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§ 12

Justering av dagordningen

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärende 15 ”Val av
styrelsekandidater till Spårvägsstädernas styrelse 2019-2022” utgår
från dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Lokaler för gymnastik

Dnr KS 2016/0265

Sammanfattning

Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott (2019-12-17) utrett placering och utformning av en
specialhall för gymnastiken.

Kommunkontoret rekommenderar att det byggs en dedikerad hall
för gymnastikföreningarnas behov, inklusive en mindre idrottshall
som delas med skolidrotten, och att hallen placeras intill skolan på
Södra Råbylund. Kommunkontoret bedömer investeringsutgiften till
99 mnkr, med en årlig driftkostnad på 8,3 mnkr.
Investeringsutgiften för den redan tidigare beställda idrottshallen
uppgår till 55 mnkr med driftskostnader på 4,7 mnkr. Dessa
kostnader är avsatta i beslutad EVP 2019-2021 under
kommunstyrelsens reserverade medel.

Detta innebär att den föreslagna lösningen ger en
nettokostnadsökning på 44 mnkr gällande investeringsutgiften och
3,6 mnkr för driftskostnaderna.

Det nya beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut från 2016-0612, §164, gällande idrottshall på Södra Råbylund samt
kommunfullmäktiges beslut från 2018-08-30, §198, gällande
specialhall för gymnastikens behov vid Arenan.

Beslutsunderlag

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

Yrkanden

Philip Sandberg (L) yrkar bifall till kommunkontorets förslag till
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att
att

att

att

att

ge serviceförvaltningen i uppdrag att uppföra en dedikerad
gymnastikhall med en skolidrottsal på Södra Råbylund med en
uppskattad investeringsutgift på 99 mnkr.

detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30
augusti 2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga
gymnastikhallen vid Arenan, samt kommunfullmäktiges beslut
den 14 juni 2016, §164 dnr KS 2014/0956 om att bygga en
fullstor idrottshall på Södra Råbylund.

ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och
skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden att till
kommunstyrelsens arbetsutskott återkomma med förslag på
utformning och planlösning samt investeringsutgift innan
planlösningen fastställs.
driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.

kommunkontoret får i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda förvaltningar och aktörer fortsätta att utreda lösningar
för skolidrottens behov parallellt med en fördjupad utredning
kring utvecklingen av arenaområdet.

Protokollsanteckningar

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S): ”Det är anmärkningsvärt
att den reviderade kalkylen för alternativet vid Arenan inte
genomförts och vi återkommer till KS med ställningstagande.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Beställning av tillfälliga lokaler
Vikingaskolan

Dnr KS 2019/0038

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden har lokalbrist i skolområdet Södra
Råbylund/Linero tills att den nya skolan på Södra Råbylund som är
beställd av Barn- och skolnämnden står klar. Barn- och skolnämnden
har beställt två nya klassrum till Vikingaskolan. Lokalbristen klaras
genom etablering av paviljonger till hösten2019.
Den externa årshyran för de tillkommande paviljongerna är 671 tkr
per år. Investeringsutgiften för att etablera de nya paviljongerna är
3,4 mnkr.

Barn- och skolnämndens får en ramökning för internhyran som
baseras på servicenämndens faktiska kostnad vilken bedöms bli 1,6
mnkr per år.

Beslutsunderlag

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att
att
att

Justerare

ge serviceförvaltningen i uppdrag att etablera paviljonger på
Vikingaskolan enligt denna tjänsteskrivelse.
ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal för
paviljongen med Expandia för 671 tkr per år.
ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och
skolnämndens lokalpeng för tillkommande hyra.
Utdragsbestyrkande
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att

finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel
för lokaler.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Märk-DNA – utvärdering och fortsättning

Dnr KS 2018/1000

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/1000
Minnesanteckningar från Lunds BRÅ 2017-09-08

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

att

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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

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

Dnr KS 2018/0885

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att tillskriva Trafikverket och hemställa att verket i samband med
utbyggnaden av södra stambanan även utreder de risker som dessa
transporter medför. Kommunstyrelsen har i behandlingen av
ärendet remitterat motionen till byggnadsnämnden, miljönämnden
och tekniska nämnden för yttrande. Nämnderna ser positivt på att
tillskriva Trafikverket.

