Vårdförbundets medlemmars livsviktiga insatser måste
värderas högre
Vårdförbundet utvärderar i dagarna hur väl arbetsgivare i kommuner och regioner följt
intentionen med HÖK 19. Under slutet av december ska förbundsstyrelsen besluta om avtalet
ska sägas upp eller inte.
Vi kan redan nu konstatera att det ser väldigt olika ut i landet. Visst finns det ljusglimtar,
men det finns också arbetsgivare som valt att inte följa avtalet. Trots ovilja hos vissa
arbetsgivare att ta ansvar för sin del av avtalet, har Vårdförbundets samtliga medlemmar fullt
ut under året tagit sitt ansvar och varit avgörande för att både covidvården och vården i
övrigt fungerat.
Redan tidigt i våras stod det klart att det skulle krävas gigantiska omställningar för att möta
följderna av den ökande smittspridningen. Nya arbetssätt infördes med personal som aldrig
tidigare arbetat vare sig tillsammans eller med den nya sjukdomen. Arbetstider maxades och
tiden för vila och återhämtning blev minimal. Oron var dessutom stor över bristande rutiner
och vilken skyddsutrustning som var säker. Många bland våra medlemmar blev också
smittade och vissa som fortfarande inte är återställda kommer kanske aldrig att bli det.
Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har trots
enorma utmaningar på mycket kort tid ställt om och ställt upp så att landets invånare kunnat
få vård och behandling av en sjukdom som ingen tidigare mött. När vården så tydligt skiftar
fokus innebär det också att den övriga vården drabbas, eftersom resurser tas även från delar
som inte kan ställas in eller skjutas upp. Vårdförbundets medlemmar har arbetat miljontals
timmar övertid och fått semestrar och ledigheter indragna. De ledigheter som sköts till
hösten och vintern riskerar även de att bli inställda, när vi befinner oss mitt i en kraftig andra
våg lagom till jul.
Våra medlemmar behöver mer än bara applåder och delade fruktkorgar. De behöver bli högre
värderade som bevis på att deras kunskap, kompetens, slit och uppoffringar inte bara tas för
givet. Kommunen behöver konkret visa sin uppskattning och omsorg om sina värdefulla
medarbetare. Vårdförbundet vill därför ha ett löfte om att kommunen kommer att ge en rejäl
lönesatsning under 2021 till samtliga av Vårdförbundets medlemmar samt en tydlig satsning
på de särskilt yrkesskickliga.
Malin Tillgren
Ordförande
Vårdförbundet avd Skåne

Vårdförbundet avdelning Skåne 2020-12-14

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-12-09

§ 344 Begäran om detaljplan för förskoleändamål
m.m. rörande del av Östra Torn 27:2, Centrala
Brunnshög
Dnr TN 2020/0831

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära detaljplan för del av Östra Torn
27:2, i Centrala Brunnshög för förskoleändamål med mera, i
enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) inkommer med följande protokollsanteckning:
Brunnshög var från början ett område för Lunds näringsliv, FoUinstitutioner, högtekniska företag, med inslag av boende och service.
Viktigt att stadsdelen uppnår balans med alla samhällsfunktioner för
mer hållbar stadsutveckling.

Sammanfattning
Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög i Brunnshög och många nya
brunnshögsbor kommer att flytta in under kommande år.
Utbyggnadstakten innebär att det uppstår behov av ytterligare en
förskola med åtta avdelningar, enligt Lokalplan Barn- och
skolnämnden 2020-2025. För att kunna bygga förskolan behövs en
detaljplan som möjliggör detta ändamål. Detaljplanen bör också
innehålla byggrätter för bostäder och service för att klara den
planberedskap som krävs för att hålla den höga utbyggnadstakten
kommande år.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Steingrimur Jonsson
(V), Cecilia Barnes (L), Johan Nilsson (C) och Lars Leonardsson (M)
bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Underlag för beslut


Justerare

Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-10-28

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-12-09



Barn- och skolnämndens Lokalplan, utdrag tabell 2020-2025,
reviderad 2020-03-12
Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 2015-04-20

Beslutet skickas till
Akten
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-09

