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Sammanfattning
Servicenämndens prognos visar på ett resultat om 84,6 mnkr, vilket är en positiv
budgetavvikelse om 6,3 mnkr och beror på fastighetsöverlåtelser (Tings- och Polishuset
i Dalby och Idalagården).
Totalt prognostiserar förvaltningen att investera 599,3 mnkr under år 2019, vilket är
12,2 mnkr lägre än föregående prognos (april). Prognosen för den egna
investeringsramen visar på att den fullt ut inte kommer förbrukas under 2019.
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Förvaltningsberättelse
Ekonomi
Resultat
Resultaträkning (431)
Utfall maj

Budget
maj

Avvikelse
maj

Helårsbudget
2019

Helårsprognos
2019

Helårsavvikels
e 2019

637,7

658,5

-20,9

1 556,9

1 555,2

-1,8

Kostnader

-447,6

-458,4

10,8

-1 041

-1 049,6

-8,6

Avskrivningar

-118,2

-123,1

5

-295,5

-294,9

0,6

71,9

77

-5,1

220,4

210,7

-9,7

0

0

0

0

0

0

-50,9

-59,2

8,3

-142

-126
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RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

21

17,8

3,2

78,4

84,6

6,3

RESULTAT

21

17,8

3,2

78,4

84,6

6,3

(Mnkr)
Intäkter

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella kostnader
Interna finansiella
kostnader

Analys av resultatet
Periodens resultat
Utfallet per den 31 maj 2019 mot periodiserad budget visat totalt på en positiv
budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Periodavvikelsen (inklusive avskrivningar) beror främst
på senareläggning av planerade åtgärder. De finansiella kostnaderna har minskat med
8,3 mnkr på grund av lägre investeringstakt än budgeterat.
Prognos
Den prognostiserade intäktsminskningen om 1,7 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. 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 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.
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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 hänvisas till delårsrapporten per den 31 mars.

Åtgärder vid avvikelse
Investeringar
Investeringsredovisning
(Mnkr)

Utfall maj

Helårsbudget 2019

Helårsprognos 2019

Helårsavvikelse 2019

-4,4

-14

-14

0

0

-2

-2,4

-0,4

Byggnader,
anläggningar

-24,8

-198

-195

3

Immateriella,
finansiella

-0,4

-7

-5

2

-29,6

-221

-216,4

4,6

Inventarier, fordon
Övriga anläggningar

TOTALT
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Analys av investeringar

Egen ram
För 2019 har Serviceförvaltningen tilldelats en egen investeringsram om 221,0 mnkr. I
prognosen för maj gör förvaltningen bedömningen att 216,0 mnkr kommer att
förbrukas. av erhållen investeringsram och beror främst på senareläggning av
inomhusmiljöåtgärder.
Bygginvesteringar

I den nya investeringsprocessen ligger investeringsbudgeten för byggprojekt initialt
under kommunstyrelsen som efterhand gör beställningar hos Serviceförvaltningen. I
prognosen för maj beräknar serviceförvaltningen att 383,3 mnkr kommer att förbrukas
under 2019, fördelat på 377,1 mnkr på beställda projekt samt 6,2 mnkr på ännu inte
beställda, en minskning med 12,2 mnkr jämfört med föregående prognos.

Anledningen till minskningen beror på att investeringar avseende Ridhuset på
Ladugårdsmarken skjuts fram till 2020, dock ingen förändring i beräknad totalutgift.
Totalutgiften för projektet Idala skola prognostiseras efter nya beräkningar minska med
6,0 mnkr..
Projektet Ombyggnad Bytaregatan kommer att slutredovisas under våren och det
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prognostiserade utfallet är 5 mnkr lägre än budget (35 mnkr).

Projekten Dalby Södra (Påskagänget) och Brunnshög har stoppats i avvaktan på
ytterligare utredningar.
Större pågående projekt (50 mnkr och högre) per 2019-05-31;

· Hedda Anderssongymnasiet
· Vipan gymnasieskola

· Lerbäckskolan Idrottshall
· Stadshallen

· Sagoeken (Kämnärsrätten)
· Idala skola och idrottshall
Total prognos

Totalt beräknad investeringsprognos för 2019 utgörs av 599,3 mnkr vilket är en
minskning med 12,2 mnkr jämfört med föregående prognos (april).

Periodens investeringar
Utfallet per 2019-05-31 är 141,7 mnkr vilket är 49,9 mnkr högre än motsvarande period
2018 (91,8 mnkr).
Prognos, jämfört med föregående år

Prognosen per 2019-05-31 är 69,8 mnkr högre jämfört med motsvarande period
föregående år (599,3 jfr med 529,5 mnkr).

Att såväl prognos som utfall är högre 2019 jämfört med föregående år beror på att
större beställda projekt som exempelvis Vipan kommit i produktionsfasen.

Prognos

Personal
Antal anställda
Antal
anställda 1
maj 2019

Antal anställda
årsskiftet 18/19

Antal
anställda 1
maj 2018

Antal
anställda 1
maj 2017

Anställda kvinnor totalt

287

278

274

171

Anställda män totalt

312

303

292

152

Antal anställda totalt

599

581

566

323

Antal anställda
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Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling

Sjukfrånvarons förändringar
Inom Serviceförvaltningen har sjukfrånvaron procentuellt i förhållande till ordinarie
arbetad tid gått ner från 6,5 % 2019 jan-mars till 5 % 2019 jan-april.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män.
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Investeringsanslag Mindre Lokalinvesteringar 2019
Inv typ 1000
Projektnummer Objekt
Hproj 6610
Fortsättning 2018
661296
1160
661297
1160
661280
1106
661287
1036

2019
661310
661311
661312
661313
661314
661315
661316

Uppdaterat:
2019-08-20 // SAS

(f d Oföutsedda)

Mindre Lokalinvesteringar under 5 mnkr som genererar tilläggsavtal

1009
1012
1512
1069
1061
1061
1464

Benämning

PL

Kristallen ombyggnad till SBK
Kristallen Ombyggnas foajé
Ekska huset brandanpassning ny verksamhet
Lerbäckskolan stora skolgården

EH
EH
EH
PM/TH

Fågelskolan Trapphiss till matsalens scen
Genarpkök Kapacitetsökning
Träffpunkt Klostergården Renovering lokal (virvelvinden/solstrålen fsk)
Stäket Ventilation
Polhem ombyggnad av kopiatorrum
Vallkärra skola, Utrymmningstrappa By A
Margaretavägen 2A Byggåtgärder för verksamhetsanpassning

AC
SB
OF
OF
OF
PM
LB

Äskat
Rest
Utbetalt
Slutredovisat

Anslag
17 000 000

1 100 000

Utbetalt
2019

935 297
951 833
224 959
25 180

300 000
600 000
800 000
65 000
0
500 000
1 250 000

284 791
75 773
1 025 556
70 008
0
34 647

3 515 000
13 485 000

3 628 044
3 628 044
2 982 694

Upplagt

Prel klart

Bygg SR

Stämt av med PL

Datum sr

Anmärkning
SLUTREDOVISAD

totalt 18+19
1 262 001
998 943
353 759
4 192 336

A

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

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

2019-05-21
2019-07-05

2019-12-31
2019-10-31

SR
SR

SR
SR

utbet 2018 47 111:utbrt 2018 128 800:-

#########
Flyttat till 665247

A

KLAR ATT SR
FLYTTAD/ÄNDRAD

Serviceförvaltningen

Protokoll
2019-06-03

1(3)

Samverkansmöte serviceförvaltningen och
stabsfunktioner
Plats och tid:

Kalkstenen, Kristallen plan 7, 2019-06-03
klockan 09.10-09.50

Arbetsgivaren:

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

Kommunal:

Anette Gustavsson
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

Vision undrar hur det går med rekryteringen av avtalscontroller och
HR informerar om att annonsens för tjänsten har varit ute.
Informeras även om att staben har haft en tjänst för
studentmedarbetare inom arkiv utannonserad men att rekryteringen
avbröts.

§ 4 Föregående mötesprotokoll 2019-05-10
Ingen kommentar.

§ 5 Ärenden till servicenämnden

De fackliga representanterna får ta del av listan över
delegationsbeslut för anmälan till servicenämnden den 5 juni 2019.

Vision påminner om att det ska hållas MBL-förhandling vid
upphandling av tjänster. Det krävs då ett separat möte för hantering
av ärendena och detta behöver ligga tidigare än tidpunkten för
samverkansmötet. Ordföranden tar frågan med sig för att titta på hur
detta ska hanteras från förvaltningens sida.
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
2019-06-03

§ 6 Verksamhets- och organisationsfrågor

Ordföranden informerar om status gällande rekrytering av
affärsområdeschefer för Lundafastigheter och Markentreprenad. De
fackliga representanterna kommer att bjudas in till intervjuerna av
lämpliga kandidater. Rekryteringen av Måltidschef kommer att
påbörjas i augusti.

§ 7 Arbetsmiljö

HR redogör för statistik enligt nedan:
- Sjukfrånvaro jan-april 2019
- Sjuktillfällen april 2019
- LISA-anmälningar 2019
- Övertid och mertid jan-april 2019
- Antal tillsvidare och visstidsanställda april 2019
- Personalomsättning jan-april 2019

Går även igenom Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2019 inom
serviceförvaltningen

§ 8 Jämställdhet, mångfald

HR ska titta på vad som skulle kunna tas upp under denna punkt på
arbetsplatsträffarna framöver då denna punkt ofta är tom.

§ 9 Miljöfrågor

Ingen kommentar.

§ Övrigt

Ordföranden förhör sig om samtliga fackliga representanter får
förvaltningens nyhetsbrev. Vanligtvis får samtliga det men då det är
problem med förvaltningens interna e-postgrupper får en av
kommunals representanter inte nyhetsbrevet för tillfället. Arbete
pågår vid förvaltningen med de interna e-postgrupperna.
Vid protokollet:

För arbetsgivaren:

Anna Månsson

Pål Svensson
Servicedirektör
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Protokoll
2019-06-03

För Kommunal:

För Vision:

Anette Gustavsson

Anna Nilsson
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-05-16

§ 96

Detaljplan för Gatehusen 5. Antagande.

Dnr BN 2019/0182

Sammanfattning
Serviceförvaltningen har 2018-02-28 inkommit med ansökan om
ändring av detaljplan för fastigheten Gatehusen 5 i Lund.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för förskola inom
befintlig byggnad med bostadsändamål samt möjlighet till att
komplettera med en tillbyggnad. Vidare är syftet att rusta upp och
säkerhetsställa bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.
Förslaget till detaljplan innefattar förskole- eller bostadsändamål för
befintlig byggnad samt byggrätt för tillbyggnad om maximalt 150
m2. Befintlig bebyggelse föreslås med skydds- och
varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. Bevarande av träd
föreslås jämte reglering för trädgård och gårdsyta. Huvudidén med
planen är att möjliggöra för förskola i en trygg och grön miljö där
befintlig gårdslänga bibehåller sin utformning samtidigt som den
rustas upp och får ett stärkt bevarandeskydd.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att ett genomförande av
planen ger ett positivt tillskott av förskoleverksamhet i denna del av
Lund. Att säkerställa bevarandet av en befintlig kulturhistoriskt
värdefull byggnad, rusta upp den och ge den nytt innehåll innebär en
utveckling av de kulturhistoriska värdena. Det är även ett hållbart
förhållningssätt till den redan byggda miljön. Planområdet och dess
omgivning anses utgöra en lämplig plats för barn att vistas i.
Förslaget till detaljplan har handlagts enligt bestämmelserna om
standardförfarande i plan- och bygglagen (PBL). Förslaget har
skickats ut till berörda myndigheter, sakägare (fastighetsägare) m.fl.
för samråd och två granskningsperioder.
Stadsbyggnadskontoret anser att förslaget till detaljplan är förenlig
med gällande översiktsplan och bestämmelserna i plan- och
bygglagen och föreslår att byggnadsnämnden beslutar att anta
detaljplanen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-03
Plankarta med planbestämmelser och illustration 2019-05-03
Planbeskrivning 2019-05-03
Utlåtande 2019-05-03

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-05-16

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar, med instämmande av Klas Svanberg (M) och
Dimitrios Afentoulis (KD), återremiss till stadsbyggnadskontoret
med uppdrag att finna en alternativ trafiklösning.
Ann Schlyter (V) yrkar avslag till förslaget.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret med uppdrag
att finna en alternativ trafiklösning.

Reservationer
(V) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet. Se protokollsbilaga §
96.

