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Sammanfattning
Servicenämndens prognos visar på ett resultat om 84,9 mnkr, vilket är en positiv
budgetavvikelse om 6,5 mnkr och beror på fastighetsöverlåtelser (Tings- och Polishuset
i Dalby och Idalagården).

Totalt prognostiserar förvaltningen att investera 611,5 mnkr under år 2019. Prognosen
innebär att 395,mnkr av den kommungemensamma investeringsramen förbrukas under
2019, fördelat på beställda byggnationer 386,4 mnkr samt ännu ej beställda 9,1 mnkr.
Prognosen för den egna investeringsramen visar på att den fullt ut inte kommer
förbrukas under 2019.
Serviceförvaltningens sjukfrånvaro har minskat med 1,1 procentenheter jämfört med
samma period 2018.
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Förvaltningsberättelse
Ekonomi
Resultat
Resultaträkning (431)
Utfall april

Budget
april

Avvikelse
april

Helårsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Helårsavvikels
e 2019

505,2

526

-20,9

1 556,9

1 555,4

-1,5

-345,4

-371,5

26,2

-1 041

-1 049,6

-8,6

-94,3

-98,5

4,2

-295,5

-294,9

0,6

65,5

56

9,5

220,4

210,9

-9,5

0

0

0

0

0

0

-40,7

-47,3

6,7

-142

-126
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RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

24,8

8,7

16,1

78,4

84,9

6,5

RESULTAT

24,8

8,7

16,1

78,4

84,9

6,5

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

Analys av resultatet
Periodens resultat
Utfallet per den 30 april 2019 mot periodiserad budget visat totalt på en positiv
budgetavvikelse om 16,1 mnkr. Periodavvikelsen (inklusive avskrivningar) beror främst
på senareläggning av planerade åtgärder samt på ännu inte uppbokade poster för
perioden (ej attesterade interna fakturor, kostnader för media samt ej avropade medel
för flykting). De finansiella kostnaderna har minskat med 6,6 mnkr på grund av lägre
investeringstakt än budgeterat.
Prognos
Den prognostiserade intäktsminskningen om 1,5 mnkr beror främst på att
resultatkravet för gemensam fordonspool om 6,0 mnkr, har lagts på servicenämnden
istället för på 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 aktuell 2020. Intäktsminskning om 2,0 mnkr hänförs även till
minskade hyresintäkter på grund av senareläggning av vissa planerade ombyggnationer
(exempelvis av Nyvångsskolan). Sedan det har konstaterats att det inte finns någon
kommunal verksamhet som har behov av fastigheterna Polishuset och Tingshuset i
Dalby samt Idalagården har fastigheterna avyttrats och prognostiseras gå 3,4 mnkr
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respektive 2,8 mnkr i vinst.

Kostnaderna prognostiseras öka med 8,6 mnkr jämfört med budget och beror främst på
ökade fastighetsrelaterade kostnader om 6,0 mnkr samt ovan nämnda
omställnings/uppstartskostnader om 2,5 mnkr.
Finansnettot är en intern kostnad som främst är relaterad till beställningar från
kommunstyrelsen och är direkt kopplad till investeringstakten. Det visar på en positiv
budgetavvikelse om 16 mnkr.
För osäkerhetsfaktorer i prognosen se tidigare prognos.

Åtgärder vid avvikelse
Inget att rapportera.

Investeringar

Analys av investeringar

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
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Periodens investeringar
Utfallet per 2019-04-30 är 117,3 mnkr vilket är 57,8 mnkr högre än motsvarande period
2018 (59,5 mnkr).
Prognos

Egen ram
För 2019 har Serviceförvaltningen tilldelats egen investeringsram om 221 mnkr.
Förvaltningen prognostiserar per 2019-04-30 att erhållen investeringsram inte fullt ut
kommer att förbrukas under året. Det beror på att inomhusmiljöåtgärder om 5 mnkr
flyttas fram till 2020. 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.
Bygginvesteringar

I prognosen för april beräknar serviceförvaltningen att 395,5 mnkr kommer att
förbrukas under 2019, fördelat på beställda projekt om 386,4 mnkr samt ännu ej
beställda projekt om 9,1 mnkr.
Projekten Dalby Södra (Påskagänget) och Brunnshög har stoppats i avvaktan på
ytterligare utredningar.

Projektet Ombyggnad Bytaregatan kommer att slutredovisas under våren och det
prognostiserade utfallet är 5 mnkr lägre än budget (35 mnkr).
Total prognos

Totalt beräknad investeringsprognos för 2019 uppgå till 611,5 mnkr, alltså inga
avvikelser jämfört med föregående prognos (mars)
Större pågående projekt (50 mnkr och högre) per 2019-04-30;
•
•
•
•
•
•
•

Hedda Anderssongymnasiet
Vipan gymnasieskola
Lerbäckskolan Idrottshall
Stadshallen
Sagoeken (Kämnärsrätten)
Idala skola och idrottshall
Ridhus Ladugårdsmarken

Personal

Antal anställda
Antal
anställda 1
april 2019

Antal anställda
årsskiftet 18/19

Antal
anställda 1
april 2018

Antal
anställda 1
april 2017

Anställda kvinnor totalt

285

278

268

168

Anställda män totalt

312

303

284

151

Antal anställda totalt

597

581

552

319

Antal anställda

Antalet anställda har ökat med 45 personer jämfört med samma period föregående år.
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Det beror till viss del på att planerade rekryteringar för 2018 genomfördes efter
motsvarande period förra året. Dessa rekryteringar har varit nödvändigt för att klara
alla kontroller utifrån gällande myndighetskrav och vidare se till att åtgärder görs vid
identifierade brister