TN 2020/0863

Tekniska nämnden
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-12-09 klockan 17.30–21.20, ajournering klockan 18.47 –
19.00, 19.51 – 20.00, 21.09 – 21.10, Kristallen plan 7, Brotorget 1,
Lund
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf, närvarande via Skype
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf, närvarande via Skype
Lars Leonardsson (M), närvarande via Skype
Johan Nilsson (C), närvarande via Skype
Rolf Nilsson (FNL), närvarande via Skype
Lena Fällström (S), närvarande via Skype
Mikael Thunberg (S), närvarande via Skype
Margareta Kristensson (S), närvarande via Skype
Steingrimur Jonsson (V), närvarande via Skype
Magnus Liljeroth (SD), närvarande via Skype

Joar Lindén (L), närvarande via Skype
Alexander Wallin (M), närvarande via Skype
Ann-Christine Larsson (C), närvarande via Skype
Gunnar Linde (KD), närvarande via Skype
Johnny Hulthén (S), närvarande via Skype från och med kl. 17.43
§ 339
Björn Arvidsson (S), närvarande via Skype
Shahad Lund (MP), närvarande via Skype
Carl Danielsson (SD), närvarande via Skype

Tjänstepersoner

Anita Wallin, exploateringschef, närvarande via Skype
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare, närvarande via
Skype
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef, närvarande via Skype
Pernilla von Strokirch, projektchef , närvarande via Skype

Övriga

Sebastian Howe, IKT-samordnare

Justerare

Lena Fällström (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-09

TN 2020/0863

Paragrafer

§ 338–366, varav § 345 och 349 är omedelbart justerade

Tid och plats för justering

tekniska förvaltningen 16 december 2020 kl 16:00

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Paragrafer

§ 338–344, 346–348 och 350–366

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-01-09

Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

Mark- och exploateringsavdelningen

2020-10-28
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Diarienummer

TN 2020/831
Eva Dalman

Begäran om detaljplan för förskoleändamål m.m.
rörande del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

hos byggnadsnämnden begära detaljplan för del av Östra Torn
27:2, i Centrala Brunnshög för förskoleändamål m.m. i enlighet
med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög i Brunnshög och många nya
Brunnshögsbor kommer att flytta in under kommande år.
Utbyggnadstakten innebär att det uppstår behov av ytterligare en
förskola med åtta avdelningar, enligt Lokalplan Barn- och
Skolnämnden 2020-2025. För att kunna bygga förskolan behövs en
detaljplan som möjliggör detta ändamål. Detaljplanen bör också
innehålla byggrätter för bostäder och service för att klara den
planberedskap som krävs för att hålla den höga utbyggnadstakten
kommande år.

Underlag för beslutet




Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-10-28
Barn- och skolnämndens Lokalplan, utdrag tabell 20202025_rev 200312
Dispositionsplan för Centrala Brunnshög 2015-04-20

Ärendet
Bakgrund Bostadsbehovet är stort i Lunds kommun och resten av
regionen. Enligt Lunds kommuns Utbyggnads- och boendestrategi
2025 ska det byggas 1500 bostäder i Brunnshögsområdet fram till
2025. Det finns idag en förskola i Södra Brunnshög och Barn- och
skolnämnden har i aktuell lokalplan fram till 2025 fastlagt ett behov
av ytterligare en förskola som kan börja byggas 2023. För att
möjliggöra detta krävs en ny detaljplan i Brunnshög som tillåter
byggandet av en förskola med åtta avdelningar för 134 barn.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

E-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2020-10-28

Diarienummer

TN 2020/831
Planberedskapen för ytterligare bostäder och service behöver också
förstärkas för att få fram byggrätter i tillräcklig takt och omfattning.
Det aktuella planområdet beräknas kunna innehålla cirka 31 000
kvadratmeter bruttoarea om det följer den dispositionsplan som
godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott, strategisk
samhällsplanering, den 20 april, 2015. Det innebär att en förskola
med åtta avdelningar kan byggas och cirka 375 bostäder och service.
Det motsvarar nära på en årsproduktion av bostäder i Brunnshög.