Protokollsanteckningar
Dimitrios Afentoulis (KD): Angöringen till fastigheten för lämning
och hämtning är ej tillfredsställande eller realistisk. Tror många
kommer att köra ända fram . Långt avstånd att gå med barnen från Pplatsen. Lösning krävs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-16

BN 2018/0537

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2019-05-16 klockan
17.00–19.25

Ledamöter

Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L), anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 97
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Daniel Fatemi (S)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)

Tjänstgörande ersättare

Axel Nordberg (L), ersättare för Christoffer Karlsson (L) § 97
Margita Malmros (S), ersättare för Akram Heidari (S) §§ 89-109

Ersättare

Lena Gustafsson (M)
Sofia Kristensson (M)
Ann Tångmark (FNL)
Helmut Moser (V)

Övriga

Katarina Öberg Magnusson, nämndsekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Eva Wramner, kartingenjör
Henrik Borg, stadsantikvarie
Ulrika Thulin, planarkitekt
Maria Milton, biträdande planchef
Charlotte Hägg Reader, planarkitekt
Birgitta Nilsson, kartingenjör
Marcus Gunnarsson, tillsynshandläggare
Maria Sjögren, tekniska förvaltningen

Justerare

Daniel Fatemi (S)

Paragrafer

§ 89–109

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-16

BN 2018/0537

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 23 maj 2019
kl. 11:30

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-16

Paragrafer

§ 89–109

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

2019-06-18

Utdragsbestyrkande

BN PROTOKOLLSBILAGA § 96

Reservation (V) ärende 8: Detaljplan för Gatehusen 5. Antagande
-Det finns inget allmänt intresse av ytterligare en förskola i Östra Torns by när det
redan finns sju stycken inom några hundra meters avstånd. Förskolor ska spridas i
bostadsområdena så att föräldrarna inte ska behöva köra bil till förskolan.
- Det presenteras inte någon lösning på angöringstrafiken, En stor majoritet av föräldrar
kör tyvärr bil för att hämta och lämna barnen. Den anvisade angöringsplatsen i planen
är skrattretande orealistisk. Den ligger 270 meter från förskolan. Då varuleveranser och
boende måste kunna köra fram, så kommer också föräldrarna att kunna göra det. Denna
trafik kommer att utgöra ett stort riskmoment i byn. Dessutom är den anvisade
parkeringsplatsen redan fullt ibruktagen av lärare vid de andra förskolorna och
ridskolan. Den är redan farlig då den blandas med ridande barn och ungdomar.
- Gårdsplanen är markerad i bevaringsprogrammet som bevaransvärd. En förskola
innebär att den kullerstenslagda delen kommer att inhägnas. Detta tar helt bort känslan
av en gårdsplan.
- Den befintliga byggnaden skall enligt planen kompletteras med ett lika stort hus i
trädgården. Detta innebär att trädgården förstörs och att förskolebarnen får för liten
vistelseyta.
- Huset med ev. tillbyggnad skulle passa utmärkt till hyreslägenheter, liksom LKF
bostäderna i flyglarna.

Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteskrivelse

Planavdelningen

2019-05-03

Ulrika Thulin

Diarienummer

BN 2019/0182
PÄ 07/2018i

Byggnadsnämnden

046-359 37 74

ulrika.thulin@lund.se

Detaljplan för Gatehusen 5 - Antagande
Sammanfattning

Serviceförvaltningen har 20180228 inkommit med ansökan om
ändring av detaljplan för fastigheten Gatehusen 5 i Lund.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för förskola inom
befintlig byggnad med bostadsändamål samt möjlighet till att
komplettera med en tillbyggnad. Vidare är syftet att rusta upp och
säkerhetsställa bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.

Förslaget till detaljplan innefattar förskole- eller bostadsändamål
för befintlig byggnad samt byggrätt för tillbyggnad om maximalt
150 m2. Befintlig bebyggelse föreslås med skydds- och
varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. Bevarande av träd
föreslås jämte reglering för trädgård och gårdsyta. Huvudidén med
planen är att möjliggöra för förskola i en trygg och grön miljö där
befintlig gårdslänga bibehåller sin utformning samtidigt som den
rustas upp och får ett stärkt bevarandeskydd.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att ett genomförande av
planen ger ett positivt tillskott av förskoleverksamhet i denna del
av Lund. Att säkerställa bevarandet av en befintlig kulturhistoriskt
värdefull byggnad, rusta upp den och ge den nytt innehåll innebär
en utveckling av de kulturhistoriska värdena. Det är även ett
hållbart förhållningssätt till den redan byggda miljön.
Planområdet och dess omgivning anses utgöra en lämplig plats för
barn att vistas i.

Förslaget till detaljplan har handlagts enligt bestämmelserna om
standardförfarande i plan- och bygglagen (PBL). Förslaget har
skickats ut till berörda myndigheter, sakägare (fastighetsägare) m.fl.
för samråd och två granskningsperioder.
Stadsbyggnadskontoret anser att förslaget till detaljplan är förenlig
med gällande översiktsplan och bestämmelserna i plan- och
bygglagen och föreslår att byggnadsnämnden beslutar att anta
detaljplanen.
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2019-05-03

Beslutsunderlag

Diarienummer

BN 2019/0182
PÄ 07/2018i

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-03
Plankarta med planbestämmelser och illustration 2019-05-03
Planbeskrivning 2019-05-03
Utlåtande 2019-05-03

Barnets bästa

Genomförandet av detaljplanen berör och påverkar barn då det
föreslås förskola inom planområdet. Vid utarbetande av
planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen tagits. Planförslaget innebär
möjlighet att omvandla ett befintligt bostadshus till en förskola inom
planområdet. Detta ställer krav på tillgänglighet, trygg angöring och
tillgång till friyta. Både barn som kommer att gå på förskolan samt
barn som bor i närområdet berörs av planärendet. En förskola inom
området anses lämpligt då miljön är centralt belägen, lantlig och med
begränsad biltrafik. Planområdet har goda möjligheter att utgöra en
bra vistelsemiljö för barn. Miljön ingår i en kulturhistorisk kontext
med närhet till lekplatser (inom 100m), hagar och rekreationsytor
och andra etablerade verksamheter för barn.

Ärendet

Planområdet omfattar fastigheten Gatehusen 5 som är kommunalt
ägd. Byggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en ny detaljplan, i enlighet med plan- och bygglagens
bestämmelser om standardförfarande.

Enligt byggnadsnämndens delegationsbeslut har ett förslag till
detaljplan, upprättad 2019-01-18, varit föremål för samråd under
tiden 13 september – 4 oktober 2018. Enligt byggnadsnämndens
delegationsbeslut hölls detaljplan, upprättad 2019-01-25, tillgänglig
för granskning under tiden 25 januari – 8 februari 2019.

Efter granskningen förtydligades planförslaget utifrån inkomna
synpunkter vilket föranledde en andra granskning av detaljplanen.
Enligt byggnadsnämndens delegationsbeslut har rubricerad
detaljplan, upprättad 2019-03-18, hållits tillgänglig för granskning
under tiden 22 mars – 5 april 2019 samt remitterats till berörda
myndigheter, nämnder m fl. De yttranden som inkommit och
stadsbyggnadskontorets kommentarer till dessa samt vilka
revideringar och justeringar som utförts finns redovisade i Utlåtande
20190503.
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Länsstyrelsen och kommunala förvaltningar som inkommit med
yttranden tillstyrker planförslaget. Ett antal boende i närområdet är
fortsatt kritiska till planförslaget. Deras invändningar gäller bl. a.
ökad trafik genom byn, negativ påverkan på kulturmiljön samt
olägenheter för boende.

Orienteringskarta med utritat planområde i rött. Föreslagen bilparkering inom den
kommunala fastigheten Faxejorden 8 i rosa.

Planförslagets innehåll
Aktuellt planförslag innebär möjliggörande av förskola eller bostad i
befintlig gårdslänga samt i en ny inordnad tillbyggnad, placerad där
det idag står ett garage. Huvudidén med planen är att jämte
nuvarande bostadsändamål möjliggöra förskola i en trygg och grön
miljö där befintlig gårdslänga bibehåller sin utformning samtidigt
som den rustas upp och får ett stärkt bevarandeskydd. Upprustning
av befintlig gårdslänga och utformning av tillbyggnad ska samspela,
ta hänsyn till och förstärka kulturmiljön. Fastighetens trädgård
planeras att nyttjas som friyta där flertalet träd bevaras och förses
med skydd. Inom fastigheten mot gårdssidan ordnas parkering för
cykel och möjliggörande av handikapparkering vid befintlig
parkeringsyta. Infart planeras ske via rättighet över Gatehusen 6.
Hämtning och lämning med bil samt personalparkering föreslås
inom närliggande kommunal fastighet Faxejorden 8 med infart från
Spelmansvägen för att undvika biltrafik genom byn via
Östratornsvägen.
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Illustration

Planförslaget innefattar:
•
•
•
•
•

Förskole- eller bostadsändamål
Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse
Rivningsförbud för befintlig bebyggelse
Byggrätt för tillbyggnad om maximalt 150 m2
Bevarande av träd och reglering för trädgård och gårdsyta

Motivering av Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Planförslaget innebär en förtätning för förskoleverksamhet i ett
kollektivtrafiknära läge inom Lund vilket anses utgöra god bebyggd
miljö med blandad bebyggelse, i linje med angivna mål i aktuell
översiktsplan. I gällande Översiktsplan (ÖP 2010) anges området
som förtätning. Enligt översiktsplan 2018 är området markerat som
blandad bebyggelse.

Genom förtätning med blandad bebyggelse ges möjligheten att stärka
mötesplatser och stadslivet, att skapa funktionsblandade områden,
samt att höja den allmänna attraktiviteten. Att blanda olika
bostadstyper, arbetsplatser, kultur och andra samhällsfunktioner
genom förtätning i ett och samma område kan skapa mer livskraftiga
offentliga rum, trygghet fler timmar om dygnet och sammanhållning
samt stärkta möjligheter till möten. En tätare och mer blandad
stadsmiljö kan också öka barns, äldres och funktionshindrades
förutsättningar att röra sig i tätortsmiljön (Översiktsplan, 2018).
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Stadsbyggnadskontorets bedömning är att ett genomförande av
planen ger ett positivt tillskott av förskola i detta område.
Planområdet och dess omgivning anses utgöra en särskilt lämplig
plats för barn att vistas i. Aktuellt planförslag innebär möjliggörande
av förskola i en befintlig byggnad som är i behov av upprustning
samt inom en ny tillbyggnad placerad där det idag står ett garage. Att
säkerställa bevarandet av en befintlig kulturhistoriskt värdefull
byggnad, rusta upp den och ge den nytt innehåll innebär en
utveckling av de kulturhistoriska värdena. Det är även ett hållbart
förhållningssätt till den redan byggda miljön.

Angränsande fastigheter får genom planens genomförande en delvis
förändrad närmiljö. Förskoleverksamhet kan innebära störningar i
form av främst ljud. Konsekvenser bedöms sammantaget ej utgöra
betydande olägenheter enligt PBL kap 2, §9. Sammantaget bedöms
den påverkan som planförslaget förutses få sådan, att den inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Det föreslås därför att en
formell miljöbedömning enligt miljöbalken inte görs. Behovet av
miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen har alltså inte
belysts i en separat miljökonsekvensbeskrivning.

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det allmänna intresset
innebärande en blandad och hållbar bebyggelse vilket en ny
förskoleverksamhet bidrar till, samt upprustning och en stärkt
reglering gällande den aktuella byggnadens kulturmiljövärden väger
tyngre än intresset av en oförändrad närmiljö för de intillboende.
Stadsbyggnadskontoret anser sammanfattningsvis att förslaget till
detaljplan är förenlig med bestämmelserna i plan- och bygglagen och
föreslår att byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden föreslås besluta
att
att

anta detaljplan för Gatehusen 5
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag till motivering

Maria Milton
Biträdande planchef
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Ulrika Thulin
Planarkitekt
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-05-23

§ 118

Fanny Johansson (S) avsägelse som ledamot
i Servicenämnden

Dnr KS 2019/0171

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Fanny Johansson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Servicenämnden.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 7 maj 2019, § 36.
Valberedningens beslut den 8 april 2019 § 31.
Valberedningens beslut den 12 mars 2019 § 26.
Fanny Johanssons (S) avsägelse inkommen den 21 februari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att

befria Fanny Johansson (S) från uppdraget
utse nuvarande ersättaren Anders Hansson (S), till ny ledamot
i Servicenämnden efter Fanny Johansson (S), för tiden till och
med utgången av år 2022.
utse Kenth Andersson (S), Vildgåsvägen 4, 247 63 Veberöd till
ny ersättare i Servicenämnden, att tjänstgöra efter Barbro
Törnqvist, för tiden till och med utgången av år 2022.

Beslut expedieras till:
Fanny Johansson (S)
Anders Hansson (S)
Kenth Andersson (S)
Servicenämnden
Lönekontoret
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-23

KS 2019/0241

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-05-23 klockan 17.00–19.55

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ursula Savonius (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL), §§ 115-127 och 129-134, tjänstgör ej § 128 pga
jäv
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)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-23

KS 2019/0241

Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (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

Sebastian Persson (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Lina Olsson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S)
Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Ann Heberlein (M)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL)
Lars Lindholm (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 128
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Micael Jarnesjö (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-23

KS 2019/0241

Ersättare

Haris Hadzovic (S)
Christoffer Stenström (M)
Lars Leonardsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Daniel Kronmann (L), kl. 18.15-19.55
Josefine Temrell (L)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Urban Nilsson (SD)
Lars A Ohlsson (V)
Johan Nilsson (C)
Pia Askman (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)

Justerare

Lars V Andersson (C)
Sebastian Persson (S)

Paragrafer

§ 115–134

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, den 3 juni kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Sebastian Persson (S)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-23

KS 2019/0241

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Paragrafer

§ 115–134

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-06-26

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-13

§ 140

Anders Berglunds (FNL) avsägelse av
uppdrag som ersättare i Servicenämnden

Dnr KS 2019/0448

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Anders Berglund (FNL) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Servicenämnden.