Förändringen av personalkostnaderna har i många fall ett samband med avslutade eller
nya överenskommelser och volymförändringar.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal

jan-mars 2019

jan-mars 2018

jan-mars 2017

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor

9,2

9,7

8,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män

5,2

6,9

5,1

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total

7,1

8,2

6,6

Sjukfrånvarons förändringar
Inom Serviceförvaltningen har sjukfrånvaron procentuellt i förhållande till ordinarie
arbetad tid gått ner från 9,2%2018 jan-feb till 7,1 % 2019 jan-mars.
Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män.
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Investeringsanslag Mindre Lokalinvesteringar 2019
Inv typ 1000

Projektnummer Objekt
Benämning
Hproj 6610
Fortsättning 2018 utfall 2019
661297
1160 Kristallen Ombyggnas foajé
661280
1106 Ekska huset brandanpassning ny verksamhet
2019
661310
661311
661312
661313

Uppdaterat:
2019-05-21 // SAS

(f d Oföutsedda)

Mindre Lokalinvesteringar under 5 mnkr som genererar tilläggsavtal

1009
1012
1512
1069

Fågelskolan Trapphiss till matsalens scen
Genarpkök Kapacitetsökning
Träffpunkt Klostergården Renovering lokal (virvelvinden/solstrålen fsk)
Stäket Ventilation

Äskat
Rest
Utbetalt
Slutredovisat

Utbetalt
2019

Upplagt

PL

Anslag
17 000 000

EH

1 100 000

38 765
149 959

totalt 18+19
85 875
278 759

AC
SB
OF
OF

300 000
600 000
800 000
65 000

284 791
67 722
855 241
70 008

2018-12-03
2019-01-08
2019-02-15
2019-03-11

2 865 000
14 135 000

1 466 486
1 466 486
70 008

Prel klart

Bygg SR

Stämt av med PL

Datum sr

A

2019-02-10
2019-02-23
2019-04-15
2019-02-20

Anmärkning

utbet 2018 47 111:utbrt 2018 128 800:-

SR

2019-04-30

SLUTREDOVISAD
KLAR ATT SR
FLYTTAD/ÄNDRAD

Serviceförvaltningen

Protokoll
2019-05-10
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Samverkansmöte serviceförvaltningen och
stabsfunktioner
Plats och tid:

Antraciten, Kristallen plan 7, 2019-05-10
klockan 10.00-10.33

Arbetsgivaren:

Pål Svensson (Ordförande)
Kristina Grankvist-Nordén (HR)
Anna Månsson (Sekreterare)

Kommunal:

Anette Gustavsson

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.

§ 4 Föregående mötesprotokoll 2019-04-17
Ingen kommentar.

§ 5 Ärenden till servicenämnden

De fackliga representanterna får ta del av listan över
delegationsbeslut för anmälan till servicenämnden den 15 maj 2019.

Vision önskar att vid ett annat tillfälle prata mer kring
Markentreprenad och vad som anses viktigt från arbetsgivarens sida
vid rekrytering av chefer (främst avdelningschefer) till
affärsområdet. Ordföranden kommenterar att Vägen framåt (som
presenterades vid förra samverkansmötet) handlar om det hållbara
ledarskapet och i det arbetet ingår bland annat att det ska finnas
uppdragsbeskrivningar för ledare oavsett inom vilken del av
förvaltningen som personen arbetar.
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
2019-05-10

§ 6 Verksamhets- och organisationsfrågor
• Bostadsavdelningen

På onsdag den 15 maj kommer det av vara gemensam information
för servicenämnden och socialnämnden gällande återkoppling kring
den nya bostadsorganisationen. I och med omflyttningen av
arbetsplatser på plan 4 så sitter avdelningen nu samlat.

§ 7 Arbetsmiljö

• Information från HR
-

Förvaltningen har haft ett projekt mellan Teknik och Service
och Måltidsservice för att fler anställda vid förvaltningen ska
få en heltidsanställning. Projektet ska nu ses över och det
behövs ett möte kring detta med de fackliga
representanterna.
Lönerevisionen: cheferna ska ha hunnit sätta de nya lönerna
och informera om dem innan den 25 juni. Listorna går sedan
till fackförbunden och avstämning är tänkt senast den 13
augusti.

§ 8 Jämställdhet, mångfald

Vision saknar Fairtrade fika i restaurang Höjdpunkten då det är
Fairtrade Challenge denna vecka (v. 19).

§ 9 Miljöfrågor

Ingen kommentar.

§ Övrigt

Inget att ta upp.
Vid protokollet:

För arbetsgivaren:

Anna Månsson

Pål Svensson
Servicedirektör
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För Kommunal:
Anette Gustavsson

Protokoll
2019-05-10

För Vision:
Anna Nilsson
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-25

§ 97

Micael Jarnesjö (SD) avsägelse av uppdrag
som ledamot i Servicenämnden

Dnr KS 2019/0243

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Micael Jarnesjö (SD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i servicenämnden.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-04-08 § 33.
Micael Jarnesjös (SD) avsägelse inkommen den 14 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att

befria Micael Jarnesjö (SD) från uppdraget
utse Bengt Malmberg (SD), Grangången 3, 247 60 Veberöd, till
ny ledamot i servicenämnden efter Micael Jarnesjö (SD), för
tiden till och med utgången av år 2022.