Det markerade området visar föreslaget planområdes läge i
Brunnshög.
Det aktuella planområdet ligger på icke-detaljplanelagd mark på
fastigheten Östra Torn 27:2. Det ligger norr om Nobelparken och blir
en förbindelselänk till Kunskapsparken i nordost. Väster om
planområdet ligger Brunnshögsgatan med spårvägen. Och
spårvägshållplatsen Max IV ligger i direkt anslutning till området.
Närheten till grönområden gör detta till en mycket attraktiv
lokalisering av förskolor och bostäder. Den planerade bebyggelsen
följer i stort beskrivningen i Dispositionsplan för Centrala
Brunnshög, även om planen vidareutvecklats något. Hushöjderna blir
mellan 4-6 våningar. Ett huvudstråk för dagvatten går igenom
området från Centrala Brunnshög till dammar i Kunskapsparken.

Föredragning
Barn- och skolnämndens lokalplan konstaterar att ett behov av
ytterligare en förskola i Brunnshög kommer att finnas 2023. För att
möjliggöra byggandet av en sådan krävs en detaljplan för
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Tjänsteskrivelse
2020-10-28

Diarienummer

TN 2020/831
förskoleändamål. Därför bör Tekniska nämnden begära
detaljplaneläggning i Östra Torn 27:2, för detta ändamål.
Det finns också behov av detaljplanelagd mark för bostads- och
serviceändamål. Det fina läget mellan två stora parker gör det väl
lämpat även för detta. Därför är det enligt tekniska förvaltningen
lämpligt att skapa planberedskap även för bostäder och tillhörande
service för att klara den kraftiga utbyggnad av Brunnshög som är
beslutad av kommunfullmäktige i Utbyggnads- och boendestrategi
2025.

Beredning
Barn- och skolförvaltningen har informerat Kommunkontoret om att
ett behov av en förskola förväntas att uppstå 2023. Ärendet har
därefter beretts av kommunkontoret, tekniska förvaltningen och av
kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår Teknisk nämnd att
fatta beslut om att begära detaljplan i enlighet med denna
tjänsteskrivelse.

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn och unga. Stadsutveckling med syfte att
skapa förskolor, bostäder och service i anslutning till grönområden
får anses ha en positiv effekt för barn och unga. I detaljplanearbetet
ska hänsyn till barns intressen, behov och situation as i enlighet med
barnkonventionen, som också är svensk lag.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget får ekonomiska konsekvenser för Lunds kommun. Lunds
kommun är markägare av det föreslagna planområdet. Intäkter från
försäljning av byggrätter kan baserat på dagens prisläge försiktigtvis
uppskattas till cirka 128 miljoner kronor. Exploateringskostnaderna
för detaljplanearbetet, byggförberedande markarbeten och byggande
av gator kommer att minska intäkten. Det är i dagsläget svårt att
beräkna exakta kostnader för dessa arbeten. Det föreslagna beslutet
ger möjligheter, men inte skyldigheter, att bygga en förskola som
belastar Lunds kommuns investeringsbudget.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Anita Wallin
Exploateringschef
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Tjänsteskrivelse
2020-10-28

Diarienummer

TN 2020/831

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
För kännedom:
Akten
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-01-11

§ 7 Utredning om förutsättningarna för samarbete
med Eslövs kommun inom
överförmyndarverksamheten
Dnr KS 2020/1030

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

utreda förutsättningarna för kommunal myndighetssamverkan
inom överförmyndarverksamheten med Eslövs kommun

att

forma en projektorganisation med representanter från
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden i de båda
kommunerna

att

ge kommundirektören i uppdrag att utse en ledningsgrupp och
en arbetsgrupp för arbetet och

att

ett underlag för ett inriktningsbeslut ska presenteras för
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden under våren
2021.