Beslutsunderlag
Anders Berglunds (FNL) avsägelse inkommen den 27 maj 2019

Beslut
Kommunfullmäktige föreslår att nästa instans beslutar
att befria Anders Berglund (FNL) från uppdraget
att utse Christer Pedersen (FNL), Van Dürens väg 47 A, 227 30
Lund, till ny ersättare i Servicenämnden efter Anders Berglund
(FNL), för tiden till och med utgången av år 2022

Kommunfullmäktige beslutar
att befria Anders Berglund (FNL) från uppdraget
att utse Christer Pedersen (FNL), Van Dürens väg 47 A, 227 30
Lund, till ny ersättare i Servicenämnden efter Anders Berglund
(FNL), för tiden till och med utgången av år 2022
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Anders Berglund (FNL)
Christer Pedersen (FNL)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-13

KS 2019/0356

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-06-13 klockan 08.30–22.10

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)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M), del av § 142, kl 18.15-22.10
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M), § 135- del av § 142, kl. 08.30-18.45
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ursula Savonius (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL), del av § 142, kl. 09.30-22.10
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-13

KS 2019/0356

Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD), del av § 142, kl. 18.15-22.10
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Bengt Malmberg (SD), § 135- del av § 142, kl. 08.30-16.45
Angelica Svensson (V), § 135 - del av § 142, kl. 08.30-20.45
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Ida Alterå (C), del av § 142, kl. 09.30- 22.10
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C), § 142, kl 09.10-22.10
Maja Grubelic (FI), § 135 - del av § 142, kl. 08.30-11.30
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-13

KS 2019/0356

Tjänstgörande ersättare

Sebastian Persson (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Lina Olsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S) del av § 142
Klara Twete (S), tjänstgör för Peter Fransson (S) § 135 - del av §
142, kl. 08.30-18.45
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
135- del av § 142, kl. 08.30-13.55
Alexander Lewerentz (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) del
av § 142
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L) § 135 - del av §
142, kl. 08.30-20.40
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
del av § 142
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Kerstin Frygner (FNL) § 135 del av § 142, kl 08.30-10.45, 14.00-22.10
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD) § 135 - del
av § 142
Dragan Brankovic (SD), tjänstgör för Bengt Malmberg (SD) del av
§ 142
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Helena Falk (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) del av § 142
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Mattias Horrdin (C) §§ 135-141
Pia Askman (C), tjänstgör för Ida Alterå (C) § 135 - del av § 142
Annika Nilsson (FI), tjänstgör för Maja Grubelic (FI) del av § 142

Ersättare

Haris Hadzovic (S), kl. 17.30-22.10
Ann-Margreth Olsson (S)
Carl von Friesendorff (M)
Christoffer Stenström (M)
Lars Leonardsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Josefine Temrell (L)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Bo Kjellberg (SD)
Lars A Ohlsson (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD), kl. 08.30-11.55

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-13

KS 2019/0356

Lena Fällström (S)
Paragrafer

§ 135–144

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 måndagen den 24 juni 2019 kl
10.30

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe
___________________________________________________________________________
Gunnar Jönsson

Emma Mesan

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Lena Fällström (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-13--14

Paragrafer

§ 135–144

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-17

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-13

§ 138

Bengt Malmberg (SD) avsägelse av uppdrag
som ersättare i Servicenämnden

Dnr KS 2019/0294

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Bengt Malmberg (SD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Servicenämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 § 96 att befria
Bengt Malmberg (SD) från uppdraget samt att bordlägga val av ny
ersättare i Servicenämnden.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 7 maj 2019, § 40
Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2019 § 96.
Valberedningens beslut den 8 april 2019 § 32.
Bengt Malmbergs (SD) avsägelse inkommen den 2 april 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Urban Nilsson (SD), Sångarevägen 8 E, 224 71 Lund, till ny
ersättare i Servicenämnden efter Bengt Malmberg (SD) för
tiden till och med utgången av år 2022.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Urban Nilsson (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-13

KS 2019/0356

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-06-13 klockan 08.30–22.10

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)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M), del av § 142, kl 18.15-22.10
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M), § 135- del av § 142, kl. 08.30-18.45
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ursula Savonius (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL), del av § 142, kl. 09.30-22.10
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-13

KS 2019/0356

Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD), del av § 142, kl. 18.15-22.10
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Bengt Malmberg (SD), § 135- del av § 142, kl. 08.30-16.45
Angelica Svensson (V), § 135 - del av § 142, kl. 08.30-20.45
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Ida Alterå (C), del av § 142, kl. 09.30- 22.10
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C), § 142, kl 09.10-22.10
Maja Grubelic (FI), § 135 - del av § 142, kl. 08.30-11.30
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-13

KS 2019/0356

Tjänstgörande ersättare

Sebastian Persson (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Lina Olsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S) del av § 142
Klara Twete (S), tjänstgör för Peter Fransson (S) § 135 - del av §
142, kl. 08.30-18.45
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
135- del av § 142, kl. 08.30-13.55
Alexander Lewerentz (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) del
av § 142
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L) § 135 - del av §
142, kl. 08.30-20.40
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
del av § 142
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Kerstin Frygner (FNL) § 135 del av § 142, kl 08.30-10.45, 14.00-22.10
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD) § 135 - del
av § 142
Dragan Brankovic (SD), tjänstgör för Bengt Malmberg (SD) del av
§ 142
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Helena Falk (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) del av § 142
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Mattias Horrdin (C) §§ 135-141
Pia Askman (C), tjänstgör för Ida Alterå (C) § 135 - del av § 142
Annika Nilsson (FI), tjänstgör för Maja Grubelic (FI) del av § 142

Ersättare

Haris Hadzovic (S), kl. 17.30-22.10
Ann-Margreth Olsson (S)
Carl von Friesendorff (M)
Christoffer Stenström (M)
Lars Leonardsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Josefine Temrell (L)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Bo Kjellberg (SD)
Lars A Ohlsson (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD), kl. 08.30-11.55

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-13

KS 2019/0356

Lena Fällström (S)
Paragrafer

§ 135–144

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 måndagen den 24 juni 2019 kl
10.30

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe
___________________________________________________________________________
Gunnar Jönsson

Emma Mesan

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Lena Fällström (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-13--14

Paragrafer

§ 135–144

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-17

Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 116

Regelverk för Lunds kommuns hantering av
bosättning av nyanlända utifrån
bosättningslagen

Dnr SO 2019/0093

Sammanfattning
Moderaterna i Lund föreslog i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt socialnämnden att ta fram ett regelverk för att
hantera kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.
Utgångspunkten för regelverket ska vara att den nyanlände under
den tvååriga etableringstiden erbjuds dels omfattande stöd från
kommunen för att komma i arbete eller studier, dels erbjuds ett
tidsbegränsat etableringsboende.
Kommunfullmäktige har beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att
i samråd med berörda nämnder och kommunalt bolag (Lunds
Kommuns Fastighets AB) att ta fram ett regelverk för att hantera
kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017, § Dnr KS
2017/0184.
Service- och Socialförvaltningarnas tjänsteskrivelse den 7 juni 2019.

Yrkanden
Marcus Svensson (SD) yrkar att regeln om att kommunen har
möjlighet att erbjuda en permanent bostad tas bort.
Göran Wallén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkande och
finner att förvaltningen beslutat i enlighet med hans eget förslag.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) yrkande.
Nej, till Marcus Svenssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Sushma Uthappa-Schwerdt (L), Amanda
Thonander (M), Karin Nilsson (C), Agneta Lindskog (KD), Sven-Bertil
Persson (V), Eva S Olsson (S), Tesfom Solomon (S), Sofie Lemontzis
(MP) och Sengül Köse Lindkvist (FI) och röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19
Marcus Svensson (SD) röstar nej.
Med 10 röster mot 1 beslutar socialnämnden enligt Göran Walléns
(M) yrkande.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna regelverk Lunds kommuns hantering av bosättning av
nyanlända utifrån bosättningslagen och fortsatt arbete i
enlighet med vad som framgår av service- och
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07.

Reservationer
Sven-Bertil Persson (V) reserverar sig mot beslutet § 116/01
Sengül Köse Lindkvist (FI) reserverar sig mot beslutet § 116/02
Marcus Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet § 116/03
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
LKF
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

SO 2019/0086

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2019-06-19 klockan 16.30–19.30

Ledamöter

Göran Wallén (M), ordförande
Sven-Bertil Persson (V), 2:e vice ordf
Karin Nilsson (C)
Agneta Lindskog (KD), fr kl 16:45
Eva S Olsson (S)
Tesfom Tecleab Solomon (S), fr kl 16:40
Sofie Lemontzis (MP)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Marcus Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sushma Uthappa-Schwerdt (L), ersätter Ursula Savonius (L)
Amanda Thonander (M), ersätter Petra Douhane (M)

Ersättare

Karin Wrammerfors (L)
Yassin Ekdahl (C)
Katarina Sjöberg (FNL)
Fredrik Persson (S)
Maja Grubelic (FI)

Övriga

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Ulrika Brink, kommunikatör
Annika Landfors, tillståndschef
Peter Fransson, tillståndshandläggare
Patrik Sköld, tillståndshandläggare
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)

Paragrafer

§ 106–124

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen den 24 juni kl 16:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

SO 2019/0086

Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Göran Wallén (M)

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§ 106–124

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-17

SO protokoll 2019-06-19, reservation § 116/01
RESERVATION
Ärende 11, Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av nyanlända utifrån
bosättningslagen
Vill börja med, och understryka vikten av följande citat från det föreslagna regelverket, under
rubriken Fortsatt arbete med regelverket: ”Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan
berörda verksamheter inom socialnämnden och servicenämnden i detta sammanhang är
dock en förutsättning för att mottagandet av nyanlända ska fungera väl.”
Särskilt viktigt är detta när det handlar om det som behandlas under rubriken Tilldelning
bostad: För att inte sabotera en pågående integration måste det till en fingertoppskänsla och
flexibilitet när det blir aktuellt att erbjuda boende med förstahandskontrakt. Meningarna ”Om
kommunen har möjlighet att erbjuda en permanent bostad lämnas detta erbjudande vid ett
tillfälle” och ”Efter lämnat erbjudande upphör det befintliga kontraktet oavsett om den
anvisade väljer att anta eller avböja erbjudandet.” borde med fördel kunna formuleras något
annorlunda! Om man låter dom vara absolut tvingande och resulterar i flytt till en annan del
av kommunen kan det betyda stort avbräck i integrationsprocessen, med byte av skola för
barnen och förlorade kontakter med det svenska civilsamhället för de vuxna.
Sven-Bertil Persson
V

SO protokoll 2019-06-19 reservation § 116/02

Reservation ärende 11 Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av
nyanlända utifrån bosättningslagen
Feministiskt initiativ anser att regelverket som kommunen tagit fram utifrån
bosättningslagen är villkorad med skarpa krav. Regelverket är formad utifrån hög
bostadsbrist i kommunen. Feministiskt initiativ ser bostadsbristen särskilt
problematiskt för nyanlända. Strukturella problem såsom bostadsbrist som råder i ca
90% av alla kommuner i Sverige ska inte endast belasta en grupp av
människor. Bostad är en mänsklig rättighet och det är kommunens ansvar att se till
att alla har någonstans att bo.
Därför har Feministiskt initiativ motsatt sig vinstuttag ur LKF. Återinvestering är
nödvändig då dessa medel behövs i kommunens rådande bostadssituation.Vi vill
verka för blandad bebyggelse för att motverka segregation och fler hyresrätter med
rimliga hyror.
Feministiskt initiativ lägger stor vikt vid förebyggande arbete i kommunens alla
förvaltningar och har beaktat Rädda Barnens rapport “Barnfattigdom i Lund 2019 och
segregationsrapporten Lunds kommun 2018”.
Det står i regelverket att permanent bostad erbjuds vid endast ett tillfälle. Det är flera
faktorer som kan påverka huruvida en tackar ja till en permanent bostad. Feministiskt
initiativ föreslår att människors egenmakt och eget bestämmande tas i beaktande.
Tanke på bostadsbristen som råder i kommunen och ockerhyror som tas av de
privata hyresvärdarna har vi många nyanlända i Lunds kommun som bor i bostäder
med orimliga hyreskostnader.
Feministiskt iniativ motsätter sig även mot att kontraktet förlängs månadsvis. Det är
oerhört otryggt och stressande att få kontrakten förlängd månadsvis. Nyanlända
behöver lugn och ro och mer stabil tillvaro för att integrera sig i ett nytt samhälle och
känna sig välkomna och inte se sig själva som belastning utan som tillgång.

Sengül Köse Lindqvist
Ledamot Socialnämnden
Feministiskt initiativ

SO protokoll 2019-06-19 reservation § 116/03

Reservation till Socialnämnden 2019-06-19
Sverigedemokraterna reserverar oss mot delar av
ärende 11, Regelverk för Lunds kommuns hantering
av bosättning av nyanlända utifrån bosättningslagen
Dnr SO 2019/0093
Sverigedemokraterna anser inte att
Socialförvaltningen ska erbjuda permanenta bostäder
till nyanlända.