Beslut expedieras till:
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Servicenämnden
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Kommunkontoret/Löneavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-25

KS 2019/0160

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-04-25 klockan 17.00–22.40

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
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)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L), §§ 93-108, kl. 17.00-21.05
Inger Tolsved Rosenkvist (L), §§ 93-106, kl. 17.00-20.15
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ursula Savonius (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL), §§ 93-101, 103-114, tjänstgör ej § 102
pga jäv
Istvan Ulvros (FNL), §§ 97-114, kl. 17.05-22.40
Axel Hallberg (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-25

KS 2019/0160

Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD), §§ 93-109, kl. 17.00-21.15
Angelica Svensson (V)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C), §§ 100-114, kl. 18.05-22.40
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christer Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M), tjänstgör för Rasmus Törnblom (M)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L) §§
111-114
Daniel Kronmann (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
§§ 107-110
Josefine Temrell (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 110114, kl. 18.30-22.40
Robert Barnes (L), tjänstgör för Camilla Neptune (L)
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Carl Gustaf Jönsson (FNL) §
102
Lars Lindholm (FNL), tjänstgör för Istvan Ulvros (FNL) §§ 93-96
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)
Peter Bergwall (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Bengt Malmberg (SD) §§
110-114
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V)
Pia Askman (C), tjänstgör för Mattias Horrdin (C) §§ 93-99

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-25

KS 2019/0160

Ersättare

Sebastian Persson (S)
Lina Olsson (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S)
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Carl von Friesendorff (M)
Christoffer Stenström (M)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Tobias Ekholm (MP)
Urban Nilsson (SD)
Nita Lorimer (V), kl. 17.25-22.40
Lars A Ohlsson (V)
Johan Nilsson (C), kl. 17.10-22.40
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
John Sunnqvist (KD)

Justerare

Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer

§ 93–114

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan22 måndagen den 6 maj 2019 kl.
16.30

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Lennart Prytz (S)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-25

KS 2019/0160

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Paragrafer

§ 93–114

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-31

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-05-02

§ 133

Remiss förslag till beslut om
byggnadsminnesförklaring av
Folkparkshuset med park, Väster 5:10 och
del av Väster 7:1

Dnr KS 2019/0059

Sammanfattning
Länsstyrelsen överväger att med stöd av 3 kap. 1 § kulturmiljölagen
(1988:950) förklara Folkparkshuset med park, fastigheterna Väster
5:10 och del av Väster 7:1 för byggnadsminne och därvid meddela ett
antal skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen emotser Lunds kommuns
yttrande senast den 10 maj 2019.
Tekniska nämnden, servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden har yttrat sig.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 april 2019, § 150
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2019.
Förslag till yttrande.
Byggnadsnämndens beslut den 21 mars 2019, § 52.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2019, dnr BN
2018/0621.
Yttrande från stadsarkivarien den 1 mars 2019.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 mars 2019, § 37.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari
2019, dnr KU 2019/0039.
Servicenämndens beslut den 13 mars 2019, § 25.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2019, dnr SN
2019/0044.
Antikvarisk förundersökning Folkparken i Lund, Tyréns, 2013-06-07
Tekniska nämndens beslut den 13 februari 2019, § 43.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2019, dnr
TN 2019/114.
Remiss från Länsstyrelsen Skåne – Angående förslag till beslut av
byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset med park i Lund den
19 december 2018.

Yrkanden
Klas Svanberg (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att till Länsstyrelsen Skåne översända
upprättat förslag till yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-05-02
Fanny Johansson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk
(V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att till Länsstyrelsen
Skåne översända följande yttrande:
Lunds kommun gör bedömningen att det, även efter en
byggnadsminnesförklaring, är möjligt att bedriva en fullt fungerande
verksamhet i byggnaden. I Lund finns sedan tidigare flera andra
byggnadsminnen, i vilka det bedrivs verksamhet. Exempel på detta
är Theologicum, Universitetshuset, Rådhuset, Stäket,
Universitetsbiblioteket, Östervångsskolan med flera.
Vidare är det Lunds kommuns uppfattning att gamla träd och
växtlighet som är betydande för den biologiska mångfalden idag inte
ges ett lika starkt skydd som de som en byggnadsminnesförklaring
innebär. Byggnadsminnesförklaringen står inte i konflikt med den
framtida utvecklingen av parken för de behov som Lundaborna har,
då det i skötselplanerna skrivs in möjligheter till utveckling av
parken.
Samtidigt skulle ett beslut om en byggnadsminnesförklaring
innebära att folkparken blev ett av Sveriges yngsta byggnadsminne,
vilket i sig skulle vara en positionering i att värna kulturarven.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Klas Svanbergs (M) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Klas Svanbergs (M) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Klas Svanberg (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed
(FNL), Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar Nej.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Klas Svanbergs
(M) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-05-02

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till Länsstyrelsen Skåne översända upprättat förslag till
yttrande.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in: Prot.bil. § 133/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi är positiva till en byggnadsminnesförklaring
av Folkparken och har i frågan en samsyn med S, V och MP.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-02

KS 2019/0140

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-05-02 klockan 14.00–16.55

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), §§ 109-137, §§ 139-141 , närvarar inte § 138
p.g.a. jäv
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)
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 138

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Lena Fällström (S)
Axel Hallberg (MP)
Mats Olsson (V), kl. 14:00-16:30
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Annika Henning, Press- och medieansvarig, kommunkontoret
Emma Mesan, Sekreterare, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, Kommundirektör, kl. 14:00-15:20
Patrik Persson, Controller, kommunkontoret

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 109–141

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 8 maj 2019 kl. 12:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-02