Sammanfattning
Ett samarbete pågår i dagsläget mellan överförmyndarnämnderna i
Lund och Eslöv. Kommunstyrelsen i Eslövs kommun har i budgeten
för 2021 med plan för 2022-2023, bl. a. beslutat att verka för att
samarbetet med Lunds kommun utvecklas och att ett samarbets- och
utvecklingsavtal tecknas inför 2023 då en ny mandatperiod påbörjas.
Överförmyndarnämnden i Lunds kommun beslutade i december
2020 att tillstyrka att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att
kommunerna tillsammans utreder förutsättningarna för kommunal
myndighetssamverkan inom överförmyndarverksamheten.
Kommunkontoret föreslår mot den bakgrunden att en utredning om
förutsättningarna för samarbete genomförs.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP) och Anders Almgren
(S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-01-11
att utreda förutsättningarna för kommunal myndighetssamverkan
inom överförmyndarverksamheten med Eslövs kommun
att forma en projektorganisation med representanter från
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden i de båda
kommunerna
att ge kommundirektören i uppdrag att utse en ledningsgrupp och en
arbetsgrupp för arbetet och
att ett underlag för ett inriktningsbeslut ska presenteras för
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden under våren 2021.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-30
Överförmyndarnämndens beslut 2020-12-09 § 195 Utredning
om förutsättningarna för samarbete

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommundirektören
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Eslövs kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-11

KS 2020/0992

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-01-11 klockan 13.00–15.18, ajournering klockan 14.03 14.10 och 14.48 - 14.53, Stadshuset, Sessionssalen
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP), deltar på distans

Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Fanny Johansson (S), deltar på distans
Helena Falk (V), deltar på distans

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar på distans
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar på distans
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar på distans
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans
Oscar Arnell, chefsjurist, § 3-4, deltar på distans
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar på distans
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på
distans
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), § 3 - 8, deltar på
distans
Sebastian Petersen, politisk sekreterare (C), deltar på distans

Övriga

Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Jens Nilson, utredare, § 5, deltar på distans

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 1–8

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-11

KS 2020/0992

Digital justering tisdagen den 12 januari 2021 kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-11

Paragrafer

§ 1–8

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-02-03
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Verksamhetsberättelse kommunala funktionshinderrådet 2020
Bakgrund
Lunds kommun har fyra kommunala råd som är viktiga organ för samråd och ömsesidig
information på kommunnivå mellan kommunen och företrädare för föreningar och
organisationer. Råden, som är kopplade till kommunstyrelsen, är kommunala
integrationsrådet, kommunala studentrådet, kommunala funktionshinderrådet samt
kommunala pensionärsrådet.
Det administrativa stödet för utskrivning av protokoll, utsändning av handlingar samt
hantering av ledamöternas arvoden för kommunala funktionshinderrådet samt
kommunala pensionärsrådet finns på vård- och omsorgsförvaltningen.
Råden har gemensamma regler som fastställdes av kommunstyrelsen den 7 mars 2018
(KS 2017/1093). Råden ska enligt reglerna årligen lämna en verksamhetsberättelse till
kommunstyrelsen.
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Funktionshinderrådets sammansättning
Rådet är knutet till kommunstyrelsen och består av ledamöter från kommunens
nämnder och styrelser som har ansvar för frågor som berör målgruppen samt
företrädare för föreningar och organisationer som representerar rådets målgrupp.
Funktionshinderrådet består av två ledamöter från vardera kommunstyrelsen, barn-och
skolnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Lund (HSO) utser inom sig tolv
ledamöter, SRF Lundabygden och Lundabygdens dövas förening utser två ledamöter
vardera.
Ledamöterna väljs för en tid av fyra år eller tills dess nya ledamöter utses. Mandattiden
räknas från den 1 januari året efter allmänna val. Under 2020 tillkom nya
nämndsledamöter som ersättare för ledamöter som avsagt sig sina uppdrag.
Föreningsrepresentanterna har varit samma som tidigare. Lundabygdens dövas
förening har en vakant plats i rådet. Kallelserna har gått ut till ca 32 ledamöter. I
genomsnitt har ca 22 ledamöter deltagit vid sammanträdena.
Till rådets sammanträden kallas också regelbundet tillgänglighetsrådgivaren som
adjungerad ledamot från stadsbyggnadskontoret samt en adjungerad ledamot från LKF.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 februari att utse Jan Annerstedt
(FNL) till ordförande för funktionshinderrådet. Han efterträder Börje Hed (FNL) som
var ordförande från och med den 1 januari 2019 tills han avsade sig sina uppdrag. Lars
Eisner (SRF Lundabygden) har valts till vice ordförande. I arbetsutskottet ingår också
Jeanette Persson (HSO). Sekreterare var under våren 2020 Karin Thulin och hösten
Anne Jüriado Kammenhed. Båda arbetar på vård- och omsorgsförvaltningen.
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Rådets arbete
Årets arbete har präglats av den pågående coronapandemin. Rådet har främst fungerat
genom sammanträden i arbetsutskottet under året och endast sammanträtt i plenum vid
två tillfällen. I januari hölls ett sammanträde med ledamöterna på plats i HSOs lokaler på
Skansvägen 5 i Lund. I november hölls ett digitalt sammanträde med ledamöterna via
Zoom. Sammanträdet skrivtolkades.
Precis som vanligt hölls sammanträdena med ett visst tema som beslutats tillsammans i
arbetsutskottet. Temat skolsituationen för barn med funktionsnedsättning den 10
november hade ursprungligen planerats till sammanträden den 17 mars samt 25
augusti, som blev inställda på grund av pandemin.
Arbetsutskottet har sammanträtt vid fem tillfällen under året den 8 januari, 24 juni, 30
juni, 28 augusti och den 17 september.