För Sverigedemokraterna 2019-06-21

Marcus Svensson
ledamot (SD) - Socialnämnden - Lund

Serviceförvaltningen
Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2019-06-07

Sara van Lunteren

1(6)

Servicenämnden
Socialnämnden

Maria Berséus

Karin Säfström

Rebecka Kärrholm

Regelverk för Lunds kommuns hantering av
bosättning av nyanlända utifrån bosättningslagen
Dnr SO 2019/0093

Sammanfattning

Moderaterna i Lund föreslog i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt socialnämnden att ta fram ett regelverk för att
hantera kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.
Utgångspunkten för regelverket ska vara att den nyanlände under den
tvååriga etableringstiden erbjuds dels omfattande stöd från kommunen
för att komma i arbete eller studier, dels erbjuds ett tidsbegränsat
etableringsboende.
Kommunfullmäktige har beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att
i samråd med berörda nämnder och kommunalt bolag (Lunds
Kommuns Fastighets AB) att ta fram ett regelverk för att hantera
kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017, § Dnr KS
2017/0184.
Service- och Socialförvaltningarnas tjänsteskrivelse den 7 juni 2019
(denna skrivelse).

Barnets bästa

I gruppen nyanlända personer som anvisas till Lunds kommun finns barn.
Varje barn har enligt barnkonventionen rätt till skälig levnadsstandard,
däribland en bostad. En ändamålsenlig bostad för barn och deras nära
utgör en trygg utgångspunkt i ett nytt samhälle. För att på ett så bra och
effektivt sätt som möjligt komma framåt i integrationsprocessen är det
särskilt viktigt för barn och ungdomar att snabbt hitta en fast punkt i den
nya miljön i anvisningskommunen. Det ligger i barns och ungas intresse
att de inte behöver flytta alltför många gånger på kort tid när de samtidigt
befinner sig en integrationsprocess. Kommunen arbetar därför aktivt med
frågan om matchning av bostäder i syfte att minska antalet flyttar.
Eftersom detta i vissa fall är en utmaning är ett gott samarbete mellan
berörda aktörer särskilt viktigt.

Postadress

Box 5
221 00 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Ärendet

Tjänsteskrivelse
2019-06-07

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att
i samråd med berörda nämnder och kommunalt bolag (Lunds
Kommuns Fastighets AB) att ta fram ett regelverk för att hantera
kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.
Kommunfullmäktige beslutade även att regelverket bör vara klart att
gälla från och med halvårsskiftet.

Beskrivning

Bosättningslagen
Enlig Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning (bosättningslagen) 1 är kommunen skyldig att erbjuda
bostad åt flyktingar som efter beviljat uppehållstillstånd från
Migrationsverket anvisats till Lunds kommun enligt årligt
kommuntal som beslutats av Länsstyrelsen. I lagen finns ingen
beskrivning om hur länge denna skyldighet gäller.
SKL gör på sin hemsida följande tolkning av bosättningslagen
innebörd;
”Det är upp till kommunen att avgöra hur skyldigheten att ta emot en
nyanländ för bosättning ska fullgöras i varje enskilt fall. I lagtexten finns det
inget direkt krav på vilken typ av bostad som ska erbjudas och inte heller
om boendet får begränsas till en viss tid.
Av förarbetena till bosättningslagen framgår dock att intentionen är att
kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda de nyanlända
som anvisas permanenta bostäder, men att det inte kan uteslutas att
kommuner tvingas erbjuda bostäder av tillfällig karaktär för att kunna
fullgöra sin skyldighet.
En av tankarna med bosättningslagen är dessutom att bidra till en jämnare
fördelning av mottagande av nyanlända och att alla kommuner ska vara
med och bidra. Genom en mer proportionerlig fördelning av mottagandet
nyanlända ges bättre förutsättningar att snabbare etablera sig på
arbetsmarknaden och i samhällslivet.”

Etableringsperiod
Under de första två åren efter beviljat uppehållstillstånd erhåller
personen särskild ekonomisk etableringsersättning under
förutsättning att hon/han deltar i Arbetsförmedlingens
etableringsprogram.

Så fungerar mottagandet
Inför varje år beslutar Migrationsverket om antalet personer som
respektive län ska ta emot enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen tar
därefter beslut hur dessa personer ska fördelas mellan kommunerna.
Som grund för fördelningen ska Länsstyrelsen väga in kommunens
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna
1

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2016:38
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Tjänsteskrivelse
2019-06-07

mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.
Migrationsverket anvisar till kommunen under året enligt beslutad
mottagandeplan. Kommunen har möjlighet att påverka hur
mottagandet fördelas under året.

Personer som omfattas av bosättningslagen får, efter beviljat
uppehållstillstånd, besked om till vilken kommun man kommer
anvisas. Kommunen får samtidigt besked att personen ska bjudas in
för bosättning inom de närmsta två månaderna.

I inbjudan från Lunds kommun meddelas person/familj på vilken
adress de erbjuds bostad. Denna första bostadslösning är alltid
tillfällig och hyrs på ett tidsbegränsat kontrakt (förlängs månadsvis).
I hyreskontraktet ingår alltid ett avstående från besittningsrätt vilket
innebär att man som längst kan hyra i fyra år.
Bostaden som erbjuds väljs utifrån hushållets storlek och behov.
Tillgången till bostäder är väldigt begränsad vilket ofta innebär att
flera personer får dela sovrum. I vissa lägen kan bostadslösningen
vara väldigt kortsiktig i avvaktan på en bättre lösning.

Bostadsavdelningen ansvarar för uthyrningen och arbetar också för
att hitta en permanent bostad dit man kan flytta vidare. Det är dock
inte möjligt att garantera permanent bostad och det kommer att ta
minst två till tre år. Hyresgästen uppmanas därför att aktivt själv
söka bostad.

Om kommunen har möjlighet att erbjuda en permanent bostad
lämnas detta erbjudande vid ett tillfälle. Hyresgästen väljer själv om
man accepterar det erbjudandet, men även om hyresgästen tackar
nej måste den tillfälliga bostaden lämnas och hyresgästen förväntas
då ordna annan bostad på egen hand.

En förutsättning för att komma i fråga för en permanent bostad är att
man skött sitt tillfälliga hyreskontrakt utan anmärkningar. Det är
alltså mycket viktigt att betala sin månadshyra i tid samt att följa de
ordningsregler som gäller för bostaden.
Det ligger i kommunens intresse att inte säga upp hyresgästen utan
att man kunnat erbjuda annan permanent lösning alternativt att
hyresgästen hittat ny bostad på egen hand. Risken är annars stor att
samma person hamnar i hemlöshet och tvingas söka hjälp från
kommunens socialtjänst. Detta är särskilt viktigt då det gäller
familjer med minderåriga barn. Dessa löper stor risk att istället
hamna på hotellboende. Detta undantar dock inte individens
egenansvar vilket görs tydligt vid mottagandet.
Erbjudandet om bostad med förstahandskontrakt ges hos ett flertal
fastighetsägare, däribland det kommunala bostadsbolaget LKF.
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Erbjudandet om bostad ges utan krav på kötid och får ses som en
förturshantering jämförbar med andra former av förtur till bostad
som ges till andra målgrupper, så som sociala förturer till bostad och
när bostad med andrahandskontrakt, som kan omvandlas till ett
förstahandskontrakt efter en tid, beviljas som ett bistånd enligt
socialtjänstlagen. Det är dock viktigt att påminna om att
person/hushåll som erbjuds förstahandskontrakt i alla ovanstående
målgrupper ska genomgå en sedvanlig prövning och godkännas som
hyresgäst av fastighetsägaren.
Under den tid anvisade personer hyr bostad genom kommunen,
läggs resurser på insatser för att stärka individens förutsättningar
som intressant förstahandshyresgäst hos privat hyresvärd. Detta
sker genom program för introduktion, boskola, uppföljande möten,
engagemang i det egna bostadsområdet m.m. I rollen som hyresvärd
kan kommunen också fungera som referens.

Kommunens ansvar
I Socialnämndens Bostads- och Lokalförsörjningsplan 2020-2022
framgår:
”Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och
utbildning. Det innebär inte att socialnämnden har en skyldighet
enligt lag att tillgodose behovet av bostad till bostadslösa i allmänhet
som kan bero på bostadsbrist i kommunen. I särskilda situationer
kan socialnämnden ha en skyldighet att bistå med hjälp att hitta
bostad när en person är helt bostadslös och/eller har speciella
svårigheter att på egen hand skaffa bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden.”
Sådana speciella svårigheter som anges ovan kan förekomma inom
gruppen nyanlända. I den nyligen presenterade rapporten om
segregation i Lunds kommun 2018 2 beskrivs att:

”Lund har under de senaste åren mottagit fler nyanlända än tidigare.
Det totala antalet uppgår till cirka 1800 individer under perioden
2015-2018, med ytterligare cirka 1500 prognostiserade att anlända
under perioden 2018-2020. Från och med halvårsskiftet 2017 rör
det sig i princip enbart om familjer. Detta befolkningsmässiga
tillskott är en stor möjlighet för Lund, förutsatt att kommunen klarar
av att ta tillvara på det på ett sätt där segregation och utanförskap
motverkas och förutsättningar för deltagande i samhället och på
arbetsmarknaden skapas. Det är även av vikt att flyktingmottagandet
utvärderas grundligt ur ett segregationsperspektiv (där både
bostadsmässiga förutsättningar men även andra i förhållande till
deltagande, utbildning och arbetsmarknad ges utrymme) för att ge
kommunen solid evidens att basera framtida åtgärder i liknande
situationer på.
2

Rapport om Segregation i Lunds kommun
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De inblandade aktörerna ämnar förebygga uppkomsten av
segregerade områden genom exempelvis initiativ såsom projektet
Livskonceptet, vilket har till fokus att förebygga och förhindra
segregationsproblematik. Vidare bedriver LKF ett aktivt
förebyggande arbete genom exempelvis organiserande av
kontaktytor, grannskapsaktiviteter och boskolor för de nyinflyttade.
Även ideella nätverk med en integrationsfrämjande funktion har
startats upp och vi avser att gå in i samverkansprojekt med ideell sektor i
särskilda områden. Förutsättningarna är med andra ord goda,
förutsatt att noggrann uppföljning av arbetet kring områdena och
systematisk utvärdering utifrån relevanta variabler som tar hänsyn
till segregationsaspekten utförs.”

LKF:s förutsättningar
Det regelverket som föreslås i detta ärende ligger i linje med det
arbetssätt som redan tillämpas. LKF har alltid spelat en viktig roll i
kommunens flyktingmottagande och rollen kommer inte att i
grunden ändras genom att regelverket beslutas. Det har i samband
med att Bostadsavdelningen bildades lyfts att oavsett regelverk kring
uthyrningsstrategier, finns det för få bostäder i Lunds kommun
i förhållande till behovet. Den utmaningen löser man genom ett
aktivt långsiktigt arbete för ett ökat bostadsbyggande. En viktig del i
det arbetet är att LKF genom tilldelning av markanvisningar ges
praktisk möjlighet att bidra.
I takt med att Bostadsavdelningen nu utvecklar nya rutiner kommer
individuella boplaner att vara viktiga instrument för arbetet med
enskilda hyresgäster. Även i detta sammanhang kommer samarbetet
med LKF att vara viktigt, inte minst vad gäller hyresgäster med barn
och unga i hushållet.
Regelverk
Följande regelverk föreslås gälla för bosättning av anvisade i Lunds
kommun:
Tilldelning bostad - Anvisade erbjuds genom Lunds kommun
tidsbegränsat hyreskontrakt. Kommunen arbetar för att den
anvisade ska kunna erbjudas en permanent bostad med extern
hyresvärd. Om kommunen har möjlighet att erbjuda en permanent
bostad lämnas detta erbjudande vid ett tillfälle. Efter lämnat
erbjudande upphör det befintliga tillfälliga kontraktet oavsett om
den anvisade väljer att anta eller avböja erbjudandet.
Kontraktslängd – kontrakt förlängs månadsvis i maximalt fyra år.

Kontraktsvillkor – Kontraktet följer sedvanlig praxis för
andrahandsuthyrning (Fastighetsägarnas kontraktmall).
Besittningsrätten avstås under hyresperioden. Villkor i
hyreskontraktet ska följas och eventuell anmodan om rättelse som
inte vidtas kan leda till uppsägning.
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Samråd med LKF
Genomgång av förslaget har gjorts tillsammans med tjänstemän från
LKF. Förslaget har därefter kompletterats och förtydligats i enlighet
med den diskussion som förts. Samtliga berörda är ense om vikten av
att det väl fungerande samarbetet fortsätter och problematiken kring
bristen på bostäder i kommunen.
Fortsatt arbete med regelverket
Utifrån den organisationsförändring som gjorts kommer det formella
ansvaret för bosättning av nyanlända personer som anvisas Lunds
kommun att ligga på servicenämnden. Ett nära och förtroendefullt
samarbete mellan berörda verksamheter inom socialnämnden och
servicenämnden i detta sammanhang är dock en förutsättning för att
mottagandet av nyanlända ska fungera väl. Samarbetet kommer att
utvecklas över tid och det kan även komma förändringar i
lagstiftning som påverkar regelverket. Förvaltningarna kommer
fortlöpande att informera och ha dialog med de förtroendevalda när
förändringar av större vikt sker.

