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Sammanfattning
Prognosen för servicenämnden visar på ett resultat om 72,6 mnkr 2019, vilket är en
negativ budgetavvikelse om 6,0 mnkr. Det beror främst på att resultatkravet om 6,0
mnkr för gemensam fordonspool har lagts på servicenämnden istället för de
förvaltningar som använder tjänsten.
Utfallet per den 28 feb 2019 mot periodiserad budget visar totalt på en positiv
budgetavvikelse om 11,5 mnkr och beror på lägre finansiella kostnader samt
senareläggning av planerade åtgärder.

Totalt prognostiserar förvaltningen per den 28 februari 2019 att investera 624,8 mnkr.
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Förvaltningsberättelse
Ekonomi
Resultat
Resultaträkning (431)
Utfall
februari

Budget
februari

Avvikelse
februari

Helårsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Helårsavvikels
e 2019

242,7

262,4

-19,7

1 557,2

1 551,2

-6

-153,9

-178,3

24,4

-1 041

-1 053

-12

-46,7

-49,3

2,5

-295,5

-295,5

0

42

34,8

7,2

220,6

202,6

-18

0

0

0

0

0

0

-19,4

-23,7

4,2

-142

-130
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RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

22,6

11,2

11,4

78,6

72,6

-6

RESULTAT

22,6

11,2

11,4

78,6

72,6

-6

(Mnkr)
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella kostnader
Interna finansiella
kostnader

Analys av resultat
Periodens resultat
Utfallet per den 28 feb 2019 mot periodiserad budget visar totalt på en positiv
budgetavvikelse om 11,5 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen härleds främst till lägre
finansiella kostnader samt till senareläggning av planerade åtgärder.
Prognos

Prognosen för servicenämnden visar på ett resultat om 72,6 mnkr 2019, vilket är en
negativ budgetavvikelse om 6,0 mnkr.

I internbudgeten 2019 framförde förvaltningen att nämnden inte har en budget i balans
motsvarande 6,0 mnkr. Den prognostiserade intäktsminskningen om 6,0 mnkr beror
främst på att resultatkravet för gemensam fordonspool, vilket motsvarar 6,0 mnkr, har
lagts på servicenämnden istället för de nämnder som använder tjänsterna. Det beslutade
resultatkravet om 6,0 mnkr för fordonspoolen innebär att servicenämnden behöver ta
ut denna vinst från andra nämnder. Viss leveransförsening i kombination med
omställnings/uppstartskostnader innan verksamheten har inordnats i linjeorganisation
gör att den beräknade kommuntotala besparingen som införandet bland annat syftar till
först skulle kunna bli aktuellt tidigast 2020.

Kostnaderna prognostiseras öka med 12,0 mnkr jämfört med budget och beror främst på
ökade verksamhetskostnader samt ovan nämnda omställnings/uppstartskostnader.
Finansnettot är en intern kostnad som främst är relaterad till beställningar från
kommunstyrelsen. Det visar på en positiv budgetavvikelse om 12 mnkr.
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Åtgärder vid avvikelse
Förvaltningens negativa prognosavvikelse om 6 mnkr hänförs främst till resultatkravet
för mobilitetspoolen. Redovisningen av möjliga åtgärder kommer i samband med
delårsrapporten (mars).

Investeringar

Investeringsredovisning
(Mnkr)

Utfall februari

Helårsbudget 2019

Helårsprognos 2019

Helårsavvikelse 2019

Inventarier, fordon

-1,2

-14

-14

0

Övriga anläggningar

-0,1

-2

-7,1

-5,1

Byggnader,
anläggningar

-2,8

-198

-198,1

-0,1

Immateriella,
finansiella

-0,4

-7

-7

0

TOTALT

-4,4

-221

-226,2

-5,2

Analys av investeringar
Periodens investeringar
Utfallet per 28 februari är 33,8 mnkr. Utfallet för motsvarande period 2018 var 27,6
mnkr.
Prognos
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Prognos
Servicenämnden har att hantera dels sin egen investeringsram som årligen beslutas av
Kommunfullmäktige och som innehåller medel för bland annat särskilda satsningar på
energibesparingar, komponentutbyte och vissa typer av byggnadsanpassningar. Vidare
hanterar Servicenämnden de medel som ligger hos kommunstyrelsen för byggnationer
och som nyttjas i takt som byggnationerna genomförs
Egen ram

För 2019 har Serviceförvaltningen tilldelats egen investeringsram om 221 mnkr.
Förvaltningen prognostiserar per 2019-02-28 att erhållen investeringsram kommer att
förbrukas under året. Faktorer som kan påverka utfallet är bland annat att erforderliga
bygglov inte erhålls, att anbud inte inkommer från entreprenörer alternativt är för dyra
samt politiska beslut.
Byggnationer

I prognosen per 28 februari beräknar serviceförvaltningen att 403,8 mnkr kommer att
förbrukas under 2019, fördelat på 369 mnkr på beställda projekt samt 34,9 mnkr på
ännu inte beställda.

Totalt prognostiserar förvaltningen per den 28 februari 2019 att investera 624,8 mnkr.

Större beställda investeringsprojekt (överstigande 50 mnkr) som pågår är:

• Hedda Anderssongymnasiet
• Vipan gymnasieskola
• Lerbäckskolan Idrottshall
• Stadshallen
• Sagoeken (Kämnärsrätten)
• Idala skola och idrottshall
• Ridhus Ladugårdsmarken
I projektet Hedda Anderssonsgymnasiet har förvaltningen fått beställning på 48 mnkr
för att ta fram systemhandlingar. Totalt beräknas investeringsutgiften bli ca 700 mnkr
vilket emellertid inte får någon inverkan på 2019 årsprognos.
Projekten Dalby Södra (Påskagänget), Brunnshög samt Södra Råbylund skola och
idrottshall har pausats i avvaktan på ytterligare utredningar.

Prognosen för bygginvesteringar understiger beslutad ram för 2019 med 381 mnkr av
ovan nämnda anledning samt fördröjda beslut/beställningar på Stadshallen,
Vikingaskolan och skolorna i Stångby.
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Samverkansmöte serviceförvaltningen och
stabsfunktioner
Plats och tid:

Diabasen, Kristallen plan 7, 2019-03-08
klockan 10.30-12.10

Arbetsgivaren:

Rebecka Kärrholm (Ordförande)
Kristina Grankvist-Nordén (HR)
Anna Månsson (Sekreterare)

Kommunal:

Anette Gustavsson
Preben Widerberg
Jenny Norrström

Vision:

§ 1 Val av sekreterare

Anna Nilsson

Anna Månsson utses till sekreterare.

§ 2 Val av justerare

Till justerare utses för Kommunal Anette Gustavsson och för Vision
Anna Nilsson.

§ 3 Samverkan för Serviceförvaltningens stab och
ekonomistab

Inget att rapportera gällande ekonomistaben. Staben har lyft frågan
gällande skyddsombud vid deras senaste APT men ingen har anmält
intresse.

§ 4 Föregående mötesprotokoll 2019-02-08
Ingen kommentar.

§ 5 Ärenden till servicenämnden

De fackliga representanterna får ta del av listan över anmälningar
samt delegationsbeslut för anmälan (endast offentliga delar).
Gällande servicedirektörens beslut om vidaredelegation och
verkställighet lämnas en rad synpunkter från de fackliga
representanterna vilka sammanfattas i punktform nedan
4:1 Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning och
lönesättning för befattningar avseende personal direkt
underställd
a. Stabschef
b. Eko chef
•

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Protokoll
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c. AOC LF
d. AvdC LF
e. EnhC ToS
f. AOC ME
g. AvdC ME
h. AOC MS
i. OmrC MS
j. Produktionsledare MS
De fackliga representanterna undrar om det när det är en
avdelningschef som anställer även är samma avdelningschef som har
lönesamtal med den anställde? Det är den som har budgetansvar
som även ska hålla i lönesamtalet och de fackliga representanterna
anser att det skulle behöva finnas en delning gällande rätt att besluta
om anställning och lönesättning om det är tänkt att enhetscheferna
ska hålla lönesamtal. Utöver detta påpekar de fackliga
representanterna att enhetscheferna på Markentreprenad saknas
under beslutsfattare.
• 4:4 Beslut om disciplinära åtgärder (skriftliga varningar)
De fackliga representanterna undrar varför det endast är
avdelningschefer från Lundafastigheter som är med här och inga
avdelningschefer från övriga affärsområden? Anser att övriga
avdelningschefer bör läggas till eller så ska avdelningscheferna
helt tas bort. Kommunal anser att det dessutom är
Affärsområdescheferna som har kunskap och kompetens att ta
dessa beslut. Vision anser att det vore önskvärt att föra en
diskussion i frågan på affärsområdenas samverkansmöten.
Ordföranden tar frågan vidare till förvaltningens ledningsgrupp.

• 4:7 Beslut om tillåtelse av viss bisyssla
Vision undrar varför inte alla enhetscheferna är med? Kommunal
anser att beslutet borde ligga på Affärsområdescheferna då det är
en fråga om likabehandling.
8:1 Lämna anbud, ingå avtal, förlikning och överenskommelse
om upphörande av avtal innebärande försäljning av tjänster
och/eller entreprenader som utförs av befintligt förvaltning till
en kostnad om högst 25 mnkr
De fackliga representanterna påminner om MBL vid försäljning
av tjänster då detta ofta glöms bort.
•

VO:2 Beslut om att bevilja tjänstledighet som följer av lagar och
avtal och
VO:3 Beslut om att bevilja tjänstledighet som inte följer av
lagar och avtal
Kommunal anser att det bör vara samma beslutsfattare på VO:2 och
VO:3. Kommunal anser även att arbetsledare bör tas bort från VO:2
då de inte anser att de har rätt kompetens om lagar och avtal.
•
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Arbetsgivaren delar inte åsikterna utan anser att det ska vara enligt
gjord indelning.