Årets möten
Nedan följer en sammanställning av årets möten, teman och inbjudna gäster. Därefter
sammanfattas de större frågor som har tagits upp på respektive möte.
Datum

Tema

Inbjudna gäster
Lis Carlander,
överförmyndarnämnden

29 januari

Överförmyndaren

17 mars

Inställt

9 juni

Inställt

25 augusti

Inställt

Louise Snellman, enhetschef;
Björn Bengtsson,
handläggare; Ingrid Dahl,
handläggare,
överförmyndarenheten

Per Wickström, barn- och
skolförvaltningen
Åsa Jönewi, barn- och
skolförvaltningen
10 november

Tema: Skolsituationen för barn med
funktionsnedsättning

Martin Persson, barn- och
skolförvaltningen
Gisela Caesar
Åsa Andersson,
Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM)
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29 januari – Överförmyndaren
Under temapunkten beskrev överförmyndarens medarbetare verksamheten. Cirka
1 000 personer i Lund har en ställföreträdare och cirka 600 personer har detta som ett
uppdrag. Överförmyndaren certifierar de ställföreträdare som anses vara extra skickliga
och dessa blir sedan mentorer till nya.
Reglerna ses för närvarande över och Lund har en representant bland dem som yttrar
sig som expert i utredningen.
Överförmyndaren arbetar för ett utvidgat samarbete mellan förvaltningarna i
uppdragen. Informerar personal, träffar biståndshandläggare och socialsekreterare.
Dessa yrkeskategorier har lagstadgad skyldighet att anmäla behov av ställföreträdare.
Diskussion om gode män och överförmyndarens verksamhet.

10 november – Skolsituationen för barn med funktionsnedsättning
Temapunkten inleds med att medarbetare från barn- och skolförvaltningen i Lunds
kommun och berättar om skolan för elever med olika typer av funktionsnedsättning. Det
är rektor som ansvarar för elevernas skolsituation och pedagogiska resursenheten kan
ge olika stödinsatser. Eftersom elever har olika sätt att ta till sig kunskap, erbjuder
skoldatateket olika verktyg för att lyssna eller titta på läromedel vilka alla elever har
tillgång till.
En förälder berättar om skolgången utifrån sina erfarenheter.
SPSM berättar att myndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom
specialpedagogik och utgör ett stöd i arbetet för att alla ska kunna lära och utvecklas så
långt som möjligt.
Diskussion om hur Lund ligger till gällande utbildning för barn med
funktionsnedsättning.

Arbetsutskottets sammanträden
Arbetsutskottet har under sina fem möten under året planerat för kommande
rådsmöten; rådets digitala mötesformer; kommunens åtgärder under Corona-pandemin;
service i färdtjänsten samt krav i samband med planerad ny upphandling; LSS; frågor
kring motion, fysisk aktivitet och hälsa; funktionshinder i skolmiljö; IT service och
digital tillgänglighet; koordinator för stöd till anhöriga; funktionshinderfrågor i historisk
belysning. På grund av att flera rådsmöten ställts in, har arbetsutskottet haft anledning
att behandla flera frågor än normalt.