KS 2019/0140

Underskrifter
Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-02

Paragrafer

§ 109–141

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-31

Reservation
Ärende 25
Dnr KS 2019/0059

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reservation
25. Förslag till beslut om byggnadsminnesförklaring av
Folkparkshuset med park, Väster 5:10 och del av Väster 7:1
Vi Socialdemokrater och Miljöpartister vill fortsätta arbeta för att stärka och utveckla Folkparken.
Vi tycker att det är viktigt att bevara denna historiska byggnad samtidigt som vi fortsätter att
utveckla ett kulturcentrum och verksamheten i parken.
Länsstyrelsens förslag om byggnadsminnesförklaring skulle inte förhindra att det bedrivs en fullt
fungerande verksamhet i byggnaden. Det skulle inte heller förhindra eller stå i konflikt med en
framtida utveckling av parken och av Folkparkshuset.
En byggnadsminnesförklaring skulle istället innebära ett starkt skydd för den växtlighet som är
betydande för den biologiska mångfalden, liksom en tydlig positionering i att värna de unga
kulturarven från Lunds kommuns sida.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig därför mot kommunstyrelsens beslut med
hänvisning till vårt eget yrkande.

Fanny Johansson (S)
Ledamot i kommunstyrelsen

Karin Svensson Smith (MP)
Ledamot i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-23

§ 150

Remiss förslag till beslut om
byggnadsminnesförklaring av
Folkparkshuset med park, Väster 5:10 och
del av Väster 7:1

Dnr KS 2019/0059

Sammanfattning
Länsstyrelsen överväger att med stöd av 3 kap. 1 § kulturmiljölagen
(1988:950) förklara Folkparkshuset med park, fastigheterna Väster
5:10 och del av Väster 7:1 för byggnadsminne och därvid meddela ett
antal skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen emotser Lunds kommuns
yttrande senast den 10 maj 2019.
Tekniska nämnden, servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden har yttrat sig.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2019.
Förslag till yttrande.
Byggnadsnämndens beslut den 21 mars 2019, § 52.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2019, BN
2018/0621.
Yttrande från stadsarkivarien den 1 mars 2019.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 mars 2019, § 37.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari
2019, KU 2019/0039.
Servicenämndens beslut den 13 mars 2019, § 25.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2019, SN
2019/0044.
Antikvarisk förundersökning Folkparken i Lund, Tyréns, 2013-06-07
Tekniska nämndens beslut den 13 februari 2019, § 43.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2019, TN
2019/114.
Remiss från Länsstyrelsen Skåne – Angående förslag till beslut av
byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset med park i Lund den
19 december 2018.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Philip Sandberg (L) yrkar att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-23
att
yttrande.

till Länsstyrelsen Skåne översända upprättat förslag till

Karin Svensson Smith (MP) och Anders Almgren (S) yrkar avslag på
att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att ställa sig negativ
till att byggnadsminnesförklara Folkparken såväl byggnader som
omgivande park. Gamla träd och växtlighet som är betydande för den
biologiska mångfalden, de skydd som finns idag är inte lika starka
som de som en byggnadsminnesförklaring innebär.
Byggnadsminnesförklaringen står inte i konflikt med den framtida
utvecklingen av parken för de behov som Lundaborna har, då det i
skötselplanerna skrivs in möjligheter till utveckling av parken.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner
att arbetsutskottet bifaller Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

till Länsstyrelsen Skåne översända upprättat förslag till
yttrande.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar
sig mot arbetsutskottets beslut.

Protokollsanteckningar
Helena Falk (V): Vänsterpartiet instämmer i Karin Svensson Smiths
(MP) yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-23

KS 2019/0312

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-04-23 klockan 09.00–11.05

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL), §§ 127-151, §§ 153-156, närvarar inte § 152
pga jäv
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 152

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V)

Övriga

Britt Steiner, planeringschef, kommunkontoret
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret
Jesper Jakobsson, administrativ chef , kommunkontoret, kl
10:15-11:05
Johanna Davander, kommunikationschef, kommunkontoret
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Annika Pettersson, socialdirektör, socialförvaltningen, kl 09:0009.45
Filippa Mellbourn, ekonomichef, socialförvaltningen, kl 09:0009.45
Fillip Olsson, praktikant
Patrik Persson, controller, kommunkontoret
Göran Wallén (M), ordförande, socialnämnden, kl 09:00-09:45
Henrik Nygren, lokalstrateg, kommunkontoret, kl 09:35-10:00
Elfva Barrio, Politisk sekreterare
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 127-156

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-23

KS 2019/0312

Rådhuset, onsdagen den 24 april 2019, kl 09:30

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Paragrafer

§ 127-156

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-17

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2019-04-15
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Emma Mesan

Kommunstyrelsen

046-355949
emma.mesan@lund.se

Remiss - Förslag till beslut om
byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset med
park i Lund, Väster 5:10 och del av Väster 7:1
Sammanfattning
Länsstyrelsen överväger att med stöd av 3 kap. 1 § kulturmiljölagen
(1988:950) förklara Folkparkshuset med park, fastigheterna Väster
5:10 och del av Väster 7:1 för byggnadsminne och därvid meddela ett
antal skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen emotser Lunds kommuns
yttrande senast den 10 maj 2019.
Tekniska nämnden, servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden har yttrat sig.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2019.
Förslag till yttrande.
Byggnadsnämndens beslut den 21 mars 2019, § 52.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2019, BN
2018/0621.
Yttrande från stadsarkivarien den 1 mars 2019.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 mars 2019, § 37.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari
2019, KU 2019/0039.
Servicenämndens beslut den 13 mars 2019, § 25.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2019, SN
2019/0044.
Antikvarisk förundersökning Folkparken i Lund, Tyréns, 2013-06-07
Tekniska nämndens beslut den 13 februari 2019, § 43.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2019, TN
2019/114.
Remiss från Länsstyrelsen Skåne – Angående förslag till beslut av
byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset med park i Lund den
19 december 2018.