• VO:5 Beslut om tvångsförläggning av semester
Kommunal anser att även Kollektivavtalet bör tas med under lagrum.
Ordföranden anser dock inte detta och hänvisar till att det finns ett
stort antal avtal och styrdokument som är styrande för beslut enligt
verkställighetsordningen och om alla skulle tas med skulle det bli ett
alltför tungt dokument.

Kommunal anser att förvaltningen behöver titta mer på vem som ska
kunna besluta att köpa in varor vid Lokalvården och anser att det
skulle behövas fler beslutsfattare med i verkställighetsordningen.

Arbetsgivaren tar synpunkterna gällande beslut om vidaredelegation
och verkställighetsordning med sig och ska titta på det.
Beslut om vidaredelegation och verkställighetsordning anses
samverkad men är inte godkänd av de fackliga representanterna.
De fackliga representanterna påminner även om att det i vissa typer
av upphandlingar är viktigt att ta med skyddsombuden. Vissa
kategorier av upphandlingar ska även samverkas vilket kan behöva
påminnas om. Ordföranden tar på sig att påminna förvaltningens
ledningsgrupp om detta.

I övrigt inga kommentarer gällande ärenden till servicenämnden den
13 mars 2019.

§ 6 Verksamhets- och organisationsfrågor

Staben tittar på att förstärka IT-sidan då där råder hög belastning.
Förvaltningen tittar även på organisationen i samband med att
förändringar i högre chefsled skett vid förvaltningen.

§ 7 Arbetsmiljö

Ingen kommentar.

§ 8 Jämställdhet, mångfald

Vision undrar om temat för Servicedagen är bestämt? Inget är
bestämt ännu och Vision lämnar tips om inspirationstalaren Kristina
Spielli som pratar på temat arbetsglädje.

§ 9 Miljöfrågor

Ingen kommentar.

§ Övrigt

Vision tar upp att det är många provanställningar vid förvaltningen
just nu och att provanställning endast ska ske i undantagsfall.
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Kommunal tar upp frågan kring olika typer av specialanställningar
(särskilda anställningsformer) på Markentreprenad. Ser behov av en
helhetsplan för att kunna hantera frågan bra. Idag finns inte alltid det
utrymme som skulle behövas för att ta hand om de som kommer till
verksamheten inom ramen för dessa typer av anställningar, det
gäller även lärlingar. Frågan behöver tas upp på Markentreprenads
samverkansmöte.
Vision informerar om att det har bildats ett samverkansråd med
arbetsförmedlingen där socialförvaltningen (sammankallande) och
utbildningsförvaltningen sitter med och där de träffas för att prata
arbetsmarknadsfrågor. Kanske finns det möjlighet att även
serviceförvaltningen kan vara med i detta råd.
Vid protokollet:

För arbetsgivaren:

Anna Månsson

Rebecka Kärrholm
Stabschef

För Kommunal:

För Vision:

Anette Gustavsson

Anna Nilsson
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-28

§ 50

Lokaler för gymnastik

Dnr KS 2016/0265

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2019 § 26.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 § 13.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2019
Kommunkontorets bifogade utredning som PM den 24 januari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 17 december 2018,
§198 dnr KS 2016/0365
Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2017, §164 dnr KS
2014/0956
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2018, §198 dnr KS
2016/0265
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2017, dnr KS
2014/0956

Anföranden
Anders Almgren (S), Fredrik Ljunghill (M), Mattias Horrdin (C), Inger
Tolsved Rosenkvist (L), Helena Falk (V), Hans-Olof Andersson (SD),

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-28
Peter Bergwall (MP), Axel Hallberg (MP), Gunnar Brådvik (L),
Sebastian Persson (S), Philip Sandberg (L), Maja Grubelic (FI), Börje
Hed (FNL), Hedvig Åkesson (KD) och Fanny Johansson (S) yttrar sig.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP), Sebastian
Persson (S), Maja Grubelic (FI) och Fanny Johansson (S) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en dedikerad
gymnastikhall på Södra Råbylund med en uppskattad
investeringsutgift på 79 mnkr,
att delar av skolan på Södra Råbylund utformas (med
brandcellsindelning mm) för att säkra övernattningsmöjligheter för
lägerverksamhet etc. och att investeringsramen avseende skolan
därför också utökas med 1 Mkr,
att detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti
2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga gymnastikhallen vid
Arenan, samt kompletterar kommunfullmäktiges beslut den 14 juni
2016, §164 dnr KS 2014/0956 om att bygga en fullstor idrottshall på
Södra Råbylund,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa att
gymnastikföreningarna får tillgång till den fullstora idrottshallen
som byggs på Södra Råbylund,
att ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och
skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden att i samråd med LUGI
gymnastik återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
utformning och planlösning samt investeringsutgift innan
planlösningen fastställs,
att driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder skyndsamt utreda lösningar för skolidrottens behov
avseende Hedda Andersson-gymnasiet och Parkskolan,
att parallellt med ovanstående genomföra en fördjupad och
långsiktig utredning kring utvecklingen av arenaområdet
tillsammans med Fastighets AB Lund Arena samt Stiftelsen Arenan i
Lund.
Mattias Horrdin (C), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Hans-Olof
Andersson (SD), Fredrik Ljunghill (M), Gunnar Brådvik (L), Börje

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-28
Hed (FNL) och Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en dedikerad
gymnastikhall med en skolidrottsal på Södra Råbylund med en
uppskattad investeringsutgift på 99 mnkr,
att detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti
2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga gymnastikhallen vid
Arenan, samt kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2016, §164
dnr KS 2014/0956 om att bygga en fullstor idrottshall på Södra
Råbylund,
att 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,
att driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda nämnder och aktörer fortsätta att utreda lösningar för
skolidrottens behov parallellt med en fördjupad utredning kring
utvecklingen av arenaområdet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mattias Horrdins
(C) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Mattias Horrdins (C) m.fl. yrkande
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-28
Lokaler för gymnastik
Ledamöter
Mats Helmfrid
Lars V Andersson
Lennart Prytz
Göran Wallén
Louise R Winsborg
Christer Wallin
Klas Svanberg
Ann Heberlein
Adrian Borin
Birger Swahn
Fredrik Ljunghill
Dan Ishaq
Christine Ohlsson
Inga-Kerstin Eriksson
Mattias Horrdin
Ida Alterå
Agneta Lindskog
Hedvig Åkesson
Bengt Malmberg
Åsa Wittenfelt
Micael Jarnesjö
Hans-Olof Andersson
Victoria Tiblom
Christoffer Brinkåker
Mia Honeth
Karl Branzén
Camilla Neptune
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Philip Sandberg
Ursula Savonius
Gunnar Brådvik
Christoffer Karlsson
Ulf Nymark
Karin Svensson Smith
Yanira Difonis
Lars Wirtén
Sofie Lemontzis
Axel Hallberg
Kerstin Frygner
Jan Annerstedt
Carl Gustaf Jönsson
Istvan Ulvros
Börje Hed
Maria Nermark
Stig Svensson
Lena Fällström
Kenth Andersson
Eleni Rezaii Liakou
Rita Borg

Parti
(M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
Rasmus Törnblom

Ann-Charlotte
Ewerhard

Magnus Liljeroth
Urban Nilsson

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

Ewa Björnberg

Lars Lindholm

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Eva S Olsson
Sebastian Persson
Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

38

12

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (10)

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Transport:
Ledamöter
Anders Almgren
Björn Abelson
Mattias Olsson
Anna-Lena Hogerud
Peter Fransson
Fanny Johansson
Elin Gustafsson
Saima Jönsson Fahoum
Sven-Bertil Persson
Mats Olsson
Angelica Svensson
Helena Falk
Jesper Sahlén
Maja Grubelic
Dmitri Ivanov

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(FI)
(FI)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

38

12

0

0

0

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

38

27

0

0

0

Pär-Ola Nilsson

Klara Twete
Pontus Kjellström
Lars A Ohlsson

SUMMA:

Omröstningen utfaller med 38 ja-röster mot 27 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Mattias
Horrdins (C) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att

att

att
att

Justerare

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

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-28

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Feministiskt initiativ reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in: Protokollsbilaga KF § 50/01.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

7 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-02-28 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Christine Ohlsson (M), §§ 51-67, kl. 18.20-22.30
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ursula Savonius (L), §§ 33-52, kl. 17.00-19.55
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL), §§ 33-51, 53-67, tjänstgör ej § 52 pga
jäv
Istvan Ulvros (FNL), §§ 49-67, kl. 17.10-22.30
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

8 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Eva S Olsson (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Sebastian Persson (S), tjänstgör för Rita Borg (S)
Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Klara Twete (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christine Ohlsson (M)
§§ 33-50
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L) §§ 53-67
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Istvan Ulvros (FNL) §§ 33-48
samt för Carl Gustaf Jönsson (FNL) § 52
Lars Lindholm (FNL), tjänstgör för Maria Nermark (FNL)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Bengt Malmberg (SD)
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Micael Jarnesjö (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

9 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

Ersättare

Haris Hadzovic (S)
Alexander Lewerentz (M)
Carl von Friesendorff (M)
Jörgen Forsberg (M)
Christoffer Stenström (M)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Josefine Temrell (L)
Robert Barnes (L), kl. 17.00-21.40
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Diana Engblom (SD)
Nita Lorimer (V), kl. 17.15-22.30
Johan Nilsson (C), kl. 17.20-22.30
Pia Askman (C)
Annika Nilsson (FI), kl. 17.10-22.30
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)

Justerare

Lennart Prytz (S)
Peter Fransson (S)

Paragrafer

§ 33-67

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, den 12 mars kl 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lennart Prytz (S)

Justerare

Peter Fransson (S)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

10 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Paragrafer

§ 33-67

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-04

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 26

Lokaler för gymnastik

Dnr KS 2016/0265

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

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (6)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

