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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-13

KS 2020/0048

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhuset, Knutssalen, 2020-01-13 klockan 13.00

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

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

Övriga

Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare
Vesna Casitovski, Kanslichef
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Britt Steiner, Planeringschef
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare
Mattias Hordin, Politisk sekreterare
Mikael Fritzson, Teknisk direktör
Åsa Melvanius, Digitaliseringschef

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 1–6

Plats och tid för justering

Rådhuset den 13 januari kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-13

KS 2020/0048

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-13

Paragrafer

§ 1–6

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-13

KS 2020/0048

Innehåll
§1

Samråd med förpacknings- och tidningsinsamlingen ..................................................... 4

§2

Brev till arbetsmarknadsministern......................................................................................... 5

§3

Klostergårdens station genomförandeavtal, information .............................................. 6

§4

Genomlysning av IT-kostnader, information ...................................................................... 7

§5

Digitala skyltar, information ...................................................................................................... 8

§6

Kurser och konferenser ............................................................................................................... 9

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-13

§1
Samråd med förpacknings- och
tidningsinsamlingen
Dnr KS 2020/0047

Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har utfärdat förordningar i syfte att
minska mängden förpackningsavfall. Förordningarna anger att
producenterna ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett
insamlingssystem som tar operativt och finansiellt ansvar för att
samla in och behandla förpackningsavfall. Samråd har hållits mellan
Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) och Lunds
kommun inför FTI:s ansökan om tillstånd enligt Förordning om
producentansvar för förpackningar 2018:1462 och Förordning om
producentansvar för returpapper 2018:1463. Samrådet har
dokumenterats i ett mötesprotokoll. Naturvårdsverket beslutar om
att tillstånd för fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper.
Lunds kommun har meddelat att vi utöver mötesprotokollet vill
lämna särskilt yttrande till Naturvårdsverket.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ställa sig bakom förslaget
till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020.
förslag till samrådsyttrande den 13 januari 2020
Mötesprotokoll formellt samråd 2019-11-22
Renhållningsstyrelsens beslut den 10 december 2019 § 68

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith
(MP) yrkar bifall till förslaget till samrådsyttrande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att
att

ställa sig bakom upprättat förslag till samrådsyttrande samt
översända yttrandet till Naturvårdsverket

Beslut expedieras till:
Renhållningsstyrelsen,
Naturvårdsverket

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-13

§2

Brev till arbetsmarknadsministern

Dnr KS 2020/0054

Sammanfattning
Arbetsförmedlingen har omstrukturerats och lokalkontoret i Lund
har lagts ner. Det får stora konsekvenser både för medborgare och
kommunen som organisation. Medborgare med försörjningsstöd har
en svag ställning på arbetsmarknaden och har behov av stöd från
flera aktörer för att komma i arbete eller utbildning.
Kommunstyrelsens ordförande har med anledning av situationen
initierat att Lunds kommun bör uppmärksamma
arbetsmarknadsministern på den ansträngda situationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ställa sig bakom upprättat
förslag till brev.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2020
Brev till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar med instämmande av Philip
Sandberg (L) på bifall till kommunkontorets förslag med följande
fråga som tillägg i brevet: Vilken kommer den framtida
rollfördelningen mellan stat, kommun och övriga aktörer att vara
beträffande arbetsmarknadspolitiken? Och hur kommer Lunds
kommun och andra kommuner involveras i framtagandet av denna
rollfördelning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

översända upprättat förslag till brev till
arbetsmarknadsministern med följande som fråga som tillägg i
brevet: Vilken kommer den framtida rollfördelningen mellan
stat, kommun och övriga aktörer att vara beträffande
arbetsmarknadspolitiken? Och hur kommer Lunds kommun
och andra kommuner involveras i framtagandet av denna
rollfördelning?