Postadress

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Barnets bästa
I ärendet berörs frågan om målkonflikten mellan å ena sidan Lunds
behov av en ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfull
fastighetsförvaltning och behov av att kunna utveckla fastigheter för
den kommunala verksamheten och å andra sidan hur ett
arkitektoniskt värdefullt verk hanteras. Barn och unga berörs ur ett
framtidsperspektiv, dagens barn och unga är morgondagens vuxna.
Utveckling av byggnadens innehåll är viktigt ur ett barnperspektiv
och en byggnadsminnesförklaring kan innebära en begränsning av
vad som är möjligt att genomföra för barnens bästa. Även
möjligheterna att utveckla och tillföra funktioner i parken som är
viktiga ur ett barnperspektiv begränsas om parken
byggnadsminnesförklaras.

Ärendet
Förslaget till byggnadsminnesförklaring
Fråga väcktes år 2013 av en privatperson om
byggnadsminnesförklaring av Folkparksbyggnaden i Lund. År 2015
yttrande sig Byggnadsnämnden till länsstyrelsen i ärendet att Planoch bygglagen torde vara tillräcklig för att bevaka folkparkshusets
kulturhistoriska värden.
Länsstyrelsen överväger nu att med stöd av 3 kap. 1 §
kulturmiljölagen (1988:950), KML, förklara Folkparkshuset med
park, Fastigheterna Väster 5:10 och del av Väster 7:1 för
byggnadsminne och därvid med stöd av 3 kap. 2 § KML meddela
följande skyddsbestämmelser.
1. Byggnaden med pergola får inte flyttas, rivas, byggas till eller
på annat sätt ändras utvändigt.
2. Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme och
planlösningen får inte ändras. Stommen får inte byggas för
och dess ytskikt får inte ändras. Källarvåning undantas denna
bestämmelse.
3. Ingrepp får inte göras i fast inredning och tekniska
installationer. Ytskikt och färgsättning på fast inredning och
tekniska installationer får inte ändras.
4. Byggnadsminnets skyddsområde får inte ytterligare bebyggas
eller väsentligt ändras. Se avgränsning på karta i bilaga 1.
5. I parken får markbeläggning av smågatsten, tegelmurar och
bänkar av betong inte tas bort, ändras eller byggas för.
6. I parken får växtlighetens karaktär inte väsentligt ändras.
7. Byggnaden med pergola samt parken ska vårdas och
underhållas så att dess kulturhistoriska värden inte minskar.
Vård- och underhållsarbete av byggnad och pergola ska ske

Tjänsteskrivelse
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med material och metoder som är anpassade till byggnadens
arkitektoniska gestaltning och befintliga byggnadsmaterial
och utföranden.
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen lämna tillstånd enligt
3 kap. 14 § KML till att byggnadsminnet ändras i strid mot
skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen får ställa de villkor för
tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som
föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras
samt den dokumentation som behövs.
Förslaget har översänts till Lunds kommun för yttrande, vilket ska ha
inkommit till länsstyrelsen senast den 10 maj 2019.
Enligt 3 kap 1 § KML får länsstyrelsen förklara en byggnad som har
ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett
bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde
för byggnadsminne. Bestämmelserna om byggnadsminnen får också
tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av
kulturhistoriskt värde.

Nämndernas yttranden
Tekniska nämnden, servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden har yttrat sig och motsätter sig en
byggnadsminnesförklaring.

Kommunkontorets kommentar
Ekonomiska konsekvenser
En byggnadsminnesförklaring innebär längre administrativa
processer vid förändringar då Länsstyrelsens beslutsprocess måste
läggas till kommunens arbetsgång. Kommunens erfarenhet från
andra byggnadsminnesförklarade fastigheter är att det krävs ett
antal möten och omfattande administration för att få åtgärder
genomförda. En utökad tidsåtgång vid anpassning och förändring av
fastigheten kan i förlängningen innebära högre kostnader.
Begränsningar i hur lokalen kan och får anpassas för den verksamhet
som bedrivs i byggnaden påverkar hur effektivt lokalen kan
utnyttjas. Ett ineffektivt lokalutnyttjande leder i sin tur till högre
kostnader för kommunen.
Det planerade underhållet för en byggnadsminnesförklarad byggnad
kan bli mer kostsamt då material och byggnadsteknik ofta är dyrare
än de material och den byggnadsteknik som normalt sett används.
Byggnadsspecifika löningar kan bli aktuella när äldre teknik och
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materialval ska bevaras och upprätthållas. Sammantaget är det
sannolikt att det planerade underhållet blir dyrare då fastigheten är
byggnadsminnesförklarad.
Längre administrativa processer, restriktioner som kan påverka ett
effektivt lokalutnyttjande och sannolikt högre underhållskostnader
måste sättas mot de mervärden som en byggnadsminnesförklaring
medför.
Enligt 3 kap. 10 § KML har ägare rätt till ersättning av staten om
skyddsbestämmelser utgör hinder för rivning av en byggnad och
skadan därav är betydande i förhållande till värdet av berörd del av
fastigheten, eller på annat sätt innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.
Få ersättningar har utgått under årens lopp. Kommunen bör dock
flagga upp för ett ersättningskrav för det fall länsstyrelsen trots det
av kommunen anförda överväger byggnadsminnesförklaring.