6

Kallelser och protokoll
Funktionshinderrådets kallelser och protokoll publiceras på kommunens hemsida, länk:
https://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/radgivandeorgan/kommunala-funktionshinderradet/
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SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND
Lokalavdelning Lund

Till kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden

Skolledarna i Lunds kommun är några av Sveriges viktigaste chefer! Att leda förskola, skola och
vuxenutbildning är ett av de viktigaste uppdragen som man kan ha. Vi i Sveriges
Skolledarförbund driver med kraft att skolledarna här i Lund ska ha den lön och de
anställningsvillkor som motsvarar det stora ansvaret och den komplexa uppgiften man har.
I januari varje år publicerar Sveriges Skolledarförbund lönestatistiken* för Sveriges skolledare.
Årets resultat var bra, en genomsnittlig löneökning i riket på 4,3 procent. Det är bra i jämförelse
med andra grupper på arbetsmarknaden. Men utfallet hade behövt vara rejält mycket högre om
vi här i Lund, liksom i Sverige i stort ska kunna attrahera nya skolledare och behålla dem vi har. I
Lund var den genomsnittliga löneökningen 2020 för skolledare 2,01%.
De senaste årens ingrepp i lönebildningen, till exempel genom det så kallade lärarlönelyftet har
slagit sönder tidigare väl fungerande lönestrukturer. Vi ser allvarligt på att ansvarsavståndet
mellan skolledare och de medarbetare de lönesätter minskar. Enligt vår uppfattning ska det vara
minst 25 procent. Vi ser här och runt om i Sverige att det till och med kan vara omvänt. Skolans
medarbetare tjänar mer än sina chefer. En omständighet som vi inte finner på andra områden. I
Lund har den lägst betalde biträdande rektorn inom Barn- och skolförvaltningen 46 400 kr och
den högst betalde läraren 50 000 kr. Inom utbildningsförvaltningen har den lägst betalde
biträdande rektorn 49 000 kr och den högst betalde läraren 52 000 kr.
Att upprätthålla ansvarsavståndet är, enligt vår mening, den kanske viktigaste frågan för oss här
i Lund. Så får vi fler skolledare att söka sig hit. Det behövs alltså skäliga och konkurrenskraftiga
skolledarlöner för att möta den rekryteringskris som finns i förskola och skola idag. Idag har alla
ledare i förskola och skola titeln rektor. Därför vill vi också passa på att särskilt lyfta vikten av
att inte differentiera ledarskap i förskola och skola inför kommande löneöversyner.
Tillsammans med er är vi beredda att sakligt, konstruktivt och framtidssyftande diskutera hur vi
bäst ska slå vakt om förskolans och skolans ledarskap. För våra barns utveckling. För våra
elevers resultat.

Mvh
Styrelsen i Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson

i Lund genom Håkan Bengtsson Diurlin,

Förbundsordförande

ordförande

*Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik, som har ett gediget underlag genom vår löneenkät
med hög svarsfrekvens, publiceras i skriften Du och din lön varje år. Så här såg resultatet ut i
januari i år. I januari kommer den nya statistiken att publiceras.
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Christoffer Nilsson

Beslut om fortsatt central krisledning med anledning
av Coronautbrottet – perioden vecka 5 till vecka 27
år 2021
Sammanfattning
Lunds kommun har sedan den 11 mars år 2020 hanterat den
pågående Coronapandemin. Detta har genomförts huvudsakligen
genom en centralt placerad stabsfunktion. Stabsfunktionen har i
varierande omfattning bemannats med personal från
Kommunkontoret och sammantaget har ca 50 personer varit direkt
verksamma i staben. Initialt var arbetet i staben fokuserat på att
samordna arbetet och bygga kollektiv beredskap för ökad
smittspridning och planering för att minimera oönskade effekter av
högt personalbortfall.
Den första kommungemensamma planeringshorisonten, efter det att
krisledningsorganisationen aktiverades, beslutades till och med v.15.
Mot bakgrund av detta beslutades en rad riktlinjer för hur
kommunens verksamhet skulle förhålla sig till pandemins utveckling.
Till exempel inrättades daglig rapportering och lägesbedömning för
hela koncernen, samtliga interna utbildningar ställdes in, processen
för den kommungemensamma löneöversynen justerades, osv.
Pandemins utveckling resulterade dock i att Lunds kommuns
planeringshorisont fått förlängas ett flertal gånger. Först beslutades
om kortare intervaller, men efterhand som smittspridningen
förvärrades har krisledningsorganisationen fått inse att pandemin,
med tillhörande planeringshorisont, kommer fortgå minst fram till
september 2021.
Den ökade smittspridningen började redan i september, men har
nationellt (och särskilt regionalt) eskalerat under julhelgerna.
Kommunen har haft personalbortfall på upp emot 60% på enskilda
enheter, Regionen är extremt hårt belastad och har fått aktivera sitt
krislägesavtal, rekordmånga ligger inne på IVA (det gäller hela
Sverige), och globalt syns ingen avmattning i smittspridningen. Detta
har även lett till att Regeringen och sektorsansvariga myndigheter

Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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har infört hårdare restriktioner och en pandemilagstiftning som i
princip innebär olika grader av lockdown fram till september.
En ljusning i mörkret är dock att Sveriges vaccineringsstrategi har
aktualiserats, vilket bla innebär att Lunds särskilda boenden
kommer ha erbjudits full vaccinering vecka 3. Vaccinering erbjuder
dock nya utmaningar kopplat till logistik och kommunikation, vilka
även kommunen måste vara delaktig i.
Lunds kommuns nuvarande planeringshorisont löper till och med
den 31 januari, men mot bakgrund av att vi just nu befinner oss i
stormens öga kan kommande planeringshorisont sträckas till att
omfatta en längre period. Detta markerar både pandemins allvar,
samt ger en trygghet för organisationen att kunna planera för en
längre tid framöver.

Överväganden
Kommunens förvaltningar som ansvarar för klientnära verksamhet
(ex vård- och omsorg samt skolverksamheterna) har under hösten
flaggat för ett allt mer ansträngt läge, och under vecka 52 gick för
första gången en förvaltning upp på ansträningsnivå röd till följd av
personalbortfall på upp till 60% i vissa enheter. Sedan dess har läget
stabiliserats, men är fortfarande mycket ansträngt i vissa
förvaltningar. Ett större problem nu är att hålla i och hålla ut –
personalen i kommunen är generellt utmattad till följd av en tuff och
”onormal” jul.
Kommunens skyddsmaterialtillgång är dock fortfarande god, trots
ökad förbrukning. Kommunen har material i lager för minst två
månader utifrån den förhöjda förbrukning vi ser i dagsläget.
Ekonomiskt är kommunen stabil, även om ökad arbetslöshet och
psykisk ohälsa självklart även drabbar Lunds kommun i längden. I
nuläget kan dock dessa faktorer hanteras inom ramen för ordinarie
verksamhet, men problemet kommer troligtvis bli större under
2021.
Sedan början på november arbetar en övervägande majoritet av
kommunens medarbetare hemifrån, och detta fungerar över
förväntan. Hemarbete kommer fortsätta uppmuntras under våren,
även om det är en utmaning både att vara chef på distans och att
upprätthålla sin egen motivation i arbetet.
Den globala massvaccineringen kommer fortsätta och
förhoppningsvis vara i mål vid juli månads slut. Lunds kommun
uppmuntrar sina medarbetare att vaccinera sig.
Med andra ord kommer läget troligtvis vara fortsatt ansträngt och
allmänt dystert under våren. Mot sommaren ses dock,
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förhoppningsvis, en ljusning både i form av bättre väder men också
en genomförd vaccinering. Det är dock viktigt att hålla i och hålla ut
nu så att sommaren kan bli lugnare, och därför bör kommunens
centrala krisledningsorganisation med anledning av corona fortsätta
på samma sätt som gjorts under vintern.

Beslut
att behålla den centrala krisledningsstaben fram till och med den 7
juli 2021, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Beslutande
Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
5818-20

meddelat i Stockholm den 16 januari 2021
KLAGANDE
Lennart Nord
Prennegatan 8 A
223 53 Lund
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs beslut den 24 september 2020 i mål nr 4688-20
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens
avgörande står därmed fast.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta
slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första
skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen.
Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det
finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror
på grovt förbiseende eller grovt misstag. Dessa bestämmelser om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Dok.Id 235961
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–12:00
13:00–16:00
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5818-20

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela
prövningstillstånd.