Beslut expedieras till:
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-13

§3
Klostergårdens station genomförandeavtal,
information
Sammanfattning
Per Eneroth informerar om genomförande station Klostergården och
aktuell status. Bl a presenteras kostnader för stationskonceptet och
aktuell tidsplan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-13

§4

Genomlysning av IT-kostnader, information

Sammanfattning
Kommunkontoret informerar om den genomlysning av kommunens
IT-kostnader som kommunkontoret har genomfört.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-13

§5

Digitala skyltar, information

Sammanfattning
Kommunkontoret informerar om uppdraget från
kommunfullmäktige att utreda vilken typ av skyltar och
informationsplatser som kan vara aktuella i kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-13

§6

Kurser och konferenser

Dnr KS 2020/0058
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att godkänna deltagande
för Camilla Neptune (L) i Stadsnätsföreningens årskonferens i
Linköping den 17-18 mars.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-20

KS 2020/0101

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutssalen, Rådhuset, 2020-01-20 klockan 13.00

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

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

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Vesna Casitovski, Kanslichef
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare
Christoffer Stenström, politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare
Johanna Davander, Kommunikationschef
Annika Henning, Kommunikatör
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Mattias Hordin, Politisk sekreterare
Marie Blomqvist, Servicestrateg

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 7–10

Plats och tid för justering

Rådhuset den 20 januari kl 15:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-20

KS 2020/0101

Sekreterare

Åsa Mårtensson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-20

Paragrafer

§ 7–10

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

3 (8)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-20

KS 2020/0101

Innehåll
§7

Reviderad bilaga till samverkansavtalet mellan Lunds kommun och Lunds
Universitet ........................................................................................................................................ 4

§8

Servicemätning ............................................................................................................................... 6

§9

Almedalen 2020 .............................................................................................................................. 7

§ 10

Kurser och konferenser ............................................................................................................... 8

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-20

§7
Reviderad bilaga till samverkansavtalet
mellan Lunds kommun och Lunds Universitet
Dnr KS 2019/0214

Sammanfattning
Samverkansavtalet mellan Lunds universitet och Lunds kommun
som undertecknades i april 2019 består av ett långsiktigt avtal samt
en bilaga som tydliggör prioriterade utvecklingsområden.
Universitetsledningen och kommunstyrelsens arbetsutskott följer
årligen upp och reviderar bilagan samt fastställer prioriterade
områden. På så vis ges förutsättningar för nya samarbeten utan att
samverkansavtalet revideras.
Den 16 december 2019 fastställde KSAU och universitetsledningen
prioriteringarna för 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta:
att godkänna bilaga till Samverkansavtal mellan Lunds
universitet
och Lunds kommun - Prioriterade
utvecklingsområden 2020

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2019 dnr KS
2019/0214
Kommunstyrelsen beslut den 16 april 2019 dnr KS 2019/0214
Bilaga till Samverkansavtal mellan Lunds universitet och Lunds
kommun - Prioriterade utvecklingsområden 2020

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar med instämmande av Fredrik Ljunghill
(M), Börje Hed (FNL) och Anders Almgren (S) bifall till
kommunkontorets förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna bilaga till Samverkansavtal mellan Lunds universitet
och Lunds kommun - Prioriterade utvecklingsområden 2020.

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL): Driften ett Science Center kan kosta avsevärt mer
än de intäkter som verksamheten genererar. FörNyaLund anser inte

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-20
att kommunen ska bära kostnader utöver de som idag tillförs
Vattenhallen.
Karin Svensson Smith (MP): Inspel inför nästa revidering av
samverkansavtalet mellan Lunds kommun och Lunds universitetet
bör möjligheterna för fortbildning av kommunens miljöombyte
undersökas.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-20

§8

Servicemätning

Sammanfattning
Kommunkontoret informerar om den servicemätning som gjordes
2019. Undersökningen innehåller 126 deltagande kommuner.
Företaget som genomför undersökningen skickar 120 e-post och
ringer 120 telefonsamtal. Alla kontaktförsök sker via
Medborgarcenter och undersökningen visar på ett gott resultat för
Lunds kommun. Kommunkontoret har även anlitat ett företag för att
genomföra en nollmätning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-20