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

Justerare

att

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

att

detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 30
augusti 2018, §198 dnr KS 2016/0265 om att bygga
gymnastikhallen vid Arenan, samt kommunfullmäktiges

Utdragsbestyrkande

2 (6)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-06
beslut den 14 juni 2016, §164 dnr KS 2014/0956 om att
bygga en fullstor idrottshall på Södra Råbylund.
att

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

att

driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.

att

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

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

att

att
att

Justerare

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

Utdragsbestyrkande

3 (6)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-06
för skolidrottens behov parallellt med en fördjupad utredning
kring utvecklingen av arenaområdet

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2018/0941

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-02-06 klockan 14.00–17.20

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 22 - 36, kl 14:00-16:05
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Klas Svanberg (M), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S), §§ 37-47

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), närvarar inte § 33 pga jäv
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S), kl 14:15-17:20
Axel Hallberg (MP)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig,
kommunkontoret

Justerare

Camilla Neptune (L)

Paragrafer

§ 22-47

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 13 februari
2019, kl 09:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

6 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2018/0941

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Paragrafer

§ 22-47

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-03-08

Reservation kommunfullmäktige 190228 ärende 18 Lokaler för gymnastik
Feministiskt initiativ instämde i yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet då vi, trots att vi ser det som märkligt att den ursprungliga planen som beslutats
inte har följts, inte önskar förhala ärendet ytterligare.
Detta är ett angeläget ärende som borde prioriterats högre. Politiken måste sluta dra ut på
processen som berör just denna målgrupp, dvs en idrott som är kvinnligt kodad och som
länge har haft behov av denna hall. En fullstor idrottshall ska kunna brukas av så många
som möjligt och ska inte bli underdimensionerad så att den dedikerade gymnastikhallen inte
omedelbart riskeras att användas till annat än den är tänkt för. I detta ärende kan inte
prestige eller maktförhållande vara rådande. Är vi överens om att gymnastikföreningarna
äntligen ska prioriteras så ska de också göra det. Det är både tydligt och förfärligt att idrotter
prioriteras olika beroende på vilket kön de kodas till och vi vill nu se att de efterlängtade och
välbehövliga hallarna byggs snarast möjligt men är inte överens om den planering som nu
antagits.
Vi reserverar oss därför mot beslutet som fattades till förmån för det yrkande från
Socialdemokraterna vi instämde i vid sammanträdet.

Maja Grubelic
Ledamot

Dmitri Ivanov
Ledamot

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2019-02-06,
ärende 5. Lokaler för gymnastik Dnr KS 2016/0265
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
avslagsyrkande.
Vi yrkade avslag till att riva upp beslutet att bygga vid arenan. Vi anser inte att
kvintetten har övertygad i sin vilja att riva upp och nästan säkert försena byggandet
av en dedikerad hall för gymnastik vid arenan. De har heller inte övertygat om att det
kommer att bli mer ekonomiskt förmånligt att bygga den i Södra Råbylund istället.
Nu stannar utvecklingen av arenaområdet av, det är mycket olyckligt.
För Sverigedemokraterna 2019-02-06
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Ärende 5
Dnr KS 2016/0265

Det borgerliga minoritetsstyret har inlett sin sejour vid ordförandeklubborna med att försaka ett
halvår i arbetet med att få en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik på plats. Istället för att
under hösten besvara servicenämndens frågor om förtydligande valde de istället att delvis starta
om hela processen. När vi socialdemokrater tog initiativ till en fullt utrustad hall dedikerad för
gymnastik hade inte minst LUGI gymnastik redan då kämpat länge för att en sådan hall skulle
byggas. Efter fullmäktiges beslut i augusti var vi därför tillsammans med
gymnastikföreningarna oerhört glada åt att denna satsning äntligen var beslutad om. Det är en
viktig satsning på idrotten generellt, men en ännu viktigare satsning för ett mer jämställt
idrottande. Därför är det i grunden djupt beklagligt att ärendet förhalats av det borgerliga
minoritetsstyret. Inte minst eftersom att alla partier i styret förutom Liberalerna röstade för vårt
förslag i augusti.
I kommunstyrelsens arbetsutskott när lokaler för gymnastiken diskuterades i december 2018
föreslog vi socialdemokrater att utredningen om ny placering av den nämnda lokalen för
gymnastik skulle kompletteras med ett uppdrag om att uppdra åt kommunkontoret att till KSAU
redovisa kostnader för ett alternativ 2 som inte omöjliggör för alternativ 3 i enlighet med
fullmäktiges beslut samt det ursprungliga alternativet innehållande en 3,5 positions och en 2
positions hall som tillgodoser behovet för skolidrotten och gymnastiken. Detta stöttades av
samtliga partier i KSAU. På vårt initiativ sattes ett slutdatum för den samlade utredningen,
vilket var under januari. Ännu har vi inte fått återrapporterat den del av uppdraget som vi
föreslog.
Eftersom att vi inte vill bidra till en ytterligare försening har vi valt att gå på linjen att hallen
ska byggas i Södra Råbylund. Däremot tycker vi socialdemokrater inte att förslaget från
kommunstyrelsens arbetsutskott är tillräckligt bra och därför förordar vi att en rad justeringar
görs.
Det handlar först och främst att stå fast vid den politiska inriktning vi slog ann under föregående
mandatperiod om att bygga fullstora (eller så kallade två positionshallar) när nya idrottshallar
byggs. Det är det som är långsiktigt mest gynnsamt för idrotten och i en stadsdel som Södra
Råbylund kommer behovet av tillgång till idrottshallar att vara stort. Däremot delar vi den
problembild som bland annat LUGI gymnastik framfört att de är rädda att de ska bli ”utbokade”
om det är en stor hall som byggs. Detta problem löser vi inte genom att bygga mindre
idrottshallar, utan det löser vi genom politisk vilja. Därför borde kultur- och fritidsnämnden få
ett uppdrag om att säkra tid i en ny idrotts hall åt gymnastikföreningarna. Vi socialdemokrater
vill också möta det stora behovet av att övernattningsanpassa skollokaler. Eftersom Södra
Råbylund nu blir en naturlig plats för gymnastiken och idrotten anser vi att det borde avsättas
särskilda medel för att övernattningsanpassa skolan på Södra Råbylund. För en i sammanhanget
lång kostnad skulle vi här kunna möjliggöra lägerverksamhet för idrottsföreningar och andra
organisationer. Något som i stort sett saknas i Lunds kommun. För oss socialdemokrater var
detta en viktig satsning i den budget som vi presenterade och vi avser att återkomma med förslag
på en motsvarande satsning i någon av tätorterna utanför staden.

Reservation
Ärende 5
Dnr KS 2016/0265
Vi socialdemokrater förordar också att hur den vidare processen kring framtagningen av dels
lokaler för gymnastiken, men också utredningen kring skolidrottens behov och arenaområdets
framtid tydliggörs. För det förstnämnda tycker vi socialdemokrater det borde vara en
självklarhet att involvera LUGI gymnastik tydligt i processen. Detta för att nyttja deras
kompetens men också för att korta ner processen så mycket som möjligt. Vad gäller utredning
kring skolidrottsbehovet för Hedda Anderssongymnasiet och Parkskolan är vi av den bestämda
åsikten att detta måste ske mycket skyndsamt. Vi menar också att arbetet med arenaområdets
framtid behöver tydliggöras.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 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

1 (4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-28

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

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

att

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

att

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.

att

driftkostnaderna arbetas in i EVP 2020-2022.

att

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

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

2 (4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-28

KS 2019/0005

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhuset: Knutssalen, 2019-01-28 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
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Britt Steiner, Planeringschef
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Jesper Jakobsson, Administrativ chef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare
Gunnar Jönsson, Kommunjurist
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Henrik Nygren, Lokalstrateg

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 12-31

Plats och tid för justering

Rådhuset den 29 januari kl 10:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-28

KS 2019/0005

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Paragrafer

§ 12-31

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-28

§ 49

Revidering av riktlinjer för offentlig konst

Dnr KS 2018/0102

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2019, § 31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-28 § 18.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-12-12.
Bilaga 1 Riktlinjer för offentlig konst
Bilaga 2 Förslag – Riktlinjer för offentlig konst
Kultur- och fritidsnämnden beslut den 15 november 2018, §141
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober
2018
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018, § 172
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juni 2018
Servicenämndens beslut den 14 mars 2018, § 24
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2018
Kultur- och fritidsnämnden beslut den 18 januari 2018, § 9
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari
2018

Anföranden
Gunnar Brådvik (L), Lars A Ohlsson (V), Sebastian Persson (S), Birger
Swahn (M), Lennart Prytz (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Peter
Bergwall (MP), Karin Svensson Smith (MP), Sengül Köse Lindqvist
(FI), Maja Grubelic (FI), Hans-Olof Andersson (SD), Agneta Lindskog
(KD) och Kerstin Frygner (FNL) yttrar sig.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L), Lars A Ohlsson (V), Sebastian Persson (S), Birger
Swahn (M), Lennart Prytz (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin
Svensson Smith (MP), Maja Grubelic (FI), Hans-Olof Andersson (SD),
Agneta Lindskog (KD) och Kerstin Frygner (FNL) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-28
förslag med tillägget att riktlinjerna ska gälla från och med 1 januari
2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att

godkänna upprättat förslag till riktlinjer för offentlig konst
gälla från och med 1 januari 2020