Sammanfattning
Länsstyrelsens förslag har remitterats till berörda nämnder.
Byggnadsnämnden ser att det ur ett kulturhistoriskt perspektiv
medför positiva dimensioner om en av Lunds modernistiska
byggnader erhåller status som byggnadsminne men i övrigt ställer
sig samtliga nämnder, utifrån sina respektive perspektiv, negativa till
en byggnadsminnesförklaring.
Det framhålls Folkparkens utformning i sig själv har utgjort ett
problem för att hitta verksamheter som fungerar i byggnaden och att
den endast i begränsad omfattning har kunnat användas till
kommunal verksamhet. Det finns redan i dag konstaterade behov av
åtgärder, såväl vad avser eftersatt underhåll och bristande
konstruktioner, som avseende verksamhetsanpassningar för att
klara den planerade användningen som kulturhus/scen. En
byggnadsminnesförklaring där man i princip låser husets
utformning, gör det svårare och skapar dessutom en extra
administration för att genomföra nödvändiga successiva
förändringar för att hålla huset relevant och levande. Möjligheten för
snabb omställning av verksamheten i byggnaden försvåras och
fördröjs rent administrativt, och det medför även en större utmaning
att kunna möta nya behov som uppstår över tid.
Parken saknar idag viktiga funktioner och behöver en ordentlig
upprustning för att få nytt liv och utvecklas till Västers självklara
mötesplats. Om parken skulle byggnadsminnesförklaras skulle det
medföra stora begränsningar i hur parken kan utvecklas avseende
innehåll och vegetation. Förtätningar i närområdet, utanför parken,
kan innebära behov av åtgärder i parken för att möta nya grupper
eller målgruppers intressen. Då kan en tillståndsprocess försvåra
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möjligheterna till reglering av denna typ av åtgärder och deras
finansiering, genom exploateringsavtal.
Byggnadsnämnden konstaterar att såväl byggnaden som parken
besitter stora arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter som man
måste förhålla sig till i diskussioner om framtida användning och
renovering. Servicenämnden pekar på att dess erfarenhet är att det
bästa skyddet för en byggnad är att det bedrivs verksamhet i den och
byggnadsnämnden vidhåller sin tidigare bedömning att de verktyg
som tillhandahålls i plan- och bygglagen torde vara tillräckliga för att
bevaka de kulturhistoriska värdena. Det kan härvid tilläggas att i
Lunds bevaringsprogram är folkparksbyggnaden rödmarkerad, dvs.
utpekad som kulturmässigt värdefull och parkmiljön är
grönmarkerad, dvs. gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt
och/eller miljömässigt värde. Ändring av en byggnad ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar
till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas, vilket också gäller för allmänna platser.
Ingrepp i byggnadens fasader (tex byte av fönster och dörrar, nya
öppningar i murverket, byte av fasadmaterial, omfärgning) och ev.
tillbyggnader kräver bygglov, liksom ändrad användning. Inre
förändringar, tex förändrad planlösning eller ingrepp i tekniska
installationer kräver en anmälan.
Om byggnaden inte skulle förklaras som byggnadsminne, så finns
andra instrument att tillgå för att skydda byggnadens
kulturhistoriska värden. I detaljplan kan kommunen införa
skyddsbestämmelser avseende varsamhet. Vidare regleras i planoch bygglagen att en byggnads särdrag och kulturhistoriska värde
alltid ska beaktas i samband med bygglovsprövning och
anmälningsärenden. Lunds kommun har tillgång till särskild
kulturmiljökompetens genom att stadsantikvarien aktivt deltar i
handläggning av planer och bygglov som berör kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. Antikvarisk sakkunnig krävs vid förändringar
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Mot bakgrund härav och de ekonomiska konsekvenserna av en
byggnadsminnesförklaring förordar kommunkontoret att Lunds
kommun motsätter sig en byggnadsminnesförklaring.
Från och med 1960 års byggnadsminneslag och fortsatt enligt nu
gällande lagstiftning ställs inte krav på samtycke från ägare för
byggnadsminnesförklaring och ett byggnadsminne kan alltså inrättas
även mot fastighetsägarens vilja. Denna möjlighet har dock bara
utnyttjats vid ett fåtal tillfällen sedan dess.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

till Länsstyrelsen Skåne översända upprättat förslag till
yttrande.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Akten

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör
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Länsstyrelsen Skåne, Dnr 432-603-2013
205 15 Malmö