Vid behandlingen i kommunfullmäktige bifölls motionen och
kommunstyrelsen fick i uppdrag att från Trafikverket begära en riskoch säkerhetsutredning över de risker som nuvarande och utökade
transporter av farligt gods genom centrala Lund medför.

Beslutsunderlag

Skrivelse till Trafikverket, daterat den 14 november 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 11oktober 2018 § 169
Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid
järnvägstrafiken genom Lunds centrum

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

översända upprättat förslag till skrivelse till Trafikverket

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

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

Dnr KS 2018/0711

Sammanfattning

Lunds kommun har genom remiss (FI2018/02531/OU) givits
möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet; ”Möjligt, tillåtet och
tillgängligt (SOU 2018:44).

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av de bestämmelser i LOU och LUF som
reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden i syfte att utreda
hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt. Utredaren gavs
även i uppdrag att föreslå regler om skyldighet för den förlorande
parten att ersätta motpartens processkostnader och om avgifter för
att ansöka om överprövning som ett alternativ eller komplement till
regler om processkostnadsansvar i överprövningsmål.

Lunds kommun instämmer med utredningens förslag att regelverket
för upphandlingar under tröskelvärdet behöver förenklas. I
nuvarande lagstiftning hänvisas i många bestämmelser till punkter
på annan plats i lagen. Det gör att regelverket blir svåröverskådligt.
Förslaget om dialog i upphandling ser Lunds kommun som positivt
men medför att tydlig vägledning behövs. Förslaget om täckningsköp
välkomnas också av Lunds kommun men anser att risken finns att
omfattningen av upphandlingar där denna bestämmelse tillåts,
kommer att begränsas. Lunds kommun instämmer också i förslaget
om en höjd direktupphandlingsgräns.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2018
Remiss från finansdepartementet, Fi2018/0253/OU
Statens offentliga utredning, Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU
2018:44)

Yrkanden

Börje Hed (FNL) yrkar med instämmande av Anders Almgren (S) och
Karins Svensson Smith (MP) att lämna remissvar i enlighet med
upprättat yttrande med ny lydelse avsnitt 15.2.1 samt nytt avsnitt
före ”Avsnitt 21 Processkostnadsansvar i överprövningsmål”
Justerare

Utdragsbestyrkande
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15.2.1 Direktupphandling vid lågt värde

Lunds kommun håller med utredningens förslag om ett värde i
fastställt belopp gällande direktupphandling. Kommunen anser dock
att en höjd direktupphandlingsgräns för dessa övriga tjänster
riskerar sämre konkurrens eftersom färre leverantörer ges
kännedom om upphandlingarna. Den föreslagna ordningen riskerar
att på ett olyckligt sätt bevara befintliga avtalsrelationer och att
hindra nya företag, som inte tidigare varit leverantörer, från att ta sig
in på den offentliga marknaden. Detta drabbar särskilt små och
medelstora företag. Vi anser därmed att gällande
direktupphandlingsgräns på cirka 600 000 kronor även
fortsättningsvis ska gälla.
Nytt avsnitt före ”Avsnitt 21 Processkostnadsansvar i
överprövningsmål”

Avsnitt 21 Processkostnadsansvar och avsnitt 22 Ansökningsavgifter

Utredarens uppdrag i fråga om att presentera modeller för
avgiftsuttag och processkostnadsansvar vid överprövningar har varit
starkt styrt av ambitionen att minska antalet överprövningar. Lunds
kommun anser att man dessutom ska effektivisera
överklagandeprocessen. Långdragna domstolsprocesser skapar
negativa effekter för såväl upphandlande myndigheter som för
leverantörer.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att lämna remissvar i enlighet med upprättat yttrande med ny
lydelse avsnitt 15.2.1 samt nytt avsnitt före ”Avsnitt 21
Processkostnadsansvar i överprövningsmål”