§9

Almedalen 2020

Sammanfattning
Kommunkontoret informerar om planeringen inför kommunens
deltagande i Almedalen 2020. I planeringen för 2020 finns bl a
deltagande på andra arrangörers arenor, olika typer av möten i
Lundahuset, att fortsätta skruva på kommunikationskonceptet Lund
frågar samt profilera värdskapet i Lundahuset.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-20

§ 10

Kurser och konferenser

Det föreligger inte några kurser eller konferenser till detta
sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll

1 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-14

KS 2020/0023

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2020-01-14 klockan 11.30–12.35

Ledamöter

Birger Swahn (M), Ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (C), Vice ordförande
Helena Falk (V), 2:e vice ordförande
Fanny Johansson (S)

Övriga

Johanna Holmberg, HR-direktör
Douglas Truedsson, nämndsekreterare
Ulrika Östhall, nämndsekreterare
Kristin Johansson, HR-strateg
Lisa Bertilsson, HR-strateg
Elsa Rama, praktikant § § 1-4

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 1–7

Plats och tid för justering

Rådhuset 2020-01-16, kl. 09:00

Underskrifter
Sekreterare

Douglas Truedsson

Ordförande

Birger Swahn (M)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll

2 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-14

KS 2020/0023

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

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-14

Paragrafer

§ 1–7

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Douglas Truedsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-07

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll

3 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-14

KS 2020/0023

Innehåll
§1

Justering av dagordning..................................................................................................................4

§2

Val av justerare och tid för justering .........................................................................................5

§3

Information – 66A anmälningar ..................................................................................................6

§4

Förslag på upplägg - halvdag i februari 2020 ........................................................................7

§5

Information TLO KL ..........................................................................................................................8

§6

Tvisteförhandling Lärarförbundet, handling nr 19.031 ...................................................9

§7

Övrigt ....................................................................................................................................................10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-14

§1

Justering av dagordning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att
att

Justerare

flytta fram punkt 3 Information TLO KL till punkt 5 och
nuvarande punkt 5 Förslag på upplägg - halvdag i februari
2020 till punkt 4.
med ändringen godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-14

§2

Val av justerare och tid för justering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att
att

Justerare

utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till justerare.
justering äger rum i Lunds kommuns rådhus kl. 09:00 den 16
januari 2020.

Utdragsbestyrkande

5 (10)

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-14

§3

Information – 66A anmälningar

Dnr KS 2020/0094

Sammanfattning
Johanna Holmberg HR-direktör informerar i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-14

§4

Förslag på upplägg - halvdag i februari 2020

Sammanfattning
Johanna Holmberg, HR-direktör, har föreslagit en dagordning inför
ett informationsmöte under en halvdag i februari månad år 2020.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att
att

Justerare

godkänna den föreslagna dagordningen och
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har en halvdag 2020-0211 efter ordinarie sammanträde som informationsmöte till
senast 17:00.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-14

§5

Information TLO KL

Dnr KS 2020/0094

Sammanfattning
Frida Bertilsson informerar i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-14

§6
Tvisteförhandling Lärarförbundet, handling
nr 19.031
Dnr KS 2020/0041

Sammanfattning
Ärendet gäller påstått brott mot MBL.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09 med
följande bilagor:
1.1 Protokoll 19.031 Lokal tvisteförhandling: Lärarförbundet och
Lunds kommun.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att

Justerare

godkänna lokal tvisteförhandling enligt protokoll 19.031

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-14

§7

Övrigt

Sammanfattning
Inga övriga punkter togs upp.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS au/Strategisk samhällsplanering

1 (9)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-20

KS 2020/0097

KS au/Strategisk samhällsplanering
Plats och tid

Rådhuset, Knutssalen, 2020-01-20 klockan 15.00–17.10

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Jan Annerstedt (FNL), Adjungerad TN
Cecilia Barnes (L), Adjungerad TN
Björn Abelson (S), Adjungerad BN
Klas Svanberg (M), Adjungerad BN

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)