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-02-28 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Christine Ohlsson (M), §§ 51-67, kl. 18.20-22.30
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ursula Savonius (L), §§ 33-52, kl. 17.00-19.55
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL), §§ 33-51, 53-67, tjänstgör ej § 52 pga
jäv
Istvan Ulvros (FNL), §§ 49-67, kl. 17.10-22.30
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Eva S Olsson (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Sebastian Persson (S), tjänstgör för Rita Borg (S)
Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Klara Twete (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christine Ohlsson (M)
§§ 33-50
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L) §§ 53-67
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Istvan Ulvros (FNL) §§ 33-48
samt för Carl Gustaf Jönsson (FNL) § 52
Lars Lindholm (FNL), tjänstgör för Maria Nermark (FNL)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Bengt Malmberg (SD)
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Micael Jarnesjö (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

Ersättare

Haris Hadzovic (S)
Alexander Lewerentz (M)
Carl von Friesendorff (M)
Jörgen Forsberg (M)
Christoffer Stenström (M)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Josefine Temrell (L)
Robert Barnes (L), kl. 17.00-21.40
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Diana Engblom (SD)
Nita Lorimer (V), kl. 17.15-22.30
Johan Nilsson (C), kl. 17.20-22.30
Pia Askman (C)
Annika Nilsson (FI), kl. 17.10-22.30
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)

Justerare

Lennart Prytz (S)
Peter Fransson (S)

Paragrafer

§ 33-67

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, den 12 mars kl 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lennart Prytz (S)

Justerare

Peter Fransson (S)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-28

KS 2019/0034

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Paragrafer

§ 33-67

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-04

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-06

§ 31

Revidering av riktlinjer för offentlig konst

Dnr KS 2018/0102

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

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna upprättat förslag till riktlinjer för offentlig konst

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2018/0941

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-02-06 klockan 14.00–17.20

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 22 - 36, kl 14:00-16:05
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Klas Svanberg (M), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S), §§ 37-47

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), närvarar inte § 33 pga jäv
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S), kl 14:15-17:20
Axel Hallberg (MP)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig,
kommunkontoret

Justerare

Camilla Neptune (L)

Paragrafer

§ 22-47

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 13 februari
2019, kl 09:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2018/0941

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Paragrafer

§ 22-47

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-28

§ 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

1 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-28

KS 2019/0005

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhuset: Knutssalen, 2019-01-28 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
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Britt Steiner, Planeringschef
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Jesper Jakobsson, Administrativ chef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare
Gunnar Jönsson, Kommunjurist
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Henrik Nygren, Lokalstrateg

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 12-31

Plats och tid för justering

Rådhuset den 29 januari kl 10:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-28

KS 2019/0005

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Paragrafer

§ 12-31

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen

2018-12-12
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KS 2018/0102

Gunilla Welander

Kommunstyrelsen

gunilla.welander@lund.se

Revidering av riktlinjer för offentlig konst
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
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 12 december 2018
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

Barnets bästa
Fler barn och unga kommer att få möjlighet att ta del av den
offentliga konsten om den sprids och uppförs på mer tillgängliga
platser i stadsrummet.

Postadress

Besöksadress

Klicka här för att ange text.

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-12-12
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Ärendet
Nuvarande riktlinjer för offentlig konst beslutades av
kommunfullmäktige 1992 med tillägg från 2002 (se bilaga 1,
Riktlinjer för offentlig konst). I riktlinjerna fastslås att 2% av den
kalkylerade byggkostnaden ska avsättas till konstnärlig
utsmyckning. 1,5% ska avse investeringar och 0,5% ska avsättas i en
fond för framtida underhåll.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-01-18 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa vissa ändringar av befintliga
riktlinjer för offentlig konst. Ärendet togs upp i kommunstyrelsen
som förordade att nya riktlinjer skulle tas fram i sin helhet då de
gamla riktlinjerna inte kan följas eftersom de inte är förenliga med
gällande redovisningsregler.
De nya riktlinjerna som föreslås av kultur- och fritidsnämnden
innebär att:




Konsten i det offentliga rummet placeras där det lämpar sig
bäst. Den offentliga konsten är inte längre enbart knuten till
specifika byggprojekt.
Investeringsutrymmet för konst i det offentliga rummet
utgörs av ett fast belopp per budgetår med 3 mnkr som
riktvärde.
Medel för underhåll och reparationer av offentlig konst
avsätts i kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.

Placering av offentlig konst
De nya riktlinjerna innebär att den offentliga konsten inte längre är
knuten till specifika byggprojekt utan placeras där det finns behov
och lämpar sig bäst. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att
samarbetet mellan förvaltningarna gällande offentlig konst ska
intensifieras och utökas. Planeringen av konsten ska komma in i ett
tidigt stadium i planeringsprocesserna.
Kultur- och fritidsförvaltningen leder arbetet i samarbete med
serviceförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen.
Urvalsprocess och placering av konsten i det offentliga rummet
regleras av riktlinjer beslutade av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås fortsatt ha ett arbetsutskott för
konst som fattar beslut om urval.

Tjänsteskrivelse
2018-12-12
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Investeringsutrymme
I föreliggande förslag avsätts ett fast belopp per år till investeringar i
konst i det offentliga rummet. Ett fast belopp innebär mindre
administration och handpåläggning, då inga beräkningar behöver
genomföras för att ta fram investeringsutrymmet. Ett fast belopp
underlättar också den långsiktiga planeringen, då
investeringsutrymmet är känt för en längre tidshorisont.
Under perioden 2011 till 2017 har nuvarande riktlinjer resulterat i
investeringar i offentlig byggnadsanknuten konst på i genomsnitt 2,4
mnkr per år. Utöver detta har cirka 0,3 mnkr per år investerats i icke
byggnadsanknuten offentlig konst, till exempel konst i parker och på
torg. Totalt sett har Lund i genomsnitt under dessa sju år haft årliga
investeringar i offentlig konst på 2,7 mnkr. Vid placering av konst
måste platsen förberedas, det kan handla om markarbeten och
ledningsdragningar för vatten och el. Det är troligt att delar av dessa
investeringar tidigare förts till byggnaden och inte redovisats som
konst. För att ta höjd för dessa kostnader föreslås
att investeringsutrymmet ska utökas med ytterligare 0,3 mnkr per
år. Riktvärdet för investeringsutrymmet i offentlig konst föreslås
därmed uppgå till 3 mnkr per budgetår.
Investeringsramarna antas för fem år i taget och beslutas i samband
med fastställande av kommunens ekonomi- och verksamhetsplan.
Ett investeringsutrymme på 3 mnkr per år innebär ett totalt
investeringsutrymme för fem år på 15 mnkr. I investeringsramarna
kan utrymmet fördelas mellan åren för att på så sätt möjliggöra
genomförandet av större projekt.
I nuvarande modell ingår investeringar i offentlig konst som en del i
facknämndernas investeringar i nya byggnader och i
investeringsramarna redovisas den offentliga konsten inte som en
separat post. I de nya riktlinjerna föreslås att investeringar i offentlig
konst ska redovisas samlat i en egen post under kultur- och
fritidsnämnden. Planerade investeringar i offentlig konst blir på så
sätt tydligare, vilket ger en ökad transparens.
I de fall det årliga utrymmet anses för litet i förhållande till de
konstprojekt som nämnden vill genomföra, så föreslås att önskemål
om utökat investeringsutrymme ska anges som en separat post i
investeringsramarna. Önskemål om större ram kan exempelvis
motiveras av att kommunen ett visst år planerar att genomföra extra
stora byggprojekt, som enligt de gamla reglerna skulle ha gett
betydligt högre investeringsutrymme i offentlig konst än det nya
föreslagna riktvärdet. Beslut om utökad investeringsram beslutas av
kommunfullmäktige som en del av kommunens ekonomi- och
verksamhetsplan.

Tjänsteskrivelse
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Ramförstärkning på grund av de räntekostnader och avskrivningar
som uppstår i och med investeringen lyfts som övriga
kapitalkostnader fram i arbete med ekonomi- och
verksamhetsplanen.

Underhåll och reparationer av offentlig konst
I riktlinjerna från 1992 anges att 0,5% av byggnadskostnaderna ska
avsättas i en underhållsfond för framtida renoveringar och underhåll
av den byggnadsanknutna konsten. Riktlinjerna om fondering av
medel över budgetåren kan inte följas eftersom de inte är förenliga
med gällande redovisningsregler.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-21 att från och med 2017
utöka kultur- och fritidsnämndens driftram med 400 tkr för att klara
underhållet av byggnadsanknuten konst. Sedan tidigare fanns 160
tkr avsatt för detta ändamål vilket innebär att den totala driftramen
för renovering och underhåll ligger på 560 tkr per år. I föreslagna
riktlinjer har underhållsfonden tagits bort och underhåll och
renovering av konsten hanteras inom driften.

Införande av nya riktlinjer
De nya riktlinjerna föreslås träda i kraft 2020 och blir då en del av
arbetet med den ekonomiska verksamhetsplanen för 2020-2022
med investeringsramar för 2020 till 2024.
Kultur och fritidsnämnden föreslår att de nya riktlinjerna prövas
under en femårsperiod och därefter utvärderas inför beslut om
framtida förfaranden.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret är positiv till en friare placering av den offentliga
konsten som på sätt kommer fler lundabor tillgodo.
Kommunkontoret bedömer att ett fast årligt riktvärde ger mindre
administration samtidigt som det gör det lättare att planera
långsiktigt och underlättar i de fall kommunen vill genomföra större
konstprojekt.
Kommunkontoret anser att de nya riktlinjerna ger en ökad
transparens i och med att framtida investeringar i offentlig konst
redovisas i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan.