15.2.1 Direktupphandling vid lågt värde
Lunds kommun håller med utredningens förslag om ett värde i
fastställt belopp gällande direktupphandling. Kommunen anser
dock att en höjd direktupphandlingsgräns för dessa övriga
tjänster riskerar sämre konkurrens eftersom färre leverantörer
ges kännedom om upphandlingarna. Den föreslagna ordningen
riskerar att på ett olyckligt sätt bevara befintliga
avtalsrelationer och att hindra nya företag, som inte tidigare
varit leverantörer, från att ta sig in på den offentliga
marknaden. Detta drabbar särskilt små och medelstora företag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vi anser därmed att gällande direktupphandlingsgräns på cirka
600 000 kronor även fortsättningsvis ska gälla.

Nytt avsnitt före ”Avsnitt 21 Processkostnadsansvar i
överprövningsmål”
Avsnitt 21 Processkostnadsansvar och avsnitt 22 Ansökningsavgifter
Utredarens uppdrag i fråga om att presentera modeller för
avgiftsuttag och processkostnadsansvar vid överprövningar
har varit starkt styrt av ambitionen att minska antalet
överprövningar. Lunds kommun anser att man dessutom ska
effektivisera överklagandeprocessen. Långdragna
domstolsprocesser skapar negativa effekter för såväl
upphandlande myndigheter som för leverantörer.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Revidering av riktlinjer för offentlig konst

Dnr KS 2018/0102

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna upprättat förslag till riktlinjer för offentlig konst

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Säkerhetsnämnd

Dnr KS 2018/1027

Sammanfattning

Forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS)
byggs på Brunnshög. ESS är ett europeiskt forskningscentrum
baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla.

ESS-anläggningen är en angelägenhet för Europa. Det är en viktig
anläggning för att kunna utveckla hållbara material för en hållbar
samhällsutveckling. Anläggningen ligger i Lunds kommun vilket ger
kommunen ett särskilt ansvar gentemot medborgare och allmänhet.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade den 25 april 2018 att
ESS ska placeras i beredskapskategori 2. Regeringen förbereder nu
lagstiftning kring inrättandet av en säkerhetsnämnd i Lunds
kommun för att säkra allmänhetens insyn.

Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen uttalar sitt stöd för
att en säkerhetsnämnd inrättas.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december2018

Yrkanden

Karin Svensson-Smith (MP) yrkar bifall till kommunkontorets förslag
till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Markanvisningsavtal med Lunds kommuns
Fastighets AB avseende Södra Råbylund III
söder

Dnr KS 2018/1023

Sammanfattning

Detaljplanen för Södra Råbylund III söder är under framtagande.
Inom planområdet föreslås två områden (blivande bostadskvarter)
markanvisas till LKF. Ett område i korsningen Sydöstra vägen och
Råbylundsvägen för flerbostadshus och ett område vid Råby sjöpark
för äldreboende. Ett markanvisningsavtal har upprättats för LKFs
ensamrätt att förhandla om exploatering och förvärv samt för att
definiera inriktningen för de framtida marköverlåtelserna.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut den 21 november 2018, § 268, jämte
bilaga
Markanvisningsavtal
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2018