Övriga

Anita Wallin, Mark- och exploateringschef
Britt Steiner, planeringschef
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Elfva Barrio, Politisk sekreterare
Eva Rydén Dalman, Projektledare
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare
Johanna Davander, Kommunikationschef
Jonas Borglund, Planeringsledare
Mattias Nilsen, Samhällsstrateg
Mattias Horrdin, Politisk sekreterare
Mikael Fritzson, Teknisk direktör
Ole Kasimir, Planchef
Pernilla von Strokirch, Projektchef
Sebastian Jaktling, Politisk sekreterare
Vesna Casitovski, Kanslichef

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 1–5

Plats och tid för justering

Rådhuset, den 23 januari 2020, kl. 11:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

KS au/Strategisk samhällsplanering

2 (9)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-20

KS 2020/0097

Underskrifter
Sekreterare

Mattias Nilsen

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

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

KS au/Strategisk samhällsplanering

Sammanträdesdatum

2020-01-20

Paragrafer

§ 1–5

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Mattias Nilsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-14

KS au/Strategisk samhällsplanering

3 (9)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-20

KS 2020/0097

Innehåll
§1

Brunnshög – Beställning av detaljplan för Patentkvarteren ......................................... 4

§2

Program Stambanan ..................................................................................................................... 6

§3

Nöbbelöv/Kävlingevägen, markreservation till LKF ....................................................... 7

§4

Mötesforum ...................................................................................................................................... 8

§5

Nya Sjukhuset i Lund - lägesuppdatering ............................................................................. 9

Justerare

Utdragsbestyrkande

KS au/Strategisk samhällsplanering

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-20

§1
Brunnshög – Beställning av detaljplan för
Patentkvarteren
Dnr KS 2020/0052

Sammanfattning
Efterfrågan på detaljplanelagd mark för bostäder och verksamheter
är fortsatt hög i Lunds kommun. Om utbyggnadstakten om
fyrahundra bostäder per år skall kunna hållas behövs kontinuerligt
ny detaljplaneläggning. Därför föreslås en beställning av en
detaljplan för Patentkvarteren i Brunnshög som möjliggör byggrätter
om cirka 32 000 kvadratmeter bruttoarea.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås rekommendera tekniska
nämnden att begära detaljplaneläggning för Del av Östra Torn 27:2,
Patentkvarteren, i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2020
Dispositionsplan för Centrala Brunnshög den 20 april 2015

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att följande att-sats läggs till i ärendet och
yrkar bifall till denna samt kommunkontorets förslag.
att rekommendera tekniska nämnden att markanvisningstävlingar
anordnas där priset som erbjuds av exploatören får en stor betydelse
i syfte att säkerställa att kommunen erhåller marknadsmässiga
ersättningar.
Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith
(MP) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Philip Sandberg konstaterade att det finns två yrkanden. Dels att
besluta i enlighet med kommunkontorets förslag, dels att besluta i
enlighet med kommunkontorets förslag samt tillägg av ny att-sats
enligt förslag från Börje Hed (FNL).
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkande mot varandra och
finner beslut enligt kommunkontorets förslag vara bifallet.
Omröstning begärs.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-20
Fredrik Ljunghill (M), Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren
(S) röstar ja.
Börje Hed (FNL) röstar nej.
Philip Sandberg (L) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 3 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 1 som
avstår från att rösta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar således att avslå Börje
Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

rekommendera tekniska nämnden att begära
detaljplaneläggning för Del av Östra Torn 27:2,
Patentkvarteren, i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-01-20

§2

Program Stambanan

Dnr KS 2019/0646
Jonas Borglund presenterade sina erfarenheter från arbete med
järnvägsprojekt och vad som är viktigt för kommunen att förhålla sig
till för att nå framgång. Jonas är inhyrd konsult och har en funktion
som planeringsledare inom Program Stambanan.
Pernilla von Strokirch och Mathias Nilsen gjorde en
lägesuppdatering för Program Stambanan som helhet. Informationen
återges även i det PM som skickas ut inför varje möte. Bland viktiga
saker som nämndes fanns bland annat:




Den 16 mars föreslås en workshop i kommunstyrelsens
arbetsutskott strategisk samhällsplanering med målsättning
att utveckla det strategiska arbetet
Första samrådet i lokaliseringsutredningen pågår mellan 17
februari och 13 mars 2020. Öppet Hus hålls i Magle
konserthus den 9 mars
Ändamålen för projekt höghastighetsjärnväg Hässleholm –
Lund har beslutats av Trafikverket och återges i det PM som
tagits fram för januari 2020

Vid diskussionen ställdes fråga om fyra spår alternativt sex spår i
stationsområdet, varvid svaret blev att den expertis som har anlitats
för att utreda spårkapacitet är tydliga med att sex spår behövs för att
kunna erbjuda tillräcklig kapacitet och flexibilitet. Samma budskap
har lämnats av Trafikverket.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Nöbbelöv/Kävlingevägen, markreservation
till LKF

Mark- och exploateringschef Anita Wallin redovisade ärendet, som
behandlas i tekniska nämnden den 22 januari 2020, följt av
behandling i kommunstyrelsen preliminärt den 4 mars 2020.
En markreservation föreslås till Lunds Kommuns Fastighets AB
(LKF). Enligt förslaget innebär detta att samordnade funktioner med
det nya området och det existerande området som LKF äger i direkt
anslutning möjliggörs. Markreservationen föreslås gälla till 2023. I
ärendet ingår även att hitta en lösning för den drivmedelsstation
som är belägen på det aktuella området. I informationen påtalades
det även att andra fastighetsägare i området har erbjudits en
liknande process.
Vid diskussionen framgick olika åsikter kring lämpligheten att
tilldela en markreservation till LKF. Börje Hed (FNL) menade att det
inte fanns tillräckligt starka skäl till att tilldela LKF
markreservationen, medan företrädelsevis Anders Almgren (S)
påtalade lämpligheten i att följa förslaget från tekniska förvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-01-20

§4

Mötesforum

Ärendet bordlades till kommande möte den 2 mars 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5

Nya Sjukhuset i Lund – lägesuppdatering

Planchef Ole Kasimir gjorde en lägesuppdatering om NSL – Nya
Sjukhuset Lund. Det meddelades att Region Skåne utreder
alternativa placeringar i syfte att ha ett heltäckande beslutsunderlag.
Utredningen ska avrapporteras i april 2020. Det finns ingen
förändrad inriktning eller ambitionsnivå för Nya Sjukhuset Lund.
Stadsbyggnadskontoret har satt ihop en arbetsgrupp som bistår
Region Skånes utredningsteam.
Som ett led i utredningsarbetet har Lunds kommun delgivit den
studie kring lokaliseringsalternativ som gjordes 2015.
Med utgångspunkt i beslutade kommunala strategier och fysisk
planering har stadsbyggnadskontoret formulerat sex punkter som är
viktiga att beakta i utredningen om alternativ lokalisering:







Professionellt utbyte
Tillgång till attraktiv kollektivtrafik
Ambulans- och biltillgänglighet
Stadsliv
En identitetsstark miljö
Ro, lugn och gröna miljöer

Det presenterades även utformningsförslag från Mastersstudenter i
arkitektur på Chalmers tekniska högskola.
Vid diskussionen fanns det samstämmighet om att de sex punkterna
som har tagits fram är bra. Det konstaterades även att det är viktigt
med fingertoppskänsla och lyhördhet i interaktionen med Region
Skåne då Universitetssjukhuset är av mycket stor betydelse för Lund.
Samtidigt förespråkades det av vissa ledamöter ett behov av att vara
tydliga med att en lokalisering i centrala Lund är att föredra. Andra
inspel som gjordes handlade bland annat om behovet att koppla på
trafikkompetens i utredningsarbetet, samt att det finns goda
exempel från Danmark att beakta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-18

KS 2019/0619

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2019-12-18 klockan 14.00–15.55

Ledamöter

Börje Hed (FNL), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), 1:e v ordf
Hedvig Åkesson (KD), §§ 48-51 (del av), kl 14:00-15:20
Axel Hallberg (MP)