Ekonomiska konsekvenser
Revideringen av riktlinjer för offentlig konst innebär inte ökade
kostnader för kommunen jämfört med nuvarande riktlinjer.
Oavsett riktlinjer innebär en investering i konst ökade drifts-
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kostnader. Konst skrivs i regel inte av och en investering i konst
genererar därför inga avskrivningar utan enbart räntekostnad. Med
nuvarande andel självfinansiering och med dagens räntenivå innebär
en investering på 3 mnkr en räntekostnad på cirka 22 tkr per år.
Om lånen inte betalas av och med en årlig nyinvestering i konst på
3 mnkr så kommer investeringarna efter tio år summera till 30 mnkr
och den ackumulerade räntekostnaden uppgå till 1,2 mnkr.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat förslag till riktlinjer för offentlig konst

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden

Carin Hillåker
Bitr Kommundirektör

Kultur- och fritidsnämnden

1(1)
2018-11-13

Regler för utsmyckning av offentliga byggnader med mera
(Fastställda av kommunfullmäktige 1992-01-14)
1. Konstnärlig utsmyckning skall ske av alla byggnader som
uppföres i kommunal regi.
Sådan utsmyckning skall också ske av byggnader som
uppföres i annan regi om kommunen skall nyttja byggnaden
enligt leasingavtal eller långsiktigt hyresavtal.
2. För ändamålet skall en summa på 2 % av kalkylerade
byggnadskostnader avsättas.
Av denna summa skall 1,5 % avse investering och 0,5 %
framtida underhåll.
3. Den senare delen skall avföras till en underhållsfond som
förvaltas av kulturnämnden.
4. Det ankommer på kulturnämnden att vårda och underhålla
kommunens konstsamling. För ändamålet disponerar
nämnden medel ur den ovan redovisade underhållsfonden.
5. Beslut om utsmyckning av kommunens byggnader ankommer
på kulturnämnden efter överenskommelse med användaren.
6. Kulturnämnden och användaren skall i samråd utarbeta en
plan för vård av konstverket.

Tillägg till ovanstående regler – punkt 1 och 6
(Fastställda av kommunfullmäktige 2002-02-28)

Medel skall också avsättas för konstnärlig utsmyckning vid
om- och tillbyggnad då investeringen överstiger fem miljoner
kronor.
Kultur- och fritidsnämnden skall i samråd med
Lundafastigheter upprätta en plan för vård och underhåll av
konstverken.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

kultur-fritid@lund.se

Riktlinjer – offentlig konst
2018-12-12

Förslag till riktlinjer för offentlig konst
Riktlinjerna-offentlig konst ersätter Regler för utsmyckning av
offentliga byggnader, 1992-02-27 § 22 och § 284, med tillägg
2002-02-28 § 38.
Riktlinjerna gäller för konst som definieras som investering. Med
investering menas en tillgång, som har en livslängd på minst tre år
och ett värde som uppgår till minst 20 tkr.
Investeringsutrymme
Investeringsutrymmet för konst i det offentliga rummet utgörs av ett
fast belopp per budgetår med 3 mnkr som riktvärde.
Investeringsutrymmet kan utökas om kommunfullmäktige finner det
lämpligt. Beslut om utökning fattas i och med att kommunfullmäktige
godkänner föreslagen investeringsram.
Investeringsram
Investeringsramarna för konst i det offentliga rummet redovisas
samlat i en egen post under kultur- och fritidsnämnden.
Det totala investeringsutrymmet för aktuell femårsperiod kan
fördelas över åren, vilket möjliggör konstprojekt med olika
investeringstyngd.
Kommunkontoret genomför en årlig avstämning mellan
investeringsutrymme och utnyttjad investeringsram för att över tid
säkerställa att investeringsramarna följer riktlinjerna och
överensstämmer med beslutat investeringsutrymme.
Kapitalkostnader
Investeringar i konst i det offentliga rummet placeras under kulturoch fritidsnämnden. Ramförstärkning på grund av de räntekostnader
och avskrivningar som uppstår i och med investeringen beräknas av
kultur- och fritidsnämnden och lyfts som övriga kapitalkostnader
fram i arbete med ekonomi- och verksamhetsplanen.

Postadress

Box XXX
Postnr ORT

Besöksadress

Gata nummer

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

forvaltningsbrevlada@lund.se

1(2)

Riktlinjer – offentlig konst

Kostnader för reparationer och underhåll
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för reparation och underhåll av
konst i det offentliga rummet. Medel för detta ändamål avsätts i
nämndens driftbudget.
Urvalsprocess och placering av konst i det offentliga rummet
Urvalsprocess och placering av konsten i det offentliga rummet
regleras av riktlinjer beslutade av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås fortsatt ha ett arbetsutskott för
konst som fattar beslut om urval.

2(2)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-06

§ 57

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds
kommun och Lokalpolisområde Lund 20192022

Dnr KS 2018/0450

Sammanfattning
Samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen är
det dokument som övergripande stadfäster vår samverkan.
Underordnat den överenskommelsen träffas medborgarlöften och
andra gemensamma åtgärder och handlingsplaner som tar sin
utgångspunkt i överenskommelsen.
Nuvarande samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun
och lokalpolisområde Lund upphörde att gälla 2018-12-31. En
arbetsgrupp från Lunds brottsförebyggande råd har arbetat fram ett
förslag till ny överenskommelse. I förslaget har hänsyn tagits till att
arbetsmetoden ”Medborgarlöften” börjat användas i
samverkansarbetet mellan kommunen och polisen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-18 att
remittera förslaget till ny samverkansöverenskommelse till berörda
nämnder, styrelser och organisationer för synpunkter.
Sammanfattningsvis är de inkomna remissvaren positiva även om
det finns frågor kring åtgärder och utförande inom de prioriterande
områdena. Detaljbeskrivning av vilka åtgärder som skall genomföras
och vilka instanser som ansvarar för genomförandet av dessa
åtgärder redovisas hädanefter i de medborgarlöftena som avges
gemensamt av kommunen och polisen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2019 § 55
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-01-23
Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och
Lokalpolisområde Lund 2019-2022
Minnesanteckningar från Lunds BRÅ, 2018-12-18
Byggnadsnämndens beslut 2018-10-18, § 203
Servicenämndens beslut 2018-10-17, § 86
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-09-20, § 114
Socialnämndens beslut 2018-09-19, § 159
Barn- och skolnämndens beslut 2018-09-19, § 140
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-09-18
Tekniska nämndens beslut 2018-09-18, § 213
Miljönämndens beslut 2018-09-13, § 88

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-06
Lokalpolisområde Lunds remissvar, 2018-06-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-18, § 127

Yrkanden
Camilla Neptune (L) och Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med
arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till överenskommelse samt att Lunds
kommun understryker vikten av polisnärvaro i de östra
kommundelarna,
att uppdra åt kommunkontoret att initiera ett medborgarlöfte med
polisen om polisnärvaro i de östra tätorterna med bas i en ökad
bemanning på polisstationen i Dalby.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om
återremiss, med uppdraget
att det i samverkansöverenskommelsen ska framgå att den polisiära
närvaron ska öka på platser som är eller upplevs som otrygga.
Inga-Kerstin Eriksson (C) instämmer i Camilla Neptunes (L) m.fl
yrkande samt yrkar avslag på Hans-Olof Anderssons (SD)
återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Kommunstyrelsen beslutar därefter i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till överenskommelse samt att Lunds
kommun understryker vikten av polisnärvaro i de östra
kommundelarna,
att uppdra åt kommunkontoret att initiera ett medborgarlöfte med
polisen om polisnärvaro i de östra tätorterna med bas i en ökad
bemanning på polisstationen i Dalby.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-06

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 57/01.
Beslut expedieras till:
Lokalpolisområde Lund
Byggnadsnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och skolnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Lunds Brottsförebyggande råd
Kommunkontoret/Ledningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/0019

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-03-06 klockan 14.00–17.00

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 48-69, kl 14:00-16:15
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 70-73

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Jessica Ulfgren (L), närvarar inte § 65 pga jäv
Klas Svanberg (M)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret
Mattias Nilsen, samhällsstrateg, kommunkontoret
Kajsa Hansson Sigvardsson, press och mediaansvarig,
kommunkontoret

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 48-73

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 13 mars 2019 kl
09:30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/0019

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Paragrafer

§ 48-73

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-05

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2019-03-06,
ärende 9. Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och
Lokalpolisområde Lund 2019-2022 Dnr KS 2018/0450
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt
återremissyrkande:
att det i samverkansöverenskommelsen ska framgå att den polisiära närvaron ska öka
på platser som är eller upplevs som otrygga.
För Sverigedemokraterna 2019-03-06
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ledning

2019-01-23
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Mats Greko

Kommunstyrelsens arbetsutskott

046-35 84 60
mats.greko@lund.se

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds
kommun och Lokalpolisområde Lund 2019-2022
Sammanfattning
Samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen är
det dokument som övergripande stadfäster vår samverkan.
Underordnat den överenskommelsen träffas medborgarlöften och
andra gemensamma åtgärder och handlingsplaner som tar sin
utgångspunkt i överenskommelsen.
Nuvarande samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun
och lokalpolisområde Lund upphörde att gälla 2018-12-31. En
arbetsgrupp från Lunds brottsförebyggande råd har arbetat fram ett
förslag till ny överenskommelse. I förslaget har hänsyn tagits till att
arbetsmetoden ”Medborgarlöften” börjat användas i
samverkansarbetet mellan kommunen och polisen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-18 att
remittera förslaget till ny samverkansöverenskommelse till berörda
nämnder, styrelser och organisationer för synpunkter.
Sammanfattningsvis är de inkomna remissvaren positiva även om
det finns frågor kring åtgärder och utförande inom de prioriterande
områdena. Detaljbeskrivning av vilka åtgärder som skall genomföras
och vilka instanser som ansvarar för genomförandet av dessa
åtgärder redovisas hädanefter i de medborgarlöftena som avges
gemensamt av kommunen och polisen.
Föreslås att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
överenskommelsen mellan Lunds kommun och lokalpolisområde
Lund.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Kyrkogatan 11

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-01-23
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Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-01-23, denna skrivelse
Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och
Lokalpolisområde Lund 2019-2022
Minnesanteckningar från Lunds BRÅ, 2018-12-18
Byggnadsnämndens beslut 2018-10-18, § 203
Servicenämndens beslut 2018-10-17, § 86
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-09-20, § 114
Socialnämndens beslut 2018-09-19, § 159
Barn- och skolnämndens beslut 2018-09-19, § 140
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-09-18
Tekniska nämndens beslut 2018-09-18, § 213
Miljönämndens beslut 2018-09-13, § 88
Lokalpolisområde Lunds remissvar, 2018-06-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-18, § 127

Barnets bästa
Överenskommelsen innebär att barns och ungas bästa sätts i främsta
rummet då arbetet med de prioriterade områdena gynnar alla barn
och unga i Lunds kommun. Ett av de prioriterade områdena riktar sig
särskilt till ungdomar.