Yrkanden

Fredrik Ljunghill (M) yrkar att återremittera ärendet till tekniska
nämnden för att ta fram nytt avtal för markanvisning till LKF AB för
att endast omfatta byggandet av flerbostadshus i området
korsningen Sydöstra vägen och Råbylundvägen.
Anders Almgren (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson
Smith (MP) bifall till kommunkontorets förslag till beslut ”att
godkänna och underteckna upprättat markanvisningsavtal med
Lunds Kommuns Fastighets AB inom Södra Råbylund III söder”.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Fredrik
Ljunghills (M) yrkande
Omröstning begärs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljungshills (M) yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), och Börje Hed (FNL)
röstar ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsens
arbetsutskott i enlighet med Fredrik Ljungshills (M) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet till tekniska nämnden för att ta fram nytt
avtal för markanvisning till LKF AB för att endast omfatta
byggandet av flerbostadshus i området korsningen Sydöstra
vägen och Råbylundvägen.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 21

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

Dnr KS 2018/1020

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut den 21 november 2018, § 265, jämte
bilaga
Markanvisningsavtal
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2018

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att godkänna markanvisningsavtal med Seniorgården AB
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 22

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

Dnr KS 2018/1022

Sammanfattning

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

I samband med ett markförvärv i Veberöd så fick Myresjöhus AB en
markanvisning på Idalafältet i Veberöd. Myresjöhus AB ingår idag i
OBOS Sverige AB som i sin tur även har dotterbolaget OBOS Mark AB.
Denna markanvisning i Stångby ersätter den tidigare
markanvisningen.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut den 21 november 2018, § 267, jämte
bilaga
Markanvisningsavtal
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2018

Yrkanden

Fredrik Ljunghill (M) yrkar att återremittera ärendet med uppdrag
att omförhandla ärendet så att punkt 7.1 i markanvisningsavtalet
utgår.
Anders Almgren (S) yrkar att besluta i enlighet med
kommunkontorets förslag:

att godkänna markanvisningsavtalet med OBOS Mark AB angående
kvarteren Grågåsen och Gulsparven, idag del av Stångby 5:28, inom
Stångby Väster II

att denna markanvisning ersätter den markanvisning som
Myresjöhus AB fick genom beslut i tekniska nämnden 18 september
2013 § 189.
Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2019-01-28

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Fredrik
Ljunghills (M) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att omförhandla ärendet så
att punkt 7.1 i markanvisningsavtalet utgår.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 23

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

Dnr KS 2018/1021

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut den 21 november 2018, § 266, jämte
bilaga
Markanvisningsavtal
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2018

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att godkänna markanvisningsavtalet med Kudu AB angående
kvarteret Vitstorken, idag del av Stångby 5:58, inom Stångby
Väster II
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 24

Ansökan om 50.000 kr från Malmö mot
diskriminering

Dnr KS 2018/0892

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2018 dnr KS
2018/0892.
Ansökan från Malmö mot Diskriminering daterad 30 oktober 2018.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

avslå ansökan om bidrag.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 25

Granskning av avrop från ramavtal inom
Servicenämnden

Dnr KS 2018/0982

Sammanfattning

Revisionen har granskat serviceförvaltningen gällande avrop mot
ramavtal. Revisonen visar på brister i projektstyrningen från
kommunens sida gällande roll- och ansvarsfördelningen mellan
serviceförvaltningen och verksamhetsförvaltningarna.

Kommunkontoret delar revisonens slutsatser och avser att förtydliga
roll- och ansvarsdelen fram till beställning i kommunstyrelsen av
investeringen.

Beslutsunderlag

Missiv daterad den 20 november 2018.
EY granskning av avrop från ramavtal servicenämnden november
2018

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 26

Förvärv av Vallkärratorn 5:75

Dnr KS 2018/0889

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Yrkanden

Karin Svensson-Smith (MP) yrkar bifall till kommunkontorets förslag
till beslut att inte gå vidare med förvärvet av fastigheten
Vallkärratorn 5:75.
Anders Almgren (S) yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten
Vallkärratorn 5:75. för 26 miljoner kronor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Karin
Svenssons Smiths (MP) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2019-01-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

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

Protokollsanteckningar

Inga-Kerstin Eriksson (C): Centerpartiet instämmer med
kommunkontorets förslag till beslut vilket innebär att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att inte gå
vidare med förvärvet.