Serviceförvaltningens/Socialförvaltningens förslag till beslut
att

godkänna regelverk Lunds kommuns hantering av bosättning
av nyanlända utifrån bosättningslagen och fortsatt arbete i
enlighet med vad som framgår av service- och
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07.

SERVICEFÖRVALTNINGEN/SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annika Pettersson
Socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
LKF
Akten

Pål Svensson
Servicedirektör
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 160
Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll
Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-30 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att efter förslag från den politiska styrgruppen, fastställa
driftsform och operatör, principiell gestaltning och driftskalkyl, att
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska
styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av
projektet hos servicenämnden.
I maj 2017 fick servicenämnden i uppdrag att ta fram underlag för
beställning enligt konceptet ”Från finrum till vardagsrum” med
möjlighet till en vidareutveckling i det som benämndes ”Spegla hela
Lund”. Det beslutades då också att hitta en organisation som skulle
göra det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats.
Bakgrunden till uppdraget var att Stadshallen är i stort behov av
renovering, modernisering och uppfräschning. Efter noggranna
inventeringar har det visat sig att byggnaderna är i så stort behov av
underhåll att en ombyggnad förordas.
Eftersom ett så pass stort underhållsbehov konstaterades så
beslutades 2016 att utreda hur Stadshallen kunde utvecklas för att ta
tillfället i akt att få ut mer och skapa fler möjligheter till utveckling av
innehållet och bidra till centrumutveckling.
Sedan augusti 2018 har processen gått vidare med ett
upphandlingsförfarande för operatör, entreprenad för ombyggnaden
samt en arkitekttävling för gestaltningen.
En utvärderingsgrupp för operatörsupphandling och en jury för
arkitekttävlingen har utsetts och bedömt underlagen. Styrgruppen
har utifrån detta underlag kommit fram till ett förslag till
kommunstyrelsen.
Den politiska styrgruppen har vid sammanträde 2019-06-03 beslutat
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa principiell gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i genomförd arkitekttävling, att
uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenterna för rollen som operatör samt att återkomma till
kommunstyrelsen senast i september för fastställande av operatör
och driftkalkyl.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 185
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-05-24
Juryutlåtande från Sveriges Arkitekter
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S) och Börje Hed (FNL)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att
fastställa principiell utformning och gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna, samt
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att utformningen och
gestaltningen anpassas till investeringsbudgeten om 143 mnkr.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att
fastställa principiell utformning och gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna, samt
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att utformningen och
gestaltningen anpassas till en investeringsram om 102 mnkr.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med arbetsutskottets
förslag
att
fastställa principiell utformning och gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör samt
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna.
Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons
(C) m.fl förslag till ytterligare en fjärde att-sats mot Hans-Olof
Anderssons (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa principiell utformning och gestaltning i enlighet med det
vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna, samt
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att utformningen och
gestaltningen anpassas till investeringsbudgeten om 143 mnkr.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 160/01.

Protokollsanteckningar
Moderaterna: Vi ser det inte som konstruktivt att i detta sena skede
motsätta oss föreliggande förslag, men vi vill påpeka att vi innan KF
fattade beslut om nuvarande inriktning förespråkade en renovering
av Stadshallen.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ledning
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

KS 2019/0141

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-06-19 klockan 14.00–17.10

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 151-166, kl 14.00-15.55
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), §§ 151-164, kl 14.00-15.20
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 175182
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§
167-174, kl 14.00-16.25
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S) §§ 165-182
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Amanda Thonander (M), kl 14.00-16.05
Maria Nermark (FNL)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 14:00 - 16:00
Eva Kristiansson, Kommunsekreterare
Gunnar Jönsson, sekreterare
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig
Christoffer Nilsson, Kommundirektör

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 151–182

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

KS 2019/0141

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 5 juli 2019
kl 14:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§ 151–182

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-10

§ 185

Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-30 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att efter förslag från den politiska styrgruppen, fastställa
driftsform och operatör, principiell gestaltning och driftskalkyl, att
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska
styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av
projektet hos servicenämnden.
I maj 2017 fick servicenämnden i uppdrag att ta fram underlag för
beställning enligt konceptet ”Från finrum till vardagsrum” med
möjlighet till en vidareutveckling i det som benämndes ”Spegla hela
Lund”. Det beslutades då också att hitta en organisation som skulle
göra det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats.
Bakgrunden till uppdraget var att Stadshallen är i stort behov av
renovering, modernisering och uppfräschning. Efter noggranna
inventeringar har det visat sig att byggnaderna är i så stort behov av
underhåll att en ombyggnad förordas.
Eftersom ett så pass stort underhållsbehov konstaterades så
beslutades 2016 att utreda hur Stadshallen kunde utvecklas för att ta
tillfället i akt att få ut mer och skapa fler möjligheter till utveckling av
innehållet och bidra till centrumutveckling.
Sedan augusti 2018 har processen gått vidare med ett
upphandlingsförfarande för operatör, entreprenad för ombyggnaden
samt en arkitekttävling för gestaltningen.
En utvärderingsgrupp för operatörsupphandling och en jury för
arkitekttävlingen har utsetts och bedömt underlagen. Styrgruppen
har utifrån detta underlag kommit fram till ett förslag till
kommunstyrelsen.
Den politiska styrgruppen har vid sammanträde 2019-06-03 beslutat
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa principiell gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i genomförd arkitekttävling, att
uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenterna för rollen som operatör samt att återkomma till
kommunstyrelsen senast i september för fastställande av operatör
och driftkalkyl.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-05-24 (denna skrivelse)
Juryutlåtande från Sveriges Arkitekter
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att fastställa principiell utformning och gestaltning i enlighet med det
vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör samt
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-10

KS 2019/0413

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-06-10 klockan 13.00–14.05

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)

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Eva Kristiansson, Kommunsekreterare
Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare
Gunnar Jönsson, sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Håkan Nilsson, Säkerhetschef
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad ledamot
Cherry Batrapo (FI), adjungerad ledamot

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 179–196

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, den 11 juni 2019 kl 10:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-10

KS 2019/0413

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Paragrafer

§ 179–196

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-04

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ledning

2019-05-24
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Diarienummer

KS 2016/0962

Carin Hillåker

Kommunstyrelsen

046-355012
carin.hillaker@lund.se

Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-30 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att efter förslag från den politiska styrgruppen, fastställa
driftsform och operatör, principiell gestaltning och driftskalkyl, att
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska
styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av
projektet hos servicenämnden.
I maj 2017 fick servicenämnden i uppdrag att ta fram underlag för
beställning enligt konceptet ”Från finrum till vardagsrum” med
möjlighet till en vidareutveckling i det som benämndes ”Spegla hela
Lund”. Det beslutades då också att hitta en organisation som skulle
göra det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats.
Bakgrunden till uppdraget var att Stadshallen är i stort behov av
renovering, modernisering och uppfräschning. Efter noggranna
inventeringar har det visat sig att byggnaderna är i så stort behov av
underhåll att en ombyggnad förordas.
Eftersom ett så pass stort underhållsbehov konstaterades så
beslutades 2016 att utreda hur Stadshallen kunde utvecklas för att ta
tillfället i akt att få ut mer och skapa fler möjligheter till utveckling av
innehållet och bidra till centrumutveckling.
Sedan augusti 2018 har processen gått vidare med ett
upphandlingsförfarande för operatör, entreprenad för ombyggnaden
samt en arkitekttävling för gestaltningen.
En utvärderingsgrupp för operatörsupphandling och en jury för
arkitekttävlingen har utsetts och bedömt underlagen. Styrgruppen
har utifrån detta underlag kommit fram till ett förslag till
kommunstyrelsen.
Den politiska styrgruppen har vid sammanträde 2019-06-03 beslutat
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa principiell gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i genomförd arkitekttävling, att
uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
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intressenterna för rollen som operatör samt att återkomma till
kommunstyrelsen senast i september för fastställande av operatör
och driftkalkyl.
Ge servicenämnden i uppdrag att handla upp byggentreprenaden??

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-05-24 (denna skrivelse)
Juryutlåtande från Sveriges Arkitekter
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30.

Barnets bästa
Inte relevant i detta skede av ärendet.

Ärendet
Om Stadshallen
Efter en arkitekttävling 1961 om uppförande av en stadshall för
kultur och möten vann Klas Anshelm med sitt förslag ”Lunda Torg”
varefter Stadshallen byggdes 1968. År 1994 konstaterades ett stort
underhållsbehov av byggnaden men det resulterade endast i att en
teknisk uppgradering genomfördes. Stadshallen omfattas av Lunds
kommuns bevaringsprogram och är där klassificerad som en
kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Det är nu dags för en genomgripande renovering av Stadshallen. År
2015 genomfördes en statusbesiktning av byggnaderna som utvisade
så stora underhållsbehov att en ombyggnad förordades.
Eftersom en betydande investeringskostnad är nödvändig så väcktes
tanken att utveckla stadshallen till en modern funktion och skapa
mer värde än att endast göra en renovering utifrån nuvarande
användning. Byggnaden har en strategisk plats i Lunds stadskärna
och ska tillsammans med Rådhuset, Stortorget, Konsthallen och
Saluhallen bidra till centrumutveckling.

Process
I samband med detta startades ett visionsarbete om byggnadernas
framtida användning och hösten 2016 genomfördes även
medborgardialog. Avsikten var att renoverings- och
ombyggnadsarbetena skulle samordnas med en modernisering
utifrån, som det bestämdes, ett koncept benämnt ”Från finrum till
vardagsrum”, ett koncept med kultur och möten i fokus. Detta skulle
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också innebära att hitta en organisation som skulle göra det möjligt
att långsiktigt skapa en levande mötesplats.
Avsikten är att en operatör med kompetens för att utveckla denna
typ av verksamhet ska knytas till stadshallen. Ett avtal ska träffas
mellan fastighetsägaren, kommunen och operatören som
ekonomiskt kan gynna bägge parter. Den modell som valts är ett sk
tjänstekoncessionsavtal (enligt lagen om offentlig upphandling, LOU)
där operatören har egna avtal med de flesta verksamheterna för
konceptet.
För att utröna intresset på marknaden så inleddes processen med en
sk request för information (RFI). En fördjupad dialog med
intressenterna genomfördes för att få en bild av möjligheterna till
utveckling.
På grund av att Stadshallen bedöms som en unik och för staden
värdefull byggnad bestämdes också att en arkitekttävling skulle
anordnas. En rad åtgärder är nödvändiga för att tidsanpassa
byggnaden till gällande lagstiftning. En tävling skulle resultera i en
bärande arkitektonisk idé för hur Stadshallen kan utvecklas och
renoveras för befintliga och tillkommande verksamheter.
Utvecklingskonceptet ska bidra till att byggnaden öppnas upp mot
omgivande stad, samtidigt som de kulturhistoriska värdena beaktas.
Tävlingen har anordnats i enlighet med LOU i samarbete med
Sveriges Arkitekter. Tävlingen är nu avslutad och en jury har utsett
ett vinnande förslag.
Upphandlingen av operatör är ännu inte färdigställd men
förhandlingar pågår med intressenter.

Mål för konceptet samt innehåll
Under hösten 2017 beslutades om en gemensam målbild som lyder:
”Stadshallen ska vara en del i en levande demokratisk mötesplats i
en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i
Lunds tillväxt”.
Det koncept som valts, ”Från finrum till vardagsrum” beskrivs bl a
som följande. Stadshallen ska vara en naturlig mötesplats för
Lundaborna med t ex restaurant/café, kulturevenemang och en
”social motor”. Huset ska öppnas upp mer än tidigare för att
uppfattas som ett välkomnande och levande hus med verksamhet
och aktiviteter under nästan alla dygnets timmar. Stadshallen ska
vara fylld med musik, teater, humor, utställningar, dans, konferenser,
möten, arrangemang och festivaler. Kultur- och fritidsförvaltningens
nuvarande evenemang, konserter och arrangemang för unga och
amatörer är en självklar del i husets utbud.
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringskostnad om 143
mnkr. Till detta kommer framtagande av program och
bygghandlingar om 12 mnkr, totalt 155 mnkr.
De löpande kostnaderna för fastigheter påverkas av avskrivningar,
räntekostnader och driftskostnader. De årliga kostnaderna förändras
över tid då avskrivningar genomförs och räntenivåer mm ändras.
Före renovering uppgick kostnaderna för Stadshallen till 800 tkr/år
netto. Efter renovering uppskattas nettokostnaden, exklusive
intäkter från operatör, till mellan 8,2 och 10 mnkr. Nettokostnaden
påverkas av hur lokalerna kan användas och hur stora ytor som
nyttjas av operatören samt vilka externa intäkter som kan erhållas.
Stadshallen har ett stort underhållsbehov och enligt
serviceförvaltningens uppskattning är ca 100 mnkr nödvändiga för
att huset ska kunna användas som innan renovering. Detta innebär
en nettokostnad för stadshallen på 6,8 mnkr oavsett användning.