Ärendet
Samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen är
det dokument som övergripande stadfäster samverkan.
Underordnade detta träffas medborgarlöften och andra
gemensamma åtgärder och handlingsplaner som tar sin
utgångspunkt i överenskommelsen.
Nuvarande samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun
och lokalpolisområde Lund upphörde att gälla 2018-12-31. En
arbetsgrupp från Lunds brottsförebyggande råd har arbetat fram ett
förslag till ny överenskommelse. Syftet är att kommunen och polisen
tillsammans skall genom gemensamma åtgärder minska
brottsligheten och förbättra tryggheten för medborgare och
verksamma i Lunds kommun. I förslaget har hänsyn tagits till att
arbetsmetoden ”Medborgarlöften” börjat användas i
samverkansarbetet mellan kommunen och polisen.

Tjänsteskrivelse
2019-01-23
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Lunds BRÅ:s arbetsgrupp föreslår att de fem prioriterade områdena i
överenskommelsen är:
 Trygghetsskapande åtgärder
 Satsning på ungdomar
 Brott mot äldre
 Brott i nära relation
 Alkohol och andra droger

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-18 att
remittera förslaget till ny samverkansöverenskommelse till berörda
nämnder, styrelser och organisationer för synpunkter.
Sammanfattningsvis är de inkomna remissvaren positiva även om
det finns frågor kring åtgärder och utförande inom de prioriterande
områdena. Detaljbeskrivning av vilka åtgärder som skall genomföras
och vilka instanser som ansvarar för genomförandet av dessa
åtgärder redovisas hädanefter i de gemensamma medborgalöftena
som avges gemensamt av kommunen och polisen. I övrigt har
inkomna synpunkter, i tillämpliga delar, arbetats in i förslaget.

Ekonomiska konsekvenser

Överenskommelsen innebär att samsyn om prioriteringar skapas
mellan kommun och polis. De satsningar som görs sker inom ramen
för respektive nämnds budget och de särskilda medel som tilldelats
kommunstyrelsen för trygghetsskapande åtgärder.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

godkänna förslaget till överenskommelse mellan Lunds
kommun och Lokalpolisområde Lund

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Lokalpolisområde Lund

Carin Hillåker
Bitr Kommundirektör

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-06

§ 55

Nämndernas granskningsrapport intern
kontroll 2018

Dnr KS 2018/1053

Sammanfattning
Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med
intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens
arbete med intern kontroll i allt väsentligt fungerar väl, men att det
finns förbättringsområden. Det gäller framför allt behov av
informationsinsatser till enskilda brandskyddsansvariga samt
dokumentation. Informations- och arkivdokumentation behöver
uppdateras för flera IT-system.
Föreslås att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av
nämndernas interna kontrollarbete för 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2019 § 52
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Granskningsrapport intern kontroll Lunds kommun 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete
för år 2018.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/0019

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-03-06 klockan 14.00–17.00

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 48-69, kl 14:00-16:15
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 70-73

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Jessica Ulfgren (L), närvarar inte § 65 pga jäv
Klas Svanberg (M)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret
Mattias Nilsen, samhällsstrateg, kommunkontoret
Kajsa Hansson Sigvardsson, press och mediaansvarig,
kommunkontoret

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 48-73

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 13 mars 2019 kl
09:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/0019

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Paragrafer

§ 48-73

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-02-25

§ 52

Nämndernas granskningsrapport intern
kontroll 2018

Dnr KS 2018/1053

Sammanfattning
Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med
intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens
arbete med intern kontroll i allt väsentligt fungerar väl, men att det
finns förbättringsområden. Det gäller framför allt behov av
informationsinsatser till enskilda brandskyddsansvariga samt
dokumentation. Informations- och arkivdokumentation behöver
uppdateras för flera IT-system.
Föreslås att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av
nämndernas interna kontrollarbete för 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Granskningsrapport intern kontroll Lunds kommun 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete
för år 2018

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-25

KS 2019/0010

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhuset: Knutssalen, 2019-02-25 klockan 13.00–14.50

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, §§ 49-72, kl 13:0514:50
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Hedvig Åkesson (KD), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M) §§ 4748

Ersättare

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

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Jesper Jakobsson, Administrativ chef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Mattias Nilsen, Samhällsstrateg
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 47-72

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 26 februari 2019, kl
10:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-25

KS 2019/0010

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Paragrafer

§ 47-72

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-03-21

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse
2019-02-11
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Anna Andersson
046-359 50 31

Kommunstyrelsen

anna.andersson8@lund.se

Nämndernas granskningsrapport intern kontroll
2018
Dnr KS 2018/1053

Sammanfattning
Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med
intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens
arbete med intern kontroll i allt väsentligt fungerar väl, men att det
finns förbättringsområden. Det gäller framför allt behov av
informationsinsatser till enskilda brandskyddsansvariga samt
dokumentation. Informations- och arkivdokumentation behöver
uppdateras för flera IT-system.
Föreslås att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av
nämndernas interna kontrollarbete för 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11 (denna skrivelse)
Granskningsrapport intern kontroll Lunds kommun 2018

Barnets bästa
Den interna kontrollen är ett led i kommunens styrning och ledning
och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett
ändamålsenligt sätt så att barns intresse skyddas.

Ärendet
Redovisning av genomförd granskning av kommungemensamma
kontrollaktiviteter för år 2018. Granskningen avser de
kommungemensamma kontrollmål som beslutades av
kommunstyrelsen 2017-12-06 § 367 samt en utvärdering av
kommunens samlade interna kontroll.
De kommungemensamma kontrollaktiviteterna har under 2018 varit
följande
 Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete
 Självskattning av kontrollmiljö för dokumenthantering och
informationssäkerhet
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-02-11
Uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet visar att det i
allt väsentligt fungerar i kommunens nämnder. De få brister som
rapporterats avser främst informationsinsatser till enskilda
brandskyddsansvariga samt dokumentation av det systematiska
brandskyddsarbetet. Bristerna kommer att åtgärdas under 2019.
Servicenämnden har även ett ansvar i sin roll som
fastighetsförvaltare för de fastigheter som hyrs ut. De
förbättringsåtgärder som nämnden lyfter fram är att
gränsdragningslistor ska beslutas och implementeras och att arbetet
ska digitaliseras.
Självskattning avseende dokumenthantering och
informationssäkerhet visar att nämnderna arbetar systematiskt med
att uppfylla de krav som ställs. Nämnderna har identifierat några
förbättringsområden, bl a behöver informations- och
arkivdokumentation enligt kommunens arkivreglemente uppdateras
för flera IT-system.
Utöver de kommungemensamma kontrollaktiviteterna har varje
nämnd genomfört två-fyra kontrollaktiviteter beslutade av
respektive nämnd utifrån riskanalys i respektive verksamhet. I de
fall brister har påträffats har nämnderna upprättat plan i syfte att
åtgärda bristerna.
Den samlade bedömningen är att nämnderna arbetar systematiskt
med en interna kontrollen och att den i allt väsentligt fungerar väl i
kommunens verksamheter.
Granskningen redovisas i sin helhet i tillhörande rapport.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete
för år 2018

Kommunkontoret

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör
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Tjänsteskrivelse
2019-02-11
Akten

3(3)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-28

§ 84

Motion från Pernilla West (FI) m.fl
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor
och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

Sammanfattning
Pernilla West (FI) m.fl. föreslår i en motion att Lunds kommun ska
servera minst ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag
i alla förskolor, grundskolor och gymnasier samt att Lunds kommun
ska servera 100 % vegetabilisk kost minst två dagar i veckan i alla
förskolor, grundskolor och gymnasier.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2019 § 59
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 § 25
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-20 § 253
Kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2018, § 213
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2018, § 196
Kommunfullmäktiges beslut den 11 oktober 2018, § 176
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 294.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018.
Servicenämndens beslut den 18 april 2018, § 31.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018.
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018, § 37.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 21 mars 2018, § 66.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018.
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014.
Pernilla West (FI) m.fl. motion ”Vegetabilisk mat som norm i Lunds
skolor och förskolor” inkommen den 20 december 2017.

Anföranden
Annika Nilsson (FI), Maja Grubelic (FI), Pontus Kjellström (V), Jan
Annerstedt (FNL), Christoffer Brinkåker (SD), Inger Tolsved
Rosenkvist (L), Lars Wirtén (MP), Klara Twete (S), Fanny Johansson
(S), Ewa Björnberg (MP), Pia Askman (C), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Sofie Lemontzis (MP), Mia Honeth (L), Fredrik Ljunghill (M), Karl
Branzén (M), Jesper Sahlén (V) och Dmitri Ivanov (FI) yttrar sig.