Övriga

Birgitta Petrusson, upphandlingschef, kommunkontoret
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef, socialförvaltningen, kl
14:00-15:00
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Jönsson, upphandlingsansvarig, Kommunförbundet
Skåne, kl 14:00-15:00
Hanna Hallgren, nämndsekreterare/registrator,
kommunkontoret

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 48–54

Plats och tid för justering

Tisdagen den 7 januari 2020 kl 09.00, Bruksgatan 22, Lund

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Börje Hed (FNL)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2019/0619

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

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum

2019-12-18

Paragrafer

§ 48–54

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare
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§ 48

Val av justerare

Louise Rehn Winsborg (M) utses att justera protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Godkännande av dagordning

Det beslutas att som ytterligare ärenden ta upp frågor om
upphandlingen av resebyrå samt Kunskapsparken 1 under punkten
"Övrigt" och att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Avtalen för hem för vård eller boende,
HVB-avtalens tillämpning
Inger Fröman Wallin från socialförvaltningen och Henrik Jönsson
från Kommunförbundet Skåne redogör för upphandlingar av HVBhem som genomförs i Kommunförbundet Skånes regi för
kommunernas räkning, varvid de bl.a uppger:
Kommunförbundet Skånes upphandlingar görs som
ombudsupphandlingar för kommunerna via fullmakt.
Förfrågningsunderlag tas fram med hjälp av kommunerna. Syftet
med detta upplägg är att få till stånd en ökad priskonkurrens och
en högre kvalitet.
En ny modell har tagits fram för upphandlingar inom vård- och
omsorg, som nu också kommer att appliceras på upphandlingar
inom individ- och familjeomsorg. Tidigare har man antagit samtliga
anbud. Nu kommer man för första gången att begränsa antalet
antagna anbud, vilket kommer att spara pengar.
Tjänsterna inom HVB-upphandlingarna kräver hög personaltäthet,
vilket gör att priserna går uppåt. Det har dock skett en utplaning av
priserna, vilket i det här sammanhanget får anses bra. Personaltäthet
kommer framledes att användas som kriterium vid upphandlingarna
och utvärderas. Priserna ökade med ca 10 procent senaste
upphandlingen, vilket bl.a beror på höjda krav på personaltäthet.
Det finns ca 700 HVB-avtal som granskas av fem personer hos
Kommunförbundet Skåne. Avtalsuppföljning görs via en priolista.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Nyheter på upphandlingsområdet

Birgitta Petrusson redogör för några nyheter inom
upphandlingsområdet.
Domar:
- HFD mål nr 6326-18, fråga om förlängd avtalsspärr
- Kammarrätten i Stockholms län mål 3592-19, överprövning av
upphandling av skolskjutsar och allmän linjelagd kollektivtrafik
- civilminister Lena Micko startar upp ett arbete med att ta fram en
nationell handlingsplan mot korruption
- Uppsala kommun har utsetts av föreningen Biogas öst till bäst på
biogas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Överprövningar av kommunövergripande
upphandlingar
Birgitta Petrusson redogör för överprövningar av
kommunövergripande upphandlingar;
- telefoniupphandlingen , HFD mål nr 6735-6806-18, överprövning
av avtals giltighet
- tekniska förvaltningen, färdtjänstupphandling
- serviceförvaltningen, upphandling av byggledare och
projektledare samt upphandling av ramavtal för måleriarbeten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Rapport om förmånscyklar

Birgitta Petrusson informerar om upphandlingen av förmånscyklar,
som måste göras om. Ny annonsering sker den 13 december 2019
och sista anbudsdag är den 27 januari 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Övrigt

Birgitta Petrusson uppger beträffande upphandlingen av ny resebyrå
att om man använder sig av Kommentus ramavtal finns
möjligheten för kommunen att använda sina egna avtal. Det ska
också vara möjligt att boka resa själv.
Birgitta Petrusson redogör för upphandlingen gällande
Kunskapsparken 1, som överklagats av VBA Syd AB och PK Road AB.

Beslut
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar
att bjuda in tekniska förvaltningens upphandlare till utskottets nästa
sammanträde.

Justerare
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