Styrgruppens förslag
Den politiska styrgruppen för stadshallen har träffats 2019-06-03
och beslutat föreslå kommunstyrelsen att fastställa principiell
utformning och gestaltning i enlighet med det vinnande förslaget i
genomförd arkitekttävling samt att uppdra åt kommunkontoret att
fortsätta förhandlingar med intressenter i rollen som operatör för att
slutföra upphandlingen av tjänstekoncession. Kommunstyrelsen
förslås slutligen att uppdra åt kommunkontoret att återkomma till
kommunstyrelsen senast i september 2019 med förslag på operatör
samt då alla parametrar är kända, med slutlig bedömning av
driftkostnaderna.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att
att

fastställa principiell utformning och gestaltning i enlighet med
det vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör samt
kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna.
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Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Carin Hillåker
bitr kommundirektöt
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Kort om tävlingen
Lund har en lång historia med sin medeltida stadskärna och anrika
universitet. Det är en attraktiv bostads-, verksamhets- och studieort med
stark tillväxt. Staden har ett levande stadsliv och korta avstånd där allt nås
med cykel, och det finns goda förbindelser med resten av den expansiva
Öresundsregionen.
Centralt i Lund står Stadshallen, ritad och uppförd på 1960-talet av en av
Sveriges mest kända arkitekter, Klas Anshelm. Anläggningen består av två
byggnader varav den ena utgörs av det smala kontorshuset i öster. Efter 50
år är byggnaderna i behov av renovering och uppdatering till moderna behov,
vilket samtidigt ger kommunen möjlighet att utveckla och anpassa lokalerna
för framtiden. Sedan hösten 2016 har ett visionsarbete om Stadshallens
framtida användning pågått. Ambitionen är att utveckla Stadshallen så
att lokalerna kan användas och utnyttjas bättre, och samtidigt behålla de
arkitektoniska värdena. Som en del av kommunens mål om att sätta Sveriges
enda stadshall på kartan, utlystes en allmän tävling under hösten 2018.
Arkitekttävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Uppgiften för tävlingen var att föreslå en gestaltning som kan bevara och
stärka nuvarande kvaliteter och göra Stadshallen mer öppen och tillgänglig
mot omgivande stad. Den befintliga arkitekturens ikonstatus skulle
översättas till nya behov, samtidigt som anläggningens kulturhistoriska
värden inte gick förlorade.
Vinnande förslags bärande arkitektoniska idé ska efter avslutad tävling
utvecklas vidare i nära dialog med beställare och entreprenör. Idén ska
även ligga till grund för ett designkoncept, eller en manual, som kan vara
vägledande i ett längre förvaltningsperspektiv.
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Genomförande av tävlingen
Inlämnade förslag

Tävlingen var öppen för alla, oavsett nationalitet. Tävlingsspråket var svenska.
Tävlingen startade i december 2018 och avslutades den 28 februari 2019 (sista dag
för inlämning). 60 tävlingsbidrag lämnades in varav 59 godkändes för bedömning.
Det förslag som inte godkändes innehöll endast en namnsedel.

Jury och sakkunniga

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:
• Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd, kommunstyrelsen, Lunds kommun
• Anders Almgren (S), oppositionsråd, kommunstyrelsen, Lunds kommun
• Malin Sjögren, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
• Annika Eklund, kulturchef, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun
• Gunilla Hansson, byggprojektledare, serviceförvaltingen, Lunds kommun
• Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie
• Elizabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Jonas Lindvall, arkitekt SIR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Projektledare för tävlingen var Gunilla Hansson. Programmet togs fram av arkitekt
SAR/MSA Gunilla Kronvall i samråd med Sveriges Arkitekter. Processledare för
juryarbetet har varit arkitekt SAR/MSA Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter.

Bedömningskriterier
Bedömningsgruppen har granskat och bedömt
förslagen utifrån de kriterier som utan inbördes
ordning eller viktning legat till grund för tävlingen
samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i
programmet:

Gestaltning

• Hur väl förslaget skapar god orienterbarhet,
överblick samt goda kopplingar mellan olika
program och rumsligheter.

Genomförbarhet

• Hur väl förslaget bedöms kunna genomföras inom
angivna ekonomiska ramar.

• Hur väl förslaget präglas av en tydlig vision och
idé.

• Hur väl tekniska lösningar och en modern
byggnads behov bedöms kunna tillgodoses.

• Hur väl förslaget bidrar till att stärka Stadshallen
som profilbyggnad samtidigt som befintliga
arkitektoniska och kulturhistoria kvaliteter
bevaras.

• Hur väl kulturhistorisk hänsyn har tagits i
förslaget.

• Hur väl förslaget gör Stadshallen mer öppen och
tillgänglig mot omgivande stad.

• Hur robust den grundläggande idén är.

Funktion

• Hur väl förslaget placerar in program och
funktioner för att uppfylla målbilden för det
framtida Stadshallen.

Utvecklingsbarhet

• Hur väl förslagets koncept tål att vidare bearbetas.
• Hur väl förslagets koncept bedöms kunna hålla
över tid.

Juryutlåtande Lunds stadshall
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Bedömningsprocess
En allmän projekttävling är en egen form av process där ett koncentrerat arbete
ger stor kunskap om projektet under processens gång. Genom programskrivning,
juryarbete och framtagande av olika utredningar är det möjligt att lära sig mycket
om platsens förutsättningar och verksamhetens behov. De många förslagen i en
allmän tävling ger bredd i perspektiven och fungerar ofta som ett stöd för juryn när
det kommer till generella slutsatser. Personer med olika kompetens och erfarenhet
får under bedömningsarbetet möjlighet att utbyta erfarenheter och lära sig av
varandras kunskap, vilket inte sällan ger nya insikter. I juryn för Stadshallen
fanns expertkompetens inom stadsbyggnad, arkitektur, inredningsarkitektur och
kulturmiljö.
Till juryn knöts dessutom ett antal sakkunniga och referensgrupper. De sakkunniga
hade expertis inom kulturmiljö, kalkyl, installationer, konstruktion, brand och
tillgänglighet. Vidare har även en operatörsgrupp bidragit med värdefull input.
Förutom sakkunniga och verksamhetsansvariga ingick två politiker i juryn. För
att skapa en gemensam plattform, och en beslutsför grupp, lades särskild tonvikt
i juryarbetet på en pedagogisk och lärande process, med utrymme att stanna
upp och föra dialog kring olika frågor. Tillsammans bidrog jurymedlemmarna
med ovärderlig kunskap om den befintliga byggnadens förutsättningar, med
utgångspunkt från både stadens och olika verksamheters behov.
Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt arbete för inläsning av
tävlingsbidragen, haft fyra heldagsmöten för sitt bedömningsarbete. Arbetet har
skett i etapper och under processens gång genomgått ett antal faser. Genomgång
av samtliga bidrag och urval i flera steg, har följts av de externa sakkunniga och
referensgruppernas granskning av nio utvalda förslag. Med succesivt ökande
kännedom, om både den befintliga anläggningen och de olika bidragen, har
slutligen fördjupade diskussioner lett fram till beslut om vinnare.
Bedömningskriterierna har legat till grund för alla steg i
Förslagen
processen.

har funnits
tillgängliga på
arkitekt.se sedan
27 mars 2019

Juryarbetet hölls i Stadshallen och under varje möte
gjordes rundvandringar i, och omkring huset, i samlad
grupp. Det var avgörande för juryn att få en gemensam
bild av både byggnad och sammanhang.
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Juryns generella bedömning
Syftet med en projekttävling är att få fram det bästa
förslaget och en vinnare som fortsatt ska utveckla
projektet. Juryn ska hitta det tävlingsbidrag som svarar
bäst mot programmets krav och kriterier och som
bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas vidare.
Inget förslag är färdigt och jurygruppen har ett stort
ansvar i att se potentialen i det inlämnande materialet
och att beskriva hur det vinnande bidraget ska bearbetas
i nästa steg.

karaktäristiska volymer och material är mer eller
mindre oförändrade i det inlämnade materialet.

Genom den samlade bredden i tävlingsförslagen har
många kloka tankar kunnat fångas upp vilket bidrar
till att Stadshallen har goda förutsättningar att bli
det vardagsrum, i en unik och värdefull miljö, som
programmet efterfrågat.

Tranquilo

Stadens bästa genväg

Tävlingen för Stadshallen är ovanlig i sitt slag då
den utgår ifrån en befintlig byggnad. Förutom en
uppsättning inbyggda förutsättningar, har byggnaden
som bekant höga kulturvärden. Utöver att uppfylla
programkraven, behövde förslagsställarna därmed
relatera till Anselms konsekvent genomförda
arkitektoniska förhållningssätt. Hans idéer genomsyrar
såväl platsen som enskilda detaljer, och kommer
till utryck i utformningen av allt från övergripande
stadsrum till minsta skruvhuvud.

Interiört däremot finns stora skillnader mellan de
inlämnade tävlingsbidragen. Entréplanet är generellt det
som är mest förändrat, medan den övre foajén på plan
ett lämnas mer orörd. De nya öppningar och entréer som
föreslås, skulle påverka originalbyggnaden i varierande
grad, beroende på omfattningen av ingreppen. Sammantaget bedömdes alla förslag som återstod i juryarbetes
senare skede, vara i huvudsak förenliga med byggnadens
kulturmiljövärden och Anselms förhållningssätt till
arkitektur.
Med utgångspunkt från den breda palett som
sammantaget redovisas i förslagen, kunde jurysamtalen fokusera på vilka grepp som skulle gagna
Stadshallen mest. Utifrån både stadens och de olika
verksamheternas behov, identifierades de åtgärder
som skulle uppnå störst effekt utan att inverka alltför

I den första genomläsningen noterades att vissa förslag
innehåller relativt okänsliga ingrepp i den ursprungliga
arkitekturen. Det gäller bland annat yttre tillägg som
byggnaden inte bedöms tåla. Eftersom inget av dessa
tävlingsbidrag övertygade arkitektoniskt, kunde de
tidigt läggas åt sidan.
De flesta förslag är istället relativt väl förankrade i
stadsrummet utan stora förändringar av exteriören,
som dramatiskt skulle förändra det nuvarande
arkitektoniska formspråket. Även taklandskapets

Frisk vind i stadshallen
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mycket på den befintliga arkitekturen. I takt med
att juryn trängde djupare in i tävlingsbidragen blev
gruppen enig om att Stadshallens entréplan är den del
av anläggningen som behöver mest genomgripande
förändringar för att uppnå programmets intentioner.
Vidare identifierades behovet av en fysisk länk till
det angränsande kontorshuset som också är en del av
Stadshallen. Vissa förslag bygger ihop husen med en
överbyggnad medan andra kopplar samman dem med
gångbroar. De förslagsställare som inte alls utnyttjar
potentialen i att länka samman husen bedömdes missa
viktiga programförutsättningar. Däri låg behovet av
att utnyttja alla disponibla utrymmen effektivt, och
samtidigt skapa förutsättningar för att flera olika
evenemang och verksamheter ska kunna vara igång
samtidigt. Just möjligheten att samutnyttja ytor och att
skärma av verksamheter från varandra, varierar kraftig
från förslag till förslag.

Stadshallen har ett mycket komplicerat och genomarbetat tekniskt originalsystem som integrerats på
ett ovanligt sätt i byggnadens bärande strukturer,
vilket skapar speciella förutsättningar för projektet.
För att i detta skede inte begränsa de tävlande alltför
mycket beskrevs dessa förutsättningar dock inte i
tävlingsprogrammet. Juryn har därför inte lagt störst
vikt vid de konstruktiva aspekterna i sin bedömning av
genomförbarhet.

Nyckeln till Lund

I underlaget framgick däremot placering av befintliga
teknikutrymmen. Bristen på hänsyn till dessa är genomgående i de flesta förslag vilket har påverkat bedömningen. Det skulle kräva stora projekteringsinsatser,
alternativt kompromisser med de arkitektoniska grundtankarna, att genomföra en del av de idéer som fördes
fram. Särskilt de som bygger på att göra plats för, och
införa, helt nya system för exempelvis ventilation eller
annan teknik.
Lunds nye levende mødested

När det gäller tävlingsbidragens förhållningssätt till
stadsrummen runtom anläggningen skiljer de sig åt i
visad förståelse för de olika platsernas förutsättningar
och potential. Vissa förslag är väl förankrade i
sammanhanget, medan andra saknar naturlig koppling
till stadens publika rum. Här övertygade de förslag
som på ett trovärdigt sätt tog fasta på kopplingen
till Stortorget, Botulfsplatsen och Skomakargatan.
Inget förslag utom Stadshallen as city tog tillvara på
möjligheten att annonsera Stadshallens publika innehåll
i det skyltläge där den nuvarande Pressbyråbutiken
ligger.
Programmet pekade, lite försiktigt, på möjligheten att
utveckla de två garageplanen till andra användningsområden. Denna förutsättning utnyttjas på olika sätt
och i olika omfattning i tävlingsbidragen. Även i detta
avseende baserades bedömningen till stor del på
resonemang om vad bedömdes ge mest nytta i relation
till omfattningen av ingreppen.

Flera av de föreslagna lösningarna i tävlingsbidragen
förutsätter att byggnaden sprinklas vid brand. Det
skulle medföra oönskade konsekvenser för till exempel
möjligheten att låna in vissa konstverk, eller ha
konserter med påkostade instrument.
Jurygruppen konstaterade sammantaget att det finns
stor variation bland förslagen samtidigt som det går att
gruppera dem på olika sätt. De olika grepp som beskrivs
nedan utgör ett av flera möjliga sätt att kategorisera
tävlingsbidragen som är generellt flerbottnade och
komplexa. Den valda indelningen syftar främst till att
synliggöra fler förslag än de som prisbelönas.
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Teman
Entré mot Stortorget

Ändrad användning i källarplanen

Många förslag bygger in det befintliga skärmtaket och
skapar ett inglasat entrérum. Andra kopplar även på en
trappa från Stortorget som leder besökarna direkt till
andra våningen.