Yrkanden
Maja Grubelic (FI) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-28
Pontus Kjellström (V), Lars Wirtén (MP) och Fanny Johansson
(S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att utöka andelen vegetariska alternativ vid kommunens skolor och
förskolor samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med servicenämnden
initiera en uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun och därmed
anse motionen besvarad
Jan Annerstedt (FNL), Christoffer Brinkåker (SD), Inger Tolsved
Rosenkvist (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L) och
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jan Annerstedts (FNL)
m.fl yrkande
Omröstning begärs
För att utröna vilket förslag som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringens ställer ordförande proposition på dessa och finner
att kommunfullmäktige bifaller Pontus Kjellströms (V) m.fl yrkande
som motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Jan Annerstedts (FNL) m.fl yrkande
Nej för bifall till Pontus Kjellströms (V) m.fl yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2019-03-28
Motion 'Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor'
Ledamöter
Mats Helmfrid
Lars V Andersson
Lennart Prytz
Göran Wallén
Louise R Winsborg
Christer Wallin
Klas Svanberg
Ann Heberlein
Adrian Borin
Birger Swahn
Fredrik Ljunghill
Dan Ishaq
Christine Ohlsson
Inga-Kerstin Eriksson
Mattias Horrdin
Ida Alterå
Agneta Lindskog
Hedvig Åkesson
Bengt Malmberg
Åsa Wittenfelt
Micael Jarnesjö
Hans-Olof Andersson
Victoria Tiblom
Christoffer Brinkåker
Mia Honeth
Karl Branzén
Camilla Neptune
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Philip Sandberg
Ursula Savonius
Gunnar Brådvik
Christoffer Karlsson
Ulf Nymark
Karin Svensson Smith
Yanira Difonis
Lars Wirtén
Sofie Lemontzis
Axel Hallberg
Kerstin Frygner
Jan Annerstedt
Carl Gustaf Jönsson
Istvan Ulvros
Börje Hed
Maria Nermark
Stig Svensson
Lena Fällström
Kenth Andersson
Eleni Rezaii Liakou
Rita Borg

Parti
(M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
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Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
Rasmus Törnblom
Ann-Charlotte
Ewerhard

Carl von Friesendorff

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

Gustav Lundblad

Axel Nordberg
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X
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X
X
X
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Ewa Björnberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

37

12

1

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2019-03-28

Transport:
Ledamöter
Anders Almgren
Björn Abelson
Mattias Olsson
Anna-Lena Hogerud
Peter Fransson
Fanny Johansson
Eva S Olsson
Saima Jönsson Fahoum
Sven-Bertil Persson
Mats Olsson
Angelica Svensson
Helena Falk
Jesper Sahlén
Maja Grubelic
Dmitri Ivanov

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(FI)
(FI)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

37

12

1

0

0

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

37

27

1

0

0

Sebastian Persson

Pontus Kjellström

SUMMA:

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster mot 27 nej-röster och 1 som
avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Beslut expedieras till:
Pernilla West (FI)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Cherry Batrapo (FI)
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-28

KS 2019/0108

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-03-28 klockan 17.00–22.25

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande, tjänstgör ej § 77 pga jäv
Lars V Andersson (C), vice ordf, tjänstgör ej § 77 pga jäv
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, tjänstgör som ordförande § 77
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Ursula Savonius (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP), §§ 78-92, kl. 17.55-22.25

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-28

KS 2019/0108

Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Angelica Svensson (V)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V), §§ 78-92, kl. 17.30-22.25
Jesper Sahlén (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Sebastian Persson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christer Wallin (M)
Carl von Friesendorff (M), tjänstgör för Christine Ohlsson (M)
Christoffer Stenström (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) § 77
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Gunnar Brådvik (L)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Peter Bergwall (MP), tjänstgör för Sofie Lemontzis (MP) §§ 68-77
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Saima Jönsson Fahoum (V)
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C) § 77
Gustav Lundblad (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-28

KS 2019/0108

Ersättare

Lina Olsson (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S), kl. 17.40-22.25
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L), kl. 17.10-22.25
Josefine Temrell (L)
Ann Tångmark (FNL), kl. 17.15-22.25
Lars Lindholm (FNL)
Tobias Ekholm (MP)
Urban Nilsson (SD)
Nita Lorimer (V)
Lars A Ohlsson (V)
Pia Askman (C)
Annika Nilsson (FI)
John Sunnqvist (KD)

Justerare

Peter Fransson (S)
Axel Hallberg (MP)

Paragrafer

§ 68-92

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 8 april 2019 kl.
14.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Mats Helmfrid (M) §§ 68- 76, 78-92 Lennart Prytz (S) ordf § 77

Justerare

Peter Fransson (S)

Justerare

Axel Hallberg (MP)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-28

KS 2019/0108

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Paragrafer

§ 68-92

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

§ 294

Motion ”Vegetabilisk mat som norm i Lunds
skolor och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden
har lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har
sammanfattat yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och
förskolor den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Karin Svensson Smith (MP)
och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utöka
andelen vegetariska alternativ vid kommunens skolor och förskolor.
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med servicenämnden
initiera en uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun och därmed
anse motionen besvarad.
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Paragrafer

§ 259-298

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-07-05

Ulrika Dagård
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Diarienummer

KS 2017/1210
Kommunstyrelsen

0734 – 15 09 30
ulrika.dagard@gmail.com

Motion från Pernilla West (FI) m.fl "Vegetabilisk mat
som norm i Lunds skolor och förskolor"
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat
yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Barnets bästa
Ärendet handlar om att minska matens klimatpåverkan genom att
barn och unga i Lunds skolor och skolor ska ät mer vegansk kost.
Dock framgår det av nämndernas yttranden att i dagsläget kan inte
måltidsservice säkerställa att barnen/eleverna får sitt näringsbehov
tillgodosett motsvarande 30 % av det dagliga behovet med
vegetabilisk mat som norm. Därför är det osäkert om förslaget i
motionen är förenligt med barnets bästa.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-07-05
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Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat
yttrandena.

Sammanfattning av remissyttrandena
Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden har kontaktat måltidsservice, skolledare,
skolor och förskolor i Lund för att förhöra sig om möjligheten att
servera ett 100 % veganskt kostalternativ till barn och elever.
Måltidsservice uppger att de har svårigheter med att säkerställa att
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat
vegetabilisk mat.
Skolledare och måltidsservice uppger att de beställer färre antal
portioner när det är vegetarisk kost på matsedeln vilket innebär att
elever äter mindre de dagarna. Detta också beroende av vilken typ av
vegetarisk mat som serveras.
Förskolor uppger att de små barnen generellt äter mindre när
vegetarisk kost serveras och att det därför äts mer mellanmål under
de dagarna.
Skolorna uppger att eleverna äter mindre när det serveras
helvegetariskt mat, dock menar vissa skolor att de behöver utbilda
och entusiasmera elever till att äta mer vegetariskt och att
måltidsservice behöver utveckla och förnya de vegetariska
alternativen. Vissa skolor serverar redan dagligen ett vegetariskt
alternativ som komplement.

Tjänsteskrivelse
2018-07-05

3 (4)
Diarienummer

KS 2017/1210
Barn- och skolnämnden instämmer inte i F!:s förslag utan föreslår
istället att en dag per vecka fortsätter att vara helvegetarisk i
förskolan och skolan, samt resterande dagar erbjuda ett vegetariskt
alternativ parallellt med ordinarie måltidsutbud, för att på så sätt
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost.
Eventuellt kan införande av vegetarisk kost parallellt med det
ordinarie måltidsutbudet innebära ökade kostnader.
Servicenämnden
Servicenämnden ser positivt på kommunens målsättningar om att
minska klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor.
Servicenämnden uppger att de har svårigheter med att säkerställa
att barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande
30 % av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat
vegetabilisk mat.
I servicenämndens uppdrag ingår också att se till att elever vill äta
den mat som serveras och att matsvinnet minskar. Under de dagar
då enbart vegetariska måltider serveras ökar matsvinnet och antalet
matgäster minskar.
Servicenämnden menar att varje elev även fortsättningsvis ska ges
möjlighet att välja det alternativ som passar hen bäst i enlighet med
Kostpolicy för Lunds kommun.
Servicenämnden beslutar i sitt yttrande att serviceförvaltningen i
samråd med kommunkontoret initierar en uppdatering av
Kostpolicy för Lunds kommun under nästa mandatperiod och i
arbetet med att uppdatera kostpolicyn utreda förslag om vegetarisk
mat två gånger i veckan i skolan.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till aktivt medverka till att
minska matens miljöpåverkan.
Utbildningsnämnden har kontaktat måltidsservice. Måltidsservice
uppger att de har svårigheter med att säkerställa att
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till

Tjänsteskrivelse
2018-07-05
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exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat
vegetabilisk mat.
Utbildningsnämndens skolor erbjuder redan dagligen ett vegetariskt
alternativ. Skolorna och eleverna ser det som positivt och ser det
som en självklarhet att fortsätta med vegetariska alternativ. Elever
som önskar kan även få vegansk kost dagligen.