______________________

Beslutet har fattats av justitierådet Mahmut Baran.
Föredragande har varit justitiesekreteraren Helen Lidö.

Kommunstyrelsen i Lunds kommuns beslut den 4 december 2019, § 323

Bilaga 1
1 (1)

Information om beslutet
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd.
Det innebär att kammarrättens avgörande står fast och att målet inte prövas i
sak. Högsta förvaltningsdomstolen motiverar därför beslutet enbart utifrån lagens bestämmelser om förutsättningarna för att meddela prövningstillstånd.
Domstolen kommer inte att ge någon ytterligare motivering än den som finns i
beslutet.
Högsta förvaltningsdomstolen har vid sin bedömning beaktat de handlingar som
finns i underinstansernas akter och de handlingar som har skickats in till Högsta
förvaltningsdomstolen.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.
När meddelas prövningstillstånd?

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd som huvudregel om
avgörandet kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas i framtiden. Vägledning kan t.ex. behövas om målet gäller en fråga där det är oklart hur lagstiftningen ska tolkas eller om lagstiftning
saknas. Den omständigheten att kammarrätten kanske skulle kunna ha dömt på
ett annat sätt räcker dock som regel inte för att Högsta förvaltningsdomstolen
ska ta upp målet och pröva det.
Det förekommer också i ett mycket begränsat antal fall att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att det finns synnerliga skäl för en
prövning. Ett sådant skäl kan vara att det kommit till nya uppgifter i målet som
ställer utredningen i helt ny dager.

R2B

Du kan hitta mer information om Högsta förvaltningsdomstolen på domstolens
webbplats: www.hogstaforvaltningsdomstolen.se.

Box 2293, 103 17 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 13 • Telefon: 08-561 676 00 • Fax: 08-561 678 20 • hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se •
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se
Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30
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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
5819-20

meddelat i Stockholm den 16 januari 2021
KLAGANDE
1. Gunnar Järvstad
Plåtslagarevägen 4 C
227 30 Lund
2. Nils Norrsell
Neversvägen 31
224 79 Lund
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs beslut den 24 september 2020 i mål nr 4689-20
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens
avgörande står därmed fast.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta
slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första
skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen.
Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det
Dok.Id 236042
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–12:00
13:00–16:00
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BESLUT
Mål nr
5819-20
finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror
på grovt förbiseende eller grovt misstag. Dessa bestämmelser om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela
prövningstillstånd.

______________________

Beslutet har fattats av justitierådet Mahmut Baran.
Föredragande har varit justitiesekreteraren Helen Lidö.

Kommunstyrelsen i Lunds kommuns beslut den 4 december 2019, § 324

Bilaga 1
1 (1)

Information om beslutet
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd.
Det innebär att kammarrättens avgörande står fast och att målet inte prövas i
sak. Högsta förvaltningsdomstolen motiverar därför beslutet enbart utifrån lagens bestämmelser om förutsättningarna för att meddela prövningstillstånd.
Domstolen kommer inte att ge någon ytterligare motivering än den som finns i
beslutet.
Högsta förvaltningsdomstolen har vid sin bedömning beaktat de handlingar som
finns i underinstansernas akter och de handlingar som har skickats in till Högsta
förvaltningsdomstolen.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.
När meddelas prövningstillstånd?

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd som huvudregel om
avgörandet kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas i framtiden. Vägledning kan t.ex. behövas om målet gäller en fråga där det är oklart hur lagstiftningen ska tolkas eller om lagstiftning
saknas. Den omständigheten att kammarrätten kanske skulle kunna ha dömt på
ett annat sätt räcker dock som regel inte för att Högsta förvaltningsdomstolen
ska ta upp målet och pröva det.
Det förekommer också i ett mycket begränsat antal fall att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att det finns synnerliga skäl för en
prövning. Ett sådant skäl kan vara att det kommit till nya uppgifter i målet som
ställer utredningen i helt ny dager.
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Du kan hitta mer information om Högsta förvaltningsdomstolen på domstolens
webbplats: www.hogstaforvaltningsdomstolen.se.

Box 2293, 103 17 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 13 • Telefon: 08-561 676 00 • Fax: 08-561 678 20 • hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se •
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se
Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30