Remiss - Förslag till beslut om
byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset med
park i Lund, Väster 5:10 och del av Väster 7:1
Länsstyrelsen överväger att med stöd av 3 kap. 1 § kulturmiljölagen
(1988:950) förklara Folkparkshuset med park, fastigheterna Väster
5:10 och del av Väster 7:1 för byggnadsminne och därvid meddela ett
antal skyddsbestämmelser. Förslaget har översänts till Lunds
kommun för yttrande senast den 10 maj 2019.
Lunds kommun yttrar sig enligt följande.
Lunds kommun motsätter sig en byggnadsminnesförklaring av
Folkparkshuset med park, fastigheterna Väster 5:10 och del av
Väster 7:1, Lunds kommun.
Byggnaden
Folkparken, som i nuvarande form invigdes 1976, har i praktiken
sedan dess aldrig fungerat såsom varit avsett. Folkparkens
utformning har i sig själv har utgjort ett problem för att hitta
verksamheter som fungerar i byggnaden. Förutom
fritidsverksamheten i ena änden av byggnaden, har varken
kommunen eller privata aktörer på drygt fyrtio års tid åstadkommit
en verksamhet som nått upp till förväntningarna eller fungerat
ekonomiskt
Under tiden 2015 – 2017 har vissa åtgärder av mer akut
underhållskaraktär vidtagits avseende Folkparken. Det har bland
annat avsett del av skalskyddet (främst tak och dränering) och
brandskydd. Det finns redan i dag konstaterade behov av ytterligare
åtgärder, såväl vad avser eftersatt underhåll och bristande
konstruktioner, som avseende verksamhetsanpassningar för att
klara den planerade användningen som kulturhus/scen. Byggnaden
har visserligen fina arkitektoniska kvaliteter, men är samtidigt ett
barn av sin tid vad gäller val av vissa tekniska lösningar. Det finns
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problematiska konstruktioner som påverkar såväl dränering, som
tak, fönster och ventilation. Inte bara ventilation, utan även el- och
vs-installationer behöver åtgärdas inom en snar framtid, till den del
de inte redan är utbytta. Vidare behöver fönster och dörrar bytas till
dagens standard, såväl för verksamhetens skull, som av
fastighetsförvaltningsskäl. Taket på annexet är dåligt konstruerat
och i dåligt skick. Det behöver bytas ut i närtid och då bör
konstruktionen ändras. Annexet är också i behov av ny fasad med
avvattning enligt dagens byggnormer. Även tillgängligheten måste
ses över, vilket innebär ingrepp i såväl byggnadens yttre som inre.
Pergolan är i ett otillfredsställande skick. Skulle den bytas ut bör den
återskapas i ett utförande som är mindre underhållskrävande,
eftersom det påverkar hyreskostnaden.
Räcken runt gradänger måste delvis kunna ändras och plockas bort
(vilket redan är gjort på några ställen) för att anpassa lokalen till
pågående verksamhet. Räckena går att återskapa den dagen lokalen
får annan verksamhet eller liknande.
En byggnadsminnesförklaring där man i princip låser husets
utformning, gör det svårare och skapar dessutom en extra
administration för att genomföra nödvändiga successiva
förändringar för att hålla huset relevant och levande. Möjligheten för
snabb omställning av verksamheten i byggnaden försvåras och
fördröjs rent administrativt och det medför även en större utmaning
att kunna möta nya behov som uppstår över tid. En
byggnadsminnesförklaring är inte ändamålsenlig och strider enligt
kommunens uppfattning mot den arkitektoniska grundtanken om att
verksamheten ska styra byggnaden, inte tvärtom.
Parken
Parken tillkom ursprungligen på 1890-talet och har förändrats med
tiden med tillägg från olika epoker. 1970-talets brutalism gör sig
främst påmind intill byggnaden. Karaktären i parken under 1900talet var en livfull folkpark med restauranger, dansbanor, teater,
lusthus, karuseller m.m. Idag finns inget som påminner om
folkparkslivet kvar och parkens attraktion har minskat av olika
anledningar. Remissen saknar en analys av hela parkens historia.
I december 2018 antogs en ny detaljplan där parken planläggs för
parkändamål och inte längre som folkparksändamål på
kvartersmark. Planen är överklagad men om den vinner laga kraft
utgör parken alltså allmän platsmark.
Parken har en mycket viktig funktion i stadsdelen och är utpekad i
Grönprogram för Lunds kommun som Västers stadsdelspark. I
framtiden kommer den bli än mer viktig som grön lunga i en allt
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tätare stad. En stadsdelspark ska enligt Grönprogrammet innehålla
högre kvalitéer och ha funktioner som kan locka invånare från hela
stadsdelen.
Parken saknar idag viktiga funktioner och behöver en ordentlig
upprustning för att få nytt liv och utvecklas till Västers självklara
mötesplats. Det forna folkparkslivet från 1900-talets första del är
också intressant och borde kunna lyftas fram på ett bättre sätt. Ett
exempel på tillägg är en stadsdelslekplats med ”Folkparkstema”
influerad av det lustfyllda livet som funnits här.
Om parken skulle byggnadsminnesförklaras skulle det medföra stora
begränsningar i hur parken kan utvecklas avseende innehåll och
vegetation. Dessutom tillkommer en omfattande administrativ
tillståndsprocess som följd av byggnadsminnet vid eventuella
åtgärder. Förtätningar i närområdet, utanför parken, kan innebära
behov av åtgärder i parken för att möta nya grupper eller
målgruppers intressen. Då kan en tillståndsprocess försvåra
möjligheterna till reglering av denna typ av åtgärder och deras
finansiering, genom exploateringsavtal.
De föreslagna skyddsbestämmelserna avseende parken står också i
konflikt med skadedjursbekämpningen av råttor. Det är ett problem
att ha växtlighet tätt intill fasader, eftersom det skapar goda
betingelser för råttor och skapar ett fuktproblem för byggnaden. Vid
genomförandet av dräneringsarbeten för källardelen av byggnaden,
kommer växtlighet att behöva tas bort. Att återställa växtligheten på
samma ställe efter åtgärdernas genomförande är inte
ändamålsenligt, och skulle enligt förslaget vara en tillståndspliktig
åtgärd.
Skydd för de kulturhistoriska värdena
Lunds kommun konstaterar att såväl byggnaden som parken besitter
stora arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter som man måste
förhålla sig till i diskussioner om framtida användning och
renovering.
Lunds kommun framhåller att det finns andra instrument att tillgå
för att skydda byggnadens och parkens kulturhistoriska värden. I
Lunds bevaringsprogram är folkparksbyggnaden rödmarkerad, dvs.
utpekad som kulturmässigt värdefull och parkmiljön är
grönmarkerad, dvs. gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt
och/eller miljömässigt värde. I detaljplan kan kommunen införa
varsamhets- och skyddsbestämmelser. Vidare regleras i plan- och
bygglagen att en byggnads särdrag och kulturhistoriska värde alltid
ska beaktas i samband med bygglovsprövning och
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anmälningsärenden. Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så
att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden. En byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får
inte förvanskas, vilket också gäller för allmänna platser. Lunds
kommun har tillgång till särskild kulturmiljökompetens genom att
stadsantikvarien aktivt deltar i handläggning av planer och bygglov
som berör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Antikvarisk
sakkunnig krävs vid förändringar av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader. Lunds kommun vidhåller den bedömning som gjordes i
samband med remissen 2015, d.v.s. att med hänvisning till de rutiner
och den kompetens som bevakar kulturmiljöfrågorna i Lund, samt
att folkparksbyggnaden och parken är i kommunal ägo, så torde de
verktyg som tillhandahålls i PBL vara tillräckliga för att bevaka de
kulturhistoriska värdena.
Lunds kommun menar också att det bästa skyddet för en byggnad är
att det bedrivs verksamhet i den. I den utformning Folkparken haft
fram till 2018 har den endast i begränsad omfattning kunnat
användas till kommunal verksamhet. Kanske kan flertalet
nödvändiga anpassningar göras med tillstånd från Länsstyrelsen,
men det kostar pengar och resurser och riskerar att i praktiken
innebära att byggnaden upplevs som alltför besvärlig och kostsam
att utveckla.
Ersättning
För det fall länsstyrelsen trots det av kommunen anförda överväger
byggnadsminnesförklaring önskar Lunds kommun tillfälle att
inkomma med ersättningsanspråk.