Ett flertal förslag tar bort garaget i de båda
källarplanen. Här föreslås istället ett antal olika
funktioner som bibliotek, garagebar, ytterligare en
sessionssal eller amfiteater i ett eller två plan.

En par tävlingsbidrag bygger på att scenen, som på
senare år tillkommit på ovanpå skärmtaket, ska behållas
och permanentas genom att byggas in. På så sätt skapas
ett tvåvånigt entrémotiv mot torget.

Spännvidd
Nya rum

Nya trappor från entréplanet
Det finns ett antal förslag som tar bort de karaktäristiska Anselmska trapporna från entréplan upp till
foajén. I ett par tävlingsbidrag tas endast den ena
trappan bort. Några förslag redovisar en ny central
spiraltrappa, andra en anslående och bred ny trappa
som centralmotiv.

Överbyggnad över Vårfrugatan
De flesta tävlingsbidrag skapar en koppling till den
angränsande kontorsbyggnaden på andra sidan
Vårfrugatan. Några förslagsställare går så långt som att
bygga in gatan helt, medan merparten nöjer sig med att
ansluta med en eller flera gångbroar.

Kulturet

Lunda vardagsrum
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Juryns beslut
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Efter avslutad bedömning har juryn
utsett The Stage is set till vinnande
förslag i projekttävlingen om
Stadshallen i Lund. En prissumma om
355 000 SEK utges i första pris. Juryn
rekommenderar förslaget för fortsatt
bearbetning och genomförande.
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Tack till alla tävlingsdeltagare!
Juryn vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte minst
alla dem som det inte varit möjligt att belöna med
en prissumma. Det stora engagemang och arbete
som lagts ner av de tävlande arkitekterna har
tillsammans utgjort ett betydelsefullt underlag för

jurygruppens diskussioner och samtal. Det har berikat
bedömningsprocessen och gjort den lärorik för samtliga
inblandade. Tillsammans utgör förslagen ett brett
kunskapsunderlag för utvecklingen av Stadshallen.

Juryns omdöme								

>>>
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VINNARE
FÖRSLAGSSTÄLLARE

White arkitekter genom
arkitekt SAR/MSA
Rebecka Wijk, arkitekter
MSA Oskar Nordström
och Anna von Gegerfelt

Tävlingsbidraget redovisar relativt
långtgående ingrepp i Stadshallen.
Samtidigt beskriver det pedagogiskt presenterade förslaget tydligt
att omfattningen av förändringarna
kan regleras i kommande process.
Även en möjlig etappindelning
avseende ändrad användning av
nuvarande garage och butiksytor
redovisas. Som medskick till nästa
skede summeras juryns förslag till

Vy mot Stortorget

The stage is set
The stage is set aktiverar Stadshallen i sin helhet och
låter byggnadsensemblen bli just den nod och samlingsplats för kultur som programmet efterfrågar. Med ett
konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett
av robusta lösningar som tillåter både anpassning och
framtida utveckling.

justeringar i slutet av omdömet.
Det som utmärker förslaget är
just det generösa helhetsgreppet,
som skapar en levande och användbar anläggning, som till stor
del vänder sig utåt och därigenom
berikar de omkringliggande stadsrummen. The stage is set tar tillvara
Stadshallen unika potential att vara
ett robust kulturhus som rymmer
många olika funktioner.

Klas Anselms vinnande tävlingsförslag Lundatorg hyllades för
sitt tilltag att skapa nya stadsrum
i centrala Lund. Med Stadshallen
och den intilliggande kontorsbyggnaden återskapades en medeltida
gränd och en ny liten triangulär platsbildning tillkom bakom
rådhuset. Idag har dessa stadsrum
fortfarande stora kvaliteter med
tilltalande proportioner och ett

Juryutlåtande Lunds stadshall
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Entréplanet

vindskyddat mikroklimat. Men
för att de ska bjuda in till varaktig
vistelse bör intilliggande fasader
ha en mer publik och inbjudande
karaktär. The stage is set bjuder
generöst in sina besökare, och skapar samtidigt en levande fond till
gatulivet utanför.
Antikvariskt har förslaget både
sina styrkor och svagheter, i likhet
med alla andra inlämnade förslag.
The stage i set föreslår inte bevarande i minsta detalj, utan introducerar ett visst mått av modernisering inom det respektfullas ram
och nya funktioner tillförs på ett
sätt som bevarar grundtankarna i
den Anshelmska byggnaden.
Hänsyn till byggnadens originalmaterial och detaljer framgår
i respekten för exteriörens formspråk samt utformningen av den
övre foajén där mycket av dagens
utseende bevaras. Här kommer

siktlinjer längs fasaden, den rumsliga indelningen med krökta väggar
och den generösa kontakten med
omgivande stadsrum att finnas
kvar och delvis förstärkas. Nya
öppningar till byggnadens centrala
nav kommer att kräva ingrepp i
stommar och bjälklag, vilket dock
är nödvändigt för att ta byggnaden
in i det tjugoförsta århundradet.
Rätt utförda kan förändringarna
göras på ett sätt som låter besökare och brukare känna igen sig i
interiören, även om projektet blir
tekniskt utmanande. Åtskilliga av
de mest karaktärsfulla detaljerna,
som till exempel Anshelms specialritade belysningsarmaturer,
kommer att kunna bevaras i den
moderniserade byggnaden.
Förslaget ligger även i linje med
Anshelms originalidé om tydligt
styrda rörelsemönster i anläggningen, men skapar genom tre nya

öppningar till det stora entréplanet
helt andra flöden än idag. Både nya
entréer och ett påtagligt öppnare
markplan ger The stage is set helt
nya flöden, i och kring, Stadshallen.
Den förlängning av torgets golv in i
hallen, som var Anselms ursprungliga idé, genomförs här i modern
tappning. Lösningen lovar en
genomströmning av människor och
ljus och skapar visuella samband
med diagonala siktlinjer. Dessa
förändringar skulle förändra byggnaden på ett positivt och genomgripande sätt.
Entrén mot Botulfsplatsen i
söder skapar en koppling snett
genom huset till Stortorget i väster,
och levandegör en idag otillgänglig
sydvänd fasad. Genom förändringar i Stadshallens nordöstra hörn,
med ny entré, fönster ned till golv
och flödande samband invändigt,
skapas förutsättningar för nya
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Entréplanet

vistelseytor i nordväst. Den triangulära plats som Anselm skapade
bakom rådhuset nås av morgonoch förmiddagssol, har fina proportioner och ett vindskyddat läge.
Här förändras karaktären radikalt,
istället för en otrygg baksida med
slutna fasader som domineras av
garagenedfarten, etableras det nya
Skomakartorget med övertygande
samband mellan byggnadens inoch utsida.
The stage is set skapar också
ett trovärdigt gatuliv längs Vårfrugatan. Förslaget ansluter till
kontorsbyggnaden med två glasade
kopplingar. Här placeras föredömligt back stage i nära anslutning till
konsertsalen. Både läget för, och
utformningen av, anslutningarna
behöver däremot studeras vidare.
Den glasade karaktären är både
obearbetad till uttrycket och orealistiskt redovisad.
Förslaget tar fasta på programmets öppning för att föreslå ändrad

användning i källarplanen och
visar på möjligheten att ordna en
källarscen med dubbelhöjd i ett
konstruktivt väl valt läge rakt under gränden. Källarplanen utnyttjas för Stadshallens verksamhet
och likaså kontorshuset.
Ett konsertbesök i Stadshallen
på 60-talet gjordes ofta med taxi
och tack vare det stora skärmtaket
kunde besökarna komma in torrskodda. En väl tilltagen garderob
gav plats för skor och hatt innan
publiken i sina finskor kunde gå
upp längs de svängda trapporna till
foajé och konsertsalar. The stage is
set skapar ett mottagande av besökare som bättre motsvarar dagens
behov. Med en ny centralt placerad
informationsdisk samlas besökare
som kommer från olika riktningar.
För att göra plats för den, och för
bättre flöden i entréplan flyttas
garderobs- och wc-paketet till den
omarbetade underjordiska delen av
Stadshallen. Här skapas även en ny

scen i form av en användbar black
box. De föreslagna krökta dubbeltrapporna ned till det övre garageplanet blir en påtaglig förändring.
Även om trapporna är en förutsättning för det nya rörelsemönstret i
byggnaden har de inte fått en helt
övertygande utformning eller placering, och behöver därför utvecklas
vidare i kommande process.
På foajéplanet en trappa upp
föreslås mindre ändringar. Här
skapas med små medel goda
förutsättningar för både de som
arbetar i byggnaden och besökare.
Genom nya glasdörrar förstärks de
befintliga långa siktlinjerna längs
fasaderna. Förslaget redovisar en
varsam hantering av konsertsalen,
samtidigt som sessionssalen föreslås få helt nya gradänger. Det ombytta skulle vara mer naturligt då
sessionssalen är välbevarad, medan
den större salen är mer sliten och
behöver fler platser. Belysningsidéerna som vill framhäva salarnas

Juryutlåtande Lunds stadshall
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Sektion

Planer

Planer

form utåt, likt de ursprungliga, är
välkomna men måste hållas nära
Anshelms enkla och långlivade
utförande.
Genomförandet av samtliga
förslag, även det vinnande, skulle
medföra behov av att hitta nya
vägar för delar av tekniska installationer vilket kommer att påverka
interiörernas originalytor. Att
ingrepp görs på ett genomtänkt
och strategiskt sätt blir därför
centralt utifrån både bevarande

och budget. The stage is set har god
potential att genomföras, då de
brand- och installationstekniska
lösningar som redovisas, passar
byggnaden och de olika verksamheterna.
Sammantaget visar dispositionen av ytor och funktioner i
förslaget på stor förståelse för hur
den typ av verksamhet som staden
vill fylla Stadshallen med faktiskt
fungerar. Olika verksamheter kan
avgränsas från varandra på ett

enkelt och naturligt sätt, vilket är
avgörande för en levande och funktionell anläggning. Även om det
finns delar i förslaget som behöver
bearbetas, är det som helhet ett
utvecklingsbart och väl fungerande
koncept.
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Vy från Botulfplatsen

I fortsatt process behöver följande
frågor studeras vidare:
Förslaget visar på en omfattande ombyggnad
av Stadshallen som skulle medföra rivningar
och omdaningar, både i källarplan, markplan,
foajéplan och skärmbyggnad. Ändringarna i
markplan är mest motiverade och viktiga för
att möta programkravet att skapa ett öppet och
användbart hus. Övriga rivningar och förändringar bör genomgå en noggrann bedömning
och avvägning i relation till bevarande, nytta
och funktion.
Håltagningar i väggar och bjälklag av betong
kommer att medföra strukturella avvägningar
där befintliga konstruktioner som ska bevaras
måste förstärkas vilket i sin tur kan medföra
konsekvenser för uttrycket. Önskemål om placering och storlek på håltagningar, bör därför
prövas mot de konstruktiva förutsättningarna i
varje enskilt fall.
Förbindelserna mellan huvudbyggnaden och
kontorsbyggnaden kan skapa tekniskt avancerade lösningar vid mötet med respektive huskropp, vilket kan påverka både utseende och

budget. I fortsatt arbete bör såväl placering som
utformning studeras vidare utifrån logistiska,
konstruktiva och antikvariska överväganden.
Här krävs omfattande bearbetning för ett uttryck med övertygande utformning och detaljering. Läget för kopplingen över Vårfrugatan
bör även förskjutas längre norrut för att underlätta flödet till den stora Anshelmsalen. Juryn
bedömer att det kan räcka med en förbindelse
istället för två.
Den nya entrén mot Botulfsplatsen bör utrustas med någon form av vindfång. Trappan
innanför denna entré måste kompletteras med
ramp för att lösa tillgängligheten på ett naturligt och inkluderande sätt. Även den föreslagna
entrén mot norr, till kaféet, bör få någon form
av sluss eller vindfång. Kommunikation mellan kök i källarplan och restaurangen är inte
redovisad. Det föreslagna underjordiska köket
behöver dock bearbetas och eventuellt flyttas,
då det bedöms ha för låg takhöjd för att rymma
ventilationsinstallationer.
Ytan väster om entrén mot Botulfsplatsen
skulle även kunna omgestaltas för att skapa en
öppnare fasad mot söder med fri siktlinje. In-
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Övre källarplanet

lastning och serveringslucka bör kunna flyttas.
Restaurangen skulle till exempel kunna få sina
leveranser via Vårfrugatan. Det är inte redovisat hur markanslutningen hanteras i det västra
hörnet av restaurangen: kontakten här är önskvärd för det fina läget med kvällssol, men mötet
med trottoarnivåerna måste tas om hand.
De nya trapporna från entréplanet och ner
i huset bör bearbetas vidare. Risken är att de
styckar upp ytan som så väl behövs i markplan.
De båda trapploppen är breda med en smal
passage emellan. Passagen är opraktiskt och
hindrar de generösa flöde som förslaget i övrigt
präglas av, samtidigt som stor yta tas i anspråk
för hela trappaketet. En enda trappa längs
rampväggen, med ett läge något längre norrut skulle antagligen fungera bättre, även för
cirkulationen i källarplanet. Det är även viktigt
att klara överhörningsproblematiken mellan
planen eftersom förslaget innehåller en ny scen
i garagets översta plan.
Informationsdisken på entréplanet ligger lite
dold i förhållande till entrén från Stortorget
och blockeras delvis av en av de förslagna nya
trapporna. Utformningen bör studeras vidare

med utgångspunkt från att skapa bästa möjliga
kontakt med omgivande stadsrum.
Det nya hisstornet mot rådhuset, skär delvis
av den viktiga siktvinkeln längs fasaden mot
Stortorget. Det blir påtagligt speciellt i den övre
foajén. Här finns dock potential att skjuta ut
volymen längre ut i fasadlivet. Vidare behöver
flexibiliteten i sessionssalen på foajéplanet öka.
I samband med att förslag på nya toaletter
bearbetas vidare bör byggnaderna som helhet
ses över för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fungerande anläggning. Det saknas nu toaletter högre upp i huset och i skärmbyggnaden.
Avseende materialpalett behöver byggnaden
inte så mycket nya tillägg utan främst en uppfräschning av det befintliga. Nya tillskott bör ha
samma enkelhet som originaldetaljerna och hålla
sig nära Anshelms färgskala genom att undvika
föreslagna kalla kulörer, perforerad aluminium
och mässing. De varmare toner och material som
föreslås fungerar dock bättre och bidrar till det
välkomnande intrycket. Slutligen bör förslagets
föredömliga möjligheter till etappindelning i
genomförandet utvecklas vidare.
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DELAD
ANDRA PLATS