Kommunkontorets kommentar över remissyttrandena

Kommunkontoret instämmer i nämndernas bedömning att det är
positivt att Lunds kommun försöker minska sin klimatpåverkan och
främjar hälsosamma levnads- och matvanor.
Det framgår från barn och skol-, service- och utbildningsnämndens
yttrande att måltidsservice i dagsläget inte kan säkra att barn och
elever får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 % av det
dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm.
Utbildningsnämndens skolor serverar redan idag ett vegetariskt
alternativ dagligen i sina skolor, vilket är förenligt med
måltidsservices bedömning att elever i gymnasieåldern är medvetna
om och kan ta ansvar för sitt dagliga näringsbehov. Dessutom
erbjuds de elever i gymnasieskolan som önskar, vegansk mat
dagligen. Dock är bedömningen att måltidsservice inte kan
säkerställa och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och
ska ta det ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har
önskat vegetabilisk mat.
Med utgångspunkt från ovanstående sammanfattning och
nämndernas yttranden är det inte lämpligt i dagsläget att bifalla F!:s
motion. Kommunkontoret föreslår därför att motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att

avslå motionen.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-28

§ 77

Årsredovisning 2018 med nämndernas
årsanalyser. Revisionsberättelse

Dnr KS 2018/0977

Jäv
Presidieledamöterna Mats Helmfrid (M) och Lars V Andersson (C)
anmäler jäv och deltar inte under ärendets behandling

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds
kommun och dess bolag 2018.
Kommunrevisionen har ingett revisionsberättelse. Revisorerna har
tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse
och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse den 28 mars 2019.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-03-27
Kommunrevisionens beslut 2019-03-08.
Revisionsberättelse 2019-03-08
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-06 § 54.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2019 § 51
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-22 dnr KS 2018/0977
Årsredovisning 2018 med nämndernas årsanalyser
Nämndernas årsanalyser finns tillgängliga på Inloggad för
förtroendevalda
Miljöredovisning 2018

Anföranden
Britt Svensson, kommunrevisionens ordförande, redovisar innehållet
i revisionsberättelsen.
Lennart Prytz (S), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, lägger
fram kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut enligt
följande:
Årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och
är upprättad enligt god redovisningssed. Med anledning härav och
med åberopande av vad revisorerna anfört i övrigt beslutar
kommunfullmäktige
att

Justerare

godkänna kommunens årsredovisning för 2018

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-28
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i dessa organ
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP),
Börje Hed (FNL), Fredrik Ljunghill (M), Ulf Nymark (MP), Carl von
Friesendorff (M), Helena Falk (V), Maja Grubelic (FI), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Jesper Sahlén (V), Hedvig Åkesson (KD), Hans-Olof
Andersson (SD), Mattias Horrdin (C), Göran Wallén (M), Fanny
Olsson (V), Johan Nilsson (C), Mats Olsson (V) och Birger Swahn (M)
yttrar sig.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Fredrik Ljunghill (M), IngaKerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD), Helena Falk (V) och
Göran Wallén (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning för 2018
Helena Falk (V) yrkar därutöver att kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 48 miljoner i en social investeringsfond

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Helena Falks (V) yrkande
om social investeringsfond mot avslag på detsamma och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag till Helena Falks (V) yrkande
Nej för bifall till Helena Falks (V) yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2019-03-28
Årsredovisning 2018 med nämndernas årsanalyser
Ledamöter
Mats Helmfrid
Lars V Andersson
Lennart Prytz
Göran Wallén
Louise R Winsborg
Christer Wallin
Klas Svanberg
Ann Heberlein
Adrian Borin
Birger Swahn
Fredrik Ljunghill
Dan Ishaq
Christine Ohlsson
Inga-Kerstin Eriksson
Mattias Horrdin
Ida Alterå
Agneta Lindskog
Hedvig Åkesson
Bengt Malmberg
Åsa Wittenfelt
Micael Jarnesjö
Hans-Olof Andersson
Victoria Tiblom
Christoffer Brinkåker
Mia Honeth
Karl Branzén
Camilla Neptune
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Philip Sandberg
Ursula Savonius
Gunnar Brådvik
Christoffer Karlsson
Ulf Nymark
Karin Svensson Smith
Yanira Difonis
Lars Wirtén
Sofie Lemontzis
Axel Hallberg
Kerstin Frygner
Jan Annerstedt
Carl Gustaf Jönsson
Istvan Ulvros
Börje Hed
Maria Nermark
Stig Svensson
Lena Fällström
Kenth Andersson
Eleni Rezaii Liakou
Rita Borg

Parti
(M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare
Christoffer Stenström
Johan Nilsson

Rasmus Törnblom
Ann-Charlotte
Ewerhard

Carl von Friesendorff

Gustav Lundblad

Axel Nordberg

Ewa Björnberg
Peter Bergwall

Transport:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

50

0

0

0

0

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (9)

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Transport:
Ledamöter
Anders Almgren
Björn Abelson
Mattias Olsson
Anna-Lena Hogerud
Peter Fransson
Fanny Johansson
Eva S Olsson
Saima Jönsson Fahoum
Sven-Bertil Persson
Mats Olsson
Angelica Svensson
Helena Falk
Jesper Sahlén
Maja Grubelic
Dmitri Ivanov

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(FI)
(FI)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Sebastian Persson

50

0

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Pontus Kjellström
Nita Lorimer

X
X
X
X
X
X
X
X

SUMMA:

59

6

Omröstningen utfaller med 59 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå Helena Falks (V)
yrkande
Därefter godkänner kommunfullmäktige årsredovisningen för 2018
samt även miljöredovisningen för 2018.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen i enlighet med
kommunfullmäktiges presidiums förslag vad gäller ansvarsfrihet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och
är upprättad enligt god redovisningssed. Med anledning härav och
med åberopande av vad revisorerna anfört i övrigt beslutar
kommunfullmäktige
att
att

godkänna årsredovisning för 2018
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i dessa organ

Den som varit ledamot eller ersättare i nämnd , styrelse eller eljest
redovisningsskyldig till kommunen deltar inte i besluten om
ansvarsfrihet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-28
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunrevisionen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-28

KS 2019/0108

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-03-28 klockan 17.00–22.25

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande, tjänstgör ej § 77 pga jäv
Lars V Andersson (C), vice ordf, tjänstgör ej § 77 pga jäv
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, tjänstgör som ordförande § 77
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Ursula Savonius (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP), §§ 78-92, kl. 17.55-22.25

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-28

KS 2019/0108

Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Angelica Svensson (V)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V), §§ 78-92, kl. 17.30-22.25
Jesper Sahlén (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Sebastian Persson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christer Wallin (M)
Carl von Friesendorff (M), tjänstgör för Christine Ohlsson (M)
Christoffer Stenström (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) § 77
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Gunnar Brådvik (L)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Peter Bergwall (MP), tjänstgör för Sofie Lemontzis (MP) §§ 68-77
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Saima Jönsson Fahoum (V)
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C) § 77
Gustav Lundblad (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-28

KS 2019/0108

Ersättare

Lina Olsson (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S), kl. 17.40-22.25
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L), kl. 17.10-22.25
Josefine Temrell (L)
Ann Tångmark (FNL), kl. 17.15-22.25
Lars Lindholm (FNL)
Tobias Ekholm (MP)
Urban Nilsson (SD)
Nita Lorimer (V)
Lars A Ohlsson (V)
Pia Askman (C)
Annika Nilsson (FI)
John Sunnqvist (KD)

Justerare

Peter Fransson (S)
Axel Hallberg (MP)

Paragrafer

§ 68-92

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 8 april 2019 kl.
14.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Mats Helmfrid (M) §§ 68-76, 78-92

Lennart Prytz ordf § 77

Justerare

Peter Fransson (S)

Justerare

Axel Hallberg (MP)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-28

KS 2019/0108

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Paragrafer

§ 68-92

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-06

§ 54

Årsredovisning 2018 med nämndernas
årsanalyser

Dnr KS 2018/0977

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds
kommun och dess bolag 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2019 § 51
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019 02 22 dnr KS2018/0977
Årsredovisning 2018 med nämndernas årsanalyser
Nämndernas årsanalyser finns tillgängliga på Inloggad för
förtroendevalda
Miljöredovisning 2018

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

godkänna årsredovisning för 2018
avsätta 48 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som
därefter uppgår till 466 miljoner kronor

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Revisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/0019

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-03-06 klockan 14.00–17.00

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 48-69, kl 14:00-16:15
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 70-73

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Jessica Ulfgren (L), närvarar inte § 65 pga jäv
Klas Svanberg (M)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret
Mattias Nilsen, samhällsstrateg, kommunkontoret
Kajsa Hansson Sigvardsson, press och mediaansvarig,
kommunkontoret

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 48-73

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 13 mars 2019 kl
09:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/0019

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Paragrafer

§ 48-73

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-05

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen

2019-03-27

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0977

Anna Andersson

Kommunfullmäktige

046-35 50 31
anna.andersson8@lund.se

Årsredovisning 2018 med nämndernas årsanalyser
Sammanfattning
Efter det att Kommunstyrelsen har beslutat om årsredovisning för
Lunds kommun 2018, har noterats en felaktighet i beräkningen av
avsättning till resultatutjämningsreserv.
Kommunens resultat för 2018 uppnår inte nivån för att avsättning
ska få göras. Därmed bör ingen avsättning till
resultatutjämningsreserven göras.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-03-27 dnr KS2018/0977
Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2019 KS § 54
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2019 § 51
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-22 dnr KS2018/0977
Årsredovisning 2018

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunstyrelsen har föreslagit att Kommunfullmäktige beslutar att
godkänna årsredovisning för 2018 samt att avsätta 48 miljoner
kronor till resultatutjämningsreserv som därefter uppgår till 466
miljoner kronor.
Kommunallagen anger ett minimikrav för när avsättning till
resultatutjämningsreserv får göras. Då Lunds kommun inte når upp
till denna miniminivå 2018 bör ingen avsättning till
resultatutjämningsreserv ske. Resultatutjämningsreserven kvarstår
därmed oförändrad och uppgår efter beslut till 418 miljoner kronor.
Årets resultat på 48 miljoner kronor kommer istället läggas i posten
eget kapital. Ur ett budgetperspektiv har förändringen ingen större
konsekvens eftersom det redan finns avsatt 418 miljoner kronor och
det inte är sannolikt att den summan behövs för att hantera
eventuella underskott de kommande åren. Om det i framtiden finns
behov av att ett enskilt år hantera ett oundvikligt underskott för att
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2019-03-27
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Diarienummer

KS 2018/0977
skapa förutsättningar för hålla budget åren därefter finns det
undantagsregler som möjliggör att det egna kapitalet, inte endast det
som är öronmärk för resultatutjämningsreserven, kan användas.
Detta innebär att kommunfullmäktige endast ska besluta att
godkänna årsredovisning för 2018. Den andra att-satsen ska således
strykas.
En uppdaterad årsredovisning har tagits fram som bifogas ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

godkänna årsredovisning för 2018.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