Philip Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Delårsrapport för Lunds kommun per den 31
mars 2019

Dnr KS 2019/0328

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 mars
2019 för Lunds kommun och föreslår kommunstyrelsen att
godkänna rapporten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 april 2019, § 131
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2019
Delårsrapport mars för Lunds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna delårsrapport för Lunds kommun per den 31 mars
2019.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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Delårsrapport för Lunds kommun per 31 mars 2019
Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 mars
2019 för Lunds kommun och föreslår kommunstyrelsen att
godkänna rapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2019-04-15
Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 mars 2019

Barnets bästa
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning så att verksamheten
utövas ändamålsenligt och effektivt. Kommunen ska sträva efter att
uppnå ett tillräckligt stort årligt överskott så att investeringar kan
finansieras utan skuldsättningen för framtida generationer blir för stor.

Ärendet
Händelser av väsentlig betydelse
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Strategi för att utveckla kommunens service och tillgänglighet
i kommunens digitala kanaler är under framtagande, liksom
utkast till kommungemensamt servicelöfte och
servicehandbok.
Flera större planarbeten som pågått under de senaste åren
har godkänts och antagits under årets tre första månader,
bland annat trafikplats Ideon, fyrspårsutbyggnad FlackarpHögevall, Hedda Anderssongymnasiet och Nanolabb på
Science Village.
E-tjänsteutvecklingen har prioriterats och skapandet av "en
digital väg in"; en förutsättning för fortsatt digitalisering och
automation av verksamhetsprocesser. Bland annat pågår
projekt gällande automatiserat och digitaliserat
försörjningsstöd till medborgarna.
Arbete med framtagande av arbetsgivarplan för 2020-2022
för att lyfta fram prioriterade områden i arbetsgivarpolicyn
samt åtgärder som ska genomföras under perioden.
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Lunds 60:e ungdomsting genomförts på Sparbanken Skåne
Arena i mars. Temat var hållbarhet med utgångspunkt i de
globala målen Agenda 2030 och cirka 400 ungdomar deltog
Företagshälsovården har inlett sin verksamhet på Habo gård
genom kursen "Naturunderstödd stressreducering" där
medarbetare i Lunds kommun erbjuds metoder och
förhållningssätt för att reducera stress och ge vägledning i att
skapa och bibehålla balans mellan stress och återhämtning.

Måluppfyllnad
I dagsläget finns inte statistik att tillgå gällande indikatorerna
kopplade till kommunfullmäktiges mål eftersom flertalet av målens
indikatorer följs upp årsvis.
De aktiviteter och förbättringsåtgärder som görs inom kommunen
bedöms dock arbeta i riktning mot kommunfullmäktiges mål och
fokusområden.

Ekonomi
Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till minus 25
miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än budgeterat.
För perioden januari till mars redovisas ett resultat på 15 miljoner
kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än periodens budget.
Nämndernas redovisade resultat är dock endast 2 miljoner kronor
bättre än periodens budget.
Prognosavvikelsen förklaras med lägre skatteintäkter och
statsbidrag, högre nettokostnader för nämnderna, positivt
finansnetto samt lägre kostnader för reserverade medel avseende
driftkostnader för nya lokaler.
Störst positiv avvikelse uppvisar vård- och omsorgsnämnden som
prognostiserar ett överskott på 12 miljoner kronor, vilket främst
härleds till behovs- och volymförändringar.
Störst negativ avvikelse finns inom socialnämnden med ett förväntat
underskott om 30 miljoner kronor till följd högre kostnader för köpt
vård samt flytt till nya lokaler på Bytaregatan.
Investeringsprognosen uppgår till 941 miljoner kronor, vilket
understiger ram med 59 miljoner kronor.

HR
Antal anställda har, sedan den förste mars 2018, ökat med 134
personer, eller 1,3 procent. Sedan årsskiftet har ökningstakten
uppgått till 0,2 procent. Ökningen beror på framför allt på
verksamheterna har ökat i omfattning.
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Sjukfrånvaron, per den siste februari, uppgår till 8,2 procent, vilket
är en markant minskning jämfört med samma period 2018.
Minskningen sker både bland kvinnor och män.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna delårsrapport per den 31 mars 2019

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Nämnder och styrelser
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