Karin Svensson-Smith (MP): MP verkar för att åkermark i Lund inte
ska hårdgöras. Helst hade vi velat att kommunen köpte marken för
skydda den, men när det inte är möjligt till ett rimligt pris är liggande
förslag acceptabelt.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 27

Val av ombud till Kommuninvests
föreningsstämma 2019-04-11

Dnr KS 2018/1012

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-11

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att
att

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

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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 28

Lån till AF-borgen

Dnr KS 2018/0679

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2018 dnr
2018/0679
Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2018, § 369

Yrkanden

Fredrik Ljunghill (M) yrkar att

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja ett lån till AF-borgen AB på 6 miljoner kronor

att ekonomidirektören uppdras att fastställa de exakta villkoren för
lånet.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja AF-borgen ett bidrag på 6 Mkr, fördelat med 3 Mkr 2019
och 3 Mkr 2020, för ombyggnaden av AF-borgen
att finansiering avseende 2019 sker genom KS reserverade medel
att finansiering avseende 2020 inarbetas i EVP 2020-2022.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Fredrik
Ljunghills (M) yrkande
Omröstning begärs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljungshills (M) yrkande.

Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), och Börje Hed (FNL)
röstar ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsens
arbetsutskott i enlighet med Fredrik Ljungshills (M) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja ett lån till AF-borgen AB på 6 miljoner kronor
att ekonomidirektören uppdras att fastställa de exakta villkoren för
lånet.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 29

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

Dnr KS 2018/0856

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019
Mats Olsson (V) motion den 22 oktober 2018

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 30

Kurser och konferenser

- Det föreligger inte några kurser eller konferenser till detta
sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 31

Meddelanden och anmälningar

Dnr KS 2019/0029

-Det föreligger inte några meddelanden eller anmälningar till detta
sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (31)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll

1 (9)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-22

KS 2019/0043

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Plats och tid

Domkyrkoforum, Donatus, 2019-01-22 klockan 10.10–12.20

Ledamöter

Birger Swahn (M), Ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (C), Vice ordförande
Helena Falk (V), Andra vice ordförande
Fabian Zäll (L)
Fanny Johansson (S)

Övriga

Johanna Holmberg, HR-direktör
Ann-Sophie Nykrans Svedhem, Förhandlingschef
Jeanette Andersson, Utbildningssamordnare

Justerare

Helena Falk (V)

Paragrafer

§ 1-6

Plats och tid för justering

Bruksgatan 22, våning 6, 2019-01-28, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Jeanette Andersson

Ordförande

Birger Swahn (M)

Justerare

Helena Falk (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll

2 (9)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-22

KS 2019/0043

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

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-22

Paragrafer

§ 1-6

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jeanette Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-02-20

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll

3 (9)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-22

KS 2019/0043
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-22

§1

Lönehantering och det nya lönesystemet nuläge

Sammanfattning
Johanna Holmberg informerar om nuläget för lönehantering och det
nya lönesystemet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (9)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-22

§2

Granskning avseende strategisk
kompetensförsörjning av chefer

Dnr KS 2018/0732

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

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår
att
att

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

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (9)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-22

§3

Granskning av hantering och kontroll av
bisysslor

Dnr KS 2018/0985

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

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår
att
att

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

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (9)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-22

§4

Information om lokal jämställdhetsplan

Sammanfattning
Johanna Holmberg informerar om lokal jämställdhetsplan.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (9)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-22

§5

Information om två tvisteförhandlingar

Sammanfattning
Ann-Sophie Nykrans Svedhem informerar om två
tvisteframställande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (9)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-22

§6

Meddelande och avtal

Sammanfattning
Ann-Sophie Nykrans Svedhem informerar om
Avtal nr. 19.001 mellan Lunds kommun och medarbetare på Barnoch Skolförvaltningen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att godkänna
Avtal nr. 19.001 mellan Lunds kommun och medarbetare på Barnoch Skolförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (9)

