ett helhetsgrepp och se över vilka möjligheter som finns för att stärka barns
(med skuldsatt föräldrar) framtidstro. Detta ska bl.a. ske genom att en
handlingsplan tas fram för att minska utsattheten för barnen. Förslaget kan
påverka barn och elever i Lunds kommun på ett positivt sätt.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

E-post

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

www.lund.se

barnochskola@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2018-09-05

Diarienummer

BSN 2018/0907

Ärendet
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Minska
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i denna att
Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan med
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den 5
oktober 2018.
I motionen lyfts även bl.a. att





skolan ska vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella
insamlingar där barnens föräldrar förväntas bidra.
fler barn ur skuldsatta hushåll ska få information om gratis
fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv.
stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar blivit vräkta ska
förbättras.
de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen i Lund ska
minskas.

Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande

Rättslig reglering
I skollagen 10 kap 10-11 § framgår det att Eleverna ska ha tillgång till
böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas enstaka
inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en
mindre entréavgift till ett museum.
Skolverket understryker att även små kostnader kan vara betungande för
hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Det
måste skolan ta hänsyn till det när man planerar aktiviteter
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med skollagen
och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och skolförvaltningen
redan involverad i ett liknande arbete som motionen förespråkar.
Kommunfullmäktige i Lund har med utgångspunkt i välfärdsrapportens
resultat beslutat att barn i ekonomisk utsatthet ska vara ett av tre
prioriterade områden för arbetet med folkhälsa i Lund. För varje prioriterat
område kommer en plan för genomförande att tas fram. Arbetet med barn
i ekonomisk utsatthet har sammanförts med Lunds ansökan om bidrag till
Delegationen mot segregation, delmos. Lund har beviljats statsbidrag som
bl.a. omfattar en kartläggning, en behovsanalys och en plan för
genomförande som ska redovisas till delmos i januari 2019. Redovisningen
kommer även utgöra grunden för en plan för arbetet med barn i ekonomisk
utsatthet som ska godkännas av kommunstyrelsen.
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Tjänsteskrivelse
2018-09-05

Diarienummer

BSN 2018/0907
I beslutet om välfärdsrapporten från Kommunfullmäktige står det att
planerna ska tas fram i samarbete med berörda förvaltningar. Därför har en
styrgrupp bildats. Styrgruppens uppdrag är att bidra till att en plan för
arbete med barn i ekonomisk utsatthet tas fram till kommunstyrelsen och
att arbetet med genomförande och uppföljning genomförs i enlighet med
planen. I styrgruppen ingår representanter från Barn- och
skolförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kulturoch fritidsförvaltningen och Kommunkontoret. Utifrån ovanstående
redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete som
motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser Barn- och
skolförvaltningen remissen besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten.

Emma Möller
Utvecklingsledare

Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND

Lund 2018-07-23

Motion
Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar
Nu är det sommarlov. En glädjens tid för de flesta barn i kommunen. Men för 1363 barn i
Lunds kommun är risken stor att deras sommar inte är lika rofylld som för de flesta andra
barn. Kronofogdens senaste rapport (2018) visar nämligen att det är 1363 barn i Lunds
kommun som bor i hushåll med skulder hos Kronofogden.
Att vara skuldsatt hos Kronofogden innebär generellt att man lever under existensminimum.
Ekonomin går inte ihop för familjen hur mycket föräldrarna än försöker, och ångesten som
det innebär för föräldrarna smittar inte sällan av sig på barnen. Detta innebär en orolig miljö
för barnen. Skammen av att inte ha råd är stor och något som man försöker dölja, därför kan
det vara svårt för skol - eller fritidspersonal att fånga upp signalerna.
Barn som har föräldrar med löneutmätning från Kronofogden lever i en mycket pressad
ekonomisk situation. Har föräldern stora skulder kan det innebära att ett barn får leva under
knappa ekonomiska förhållanden under hela sin uppväxt.
Dessutom är väntetiden för skuldsatta personer för en tid hos kommunens budget- och
skuldrådgivning långa. Konsumentverkets senaste sammanställning visar att kötiden i Lund är
16 veckor, en av de längsta väntetiderna i landet och i särklass längst i Skåne. I Malmö och
Kristianstad är kötiden 4 veckor medan den är 2 veckor i Helsingborg. Lunds långa väntetider
påverkar också barnen negativt.
Därför måste vi nu tillsammans med alla berörda nämnder och civilsamhällets organisationer
ta ett helhetsgrepp och se över vilka möjligheter vi har att stärka dessa barns framtidstro och
livschanser.

-

Bland annat ska skolan vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella insamlingar
där barnens föräldrar förväntas bidra.

-

Hur kan vi göra för att fler barn ur skuldsatta hushåll får information om, och deltar i,
gratis fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv ?

-

Hur kan vi förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar t.ex. blivit vräkta?

-

Hur kan vi minska de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen i Lunds
kommun?

Vi behöver tillsammans en handlingsplan för att se över vilka möjligheter vi har att ge stöd till
barn som kommer i kläm.

Yrkanden

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:
att

uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets organisationer
och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan för att minska utsattheten
för barn med skuldsatta föräldrar

Philip Sandberg (L)

Ursula Savonius (L)