FÖRSLAGSSTÄLLARE

ROLF design
& arkitektur
genom arkitekter SAR/
MSA Rolf Andersson,
Pier Francesco Galuppini,
Peter Kinnmark, Alessio
Manis Arkitekt Alaia
samt arkitekt Rodriguez
Elorriaga

Klassic präglas främst av en genomgripande omvandling av markplanet med ett öppet och storslaget
centralt rum som tillåts sträcka
sig ända ned till det undre källarplanet. Det är ett radikalt grepp
som skapar ett nytt publikt rum i
staden. Samtidigt bedöms de långtgående förändringarna medföra
omotiverat omfattande och kostsamma ingrepp i förhållande till de
nya värden som skapas.
Även exteriört föreslås märkbara tillägg. Förbindelsegången över
Vårfrugatan omfattar två plan och
blir därmed relativt stor. Länken
mellan byggnaderna är dock redovisad med en omsorgsfull gestaltning som genom materialhantering

Centralt rum i källarplanet

Klassic
Ett väl genomarbetat förslag med tydlig vision
som trots djärva inslag visar stor hänsyn till
Anselms originalarkitektur.
och proportioner ansluter väl till
befintlig arkitektur.
Den föreslagna omdaningen av
fasaden mot Skomakargatan skulle
göra Stadshallen betydligt mer
öppen och välkomnande i denna
del, samtidigt som den förbisedda
platsen bakom rådhuset skulle
erbjudas nytt liv.
Generellt möter Klassic de omgivande stadsrummen på olika sätt.
Restauranglivet förläggs till gränden och livlig kommers tar plats vid
Botulfsplatsen, medan Stortorget
får en mer formell karaktär där en
ny trappa leder upp till foajéplanet.
En ny entré och turistbyrå föreslås i söder. Både här och mot sydost skulle öppnare samband dock

behövas för att göra entréplanet
mer ljust, öppet och välkomnande. Föreslagen restaurang och bar
kan fungera bra mot gränden, och
vitalisera både den och Skomakargatan. Samtidigt skulle en servering mot Stortorget, med kvällsljus
och möjlighet att sitta ute, ge bättre
förutsättningar att koppla byggnaden tydligare till torget.
Interiört saknas det överlag en
mer generös och tydlig koppling
genom entréplanet, där kontakten
mellan Stortorget och Botulfsplatsen brister, och informationsdisken ligger dold från huvudentrén.
Här bedömer juryn att tydligare
samband, siktlinjer och ljusgenomströmning behövs för att

Juryutlåtande Lunds stadshall
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Reception

Planer

Spiraltrappa
Sessionssalen

underlätta orientering och bjuda in
människor i lokalerna.
På foajéplanet skapas friare ytor
än idag genom att de halvmåneformade skärmväggarna längs både
sessions- och konsertsal tas bort.
Men samtidigt stjäl utrymmena för
backstage en ansenlig del av den
fina foajéytan. Förslaget redovisar
bristfällig logistik för större produktioner med hissen placerad lång
från gatan.
Sessionssalens föreslagna teaterform är vacker men bedöms bli alltför formell och låst för att fungera
för sitt ändamål. Hörsalen omdanas
genomgripande med nya läktare,

Entrén

ljudsluss och bättre utrymning.
Det ger programmets efterfrågade
500 sittplatser, men medför mer
eller mindre en total ombyggnad av
salen.
Klassic presenterar en nytänkande användning av källarplanen
med lockande gestaltning. Den
redovisade öppningen i två plan
skulle dock vara komplicerad och
kostsam att genomföra, samtidigt
som det stora rummet bedöms
vara relativt svårt att använda. Här
finns risk för överhörning när flera
verksamheter ska pågå samtidigt.
Som större utställningsyta skulle
det centrala rummet fungera bra,

men Lund är redan välförsett med
konsthallar.
Sammantaget är Klassic ett fint
och professionellt presenterat
förslag som visar god förståelse för
den befintliga arkitekturen. Det
är genomarbetat och genomtänkt,
både funktionellt och rumsligt men
bygger på ett grundläggande grepp
som inte bedöms vara den förändring som skulle gynna Stadshallen
bäst.
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DELAD
ANDRA PLATS

Situationsplan

Stadshallen as City

FÖRSLAGSSTÄLLARE

parklee studio

Förslaget tar stöd i en ingående
och relevant analys av Stadshallens
roll i staden och dess förhållande
till omgivande stadsrum. Det
åskådliggörs i en exemplarisk
situationsplan som vackert och
tydligt redovisar anläggningen
i sitt sammanhang. Stadshallen
as city övertygar om att det är
möjligt att göra markplanet till
ett ljust, inbjudande och aktivt
rum som länkar Stortorget till

Ett förslag med flera övertygande grepp och
genomtänkt förhållningssätt till byggnadens
funktion i staden.
Botulfsplatsen utan att ändra
alltför mycket i fasaderna.
En stor öppning mot sydost
är det som mest markant skapar
det öppna sambandet med
omgivningen. Här bildas även en
yta som kan användas som en liten
scen. Mot Stortorget föreslås ett
kafé, som enkelt kan avskiljas från
övrig verksamhet. Ett litet men
effektfullt tillägg är den utvändiga
väggfasta bänken i västläge, en

detalj som gör byggnaden mer
tillgänglig och inbjudande. I norr
vänder sig en restaurang mot
Skomakargatan och Vårfrugatan.
Dock saknas i detta läge en
entré som skulle ge mer liv åt
den triangulära platsen mellan
rådhuset och Stadshallen.
Stadshallen as city är ensamt om
att fullt ut utnyttja potentialen i
kontorsbyggnadens södra ände där
Pressbyrån idag finns. Här finns

Juryutlåtande Lunds stadshall
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Entréplan

Vy från Botulfsplatsen

Sessionssalen

ett skyltläge mot Botulfsplatsen
som kan locka in besökare i
anläggningen. Genom att fasadlivet
flyttas in och en ny entré etableras,
bjuds både besökare och personal
in till kontorsdelarna och ett nytt
bibliotek som förläggs på andra
våningen. På så sätt betonas
även sambandet mellan den båda
huskropparna.
En annan större förändring
i det yttre är det nya hissoch trapptornet, vilket blivit
funktionellt, men också relativt
stort och därmed upplevs som
något okänsligt mot rådhuset.
I markplanet är föreslagna
ingrepp väl motiverade och flödet
genom byggnaden fint, förutom
garderoben som stoppar upp.
Den är fel placerad och för snålt
tilltagen. Receptionen är däremot
generöst tilltagen och väl placerad
i förhållande till entréerna där den
skapar god kontakt med omvärlden
och bra orienterbarhet.
Som helhet tar de interiöra
förändringarna dock för liten
hänsyn till de kulturhistoriska

Sektion

värdena. Det blir särskilt tydligt
på foajéplanet där de föreslagna
ytskikten, som paneler i valnöt
och nya undertak känns som
främmande inslag.
Funktionellt skapas på foajévåningen en klar uppdelning
mellan en mer publik del i söder
och utrymmen för gästartister och
personal i norr. Dessa ytor ligger i
anslutning till kontorsbyggnaden
som är väl löst med generella,
funktionella rum och goda
kommunikationer. Här ligger det
föreslagna biblioteket som kunde
bli ett omtyckt och välbesökt inslag
i Stadshallen.
För hörsalen redovisas
omfattande ombyggnader av
väggytor, fönster, teknikbrygga och
tak, samt en ny stor läktare med
över 150 platser. I sessionssalen
tar förslaget fasta på programmets
önskan om mer varierad
användning genom en helt flexibel
lösning. På detta sätt skapas
möjlighet att tidvis ha två scener i
samma plan.
I källarplanet föreslås mindre

omfattande förändringar. Här
placeras restaurangkök, förråd,
utrymningstrappor och teknik
vilket ger möjlighet för en enkel och
robust användning av detta plan,
om eller när garagefunktionen
försvinner.
Sammantaget är Stadshallen
as city ett förslag med många
kvaliteter där framförallt det
viktiga markplanet förändras på
ett övertygande sätt. Samtidigt
går förslaget dock relativt hårt
fram med den befintliga interiöra
gestaltningen och introducerar
material och mönster som inte
riktigt övertygar i denna robusta
och enkla byggnad.
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DELAD
ANDRA PLATS

Vy mot Stortoget

Syntes

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Sjöblom Freij Arkitekter
genom arkitekter SAR/
MSA Jacob Sjöblom och
Axel Freij

Exteriört är Syntes ett förslag som
både tar hänsyn till den ursprungliga arkitekturen och samtidigt
vågar förändra mer än många
andra.
Störst omdaning ligger i fönsterbandet i attikavåningen. Här föreslås fönstren bli större genom nya
lägre bröstningar vilket släpper in
ljus och ger kontakt med omvärlden. Det skapar nya förutsättningar
för användningen interiört. Även

Ett konsekvent och finstämt förslag som vågar
föreslå märkbara förändringar. Det visar även
en ingående kännedom om och känsla för
byggnadens karaktär och möjligheter.
om fönstrens utformning och nya
proportioner är utformade med
säkert handlag, på ett sätt som inte
bryter mot Anselms formspråk,
förlorar fasaden med förändringen
delvis sin robusta karaktär. Med de
stora murade ytorna ovan den uppglasade foajévåningen påminner
fasaden idag nästan om Dogepalatset i Venedig. Med större fönster
minskar murytan vilket medför att
byggnaden tappar denna särprägel.

Den breda förbindelsegången
över Vårfrugatan är en av förslagets finaste och mest originella
delar. Med genomtänkta mått och
välstuderad utformning förvandlas
länken inte bara till ett nytt värdefullt invändigt rum, utan berikar
även gränden genom att skapa två
separata rumsligheter exteriört.
Dessa nya stadsrum ansluter väl
till den medeltida stadens småskaliga intimitet. Några av förslagets
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Länk över Vårfrugatan

Biblioteket

största förtjänster ligger just i att
skapa mindre platser och rum att
vara i, inte bara passera. Hit räknas
även hanteringen av fasadens sockel, en yta som tas i besittning med
löstagbara bänkar sommartid.
Förslaget återskapar även det
mellanrum mellan ute och inne,
som tidigare kännetecknade kontorshusets södra del mot Botulfsplatsen. Ett hörn som idag har en
sluten karaktär.
Markplanet blir mer öppet än
idag, men inte så rymligt och välkomnande som det skulle kunna bli
på grund av den omvända placeringen av garderober och toalettpaket. Restaurangen har ett bra
läge men kunde ha öppnats mer,
både mot väst och inåt i entréplanet. Även ljusföring och flöden
mellan Stortorget och Botulfsplatsen kunde ha gjorts mer generösa.
Här förblir entrén fortsatt relativt
mörk, avskild och trång.

Sektion

Det är i de övre planen de stora
förändringarna sker. Förutom att
större fönster i attikavåningen
släpper in avsevärt mer ljus, flyttas
teknikutrymmen ned i källarplanet
samtidigt som foajén länkas till
kontorsbyggnaden där loger och
personalrum kan bre ut sig. Därmed skapas plats för nya rum och
aktiviteter.
Hörsalens sittplatser utökas till
det efterfrågade antalet samtidigt
som kraven på ventilation, utrymning och teknik tillgodoses. Det
sker genom genomgripande, men
inkännande, ombyggnader som
utgår från de ursprungliga materialen. De föreslagna ändringarna i
sessionssalen tar delvis stöd i en av
Anshelms egna skisser för konsertsalen. Här föreslås ett nytt installationsgolv som ger stor flexibilitet,
och ny väggbeklädnad.
Källarplanen förblir källare
och garage, men med utökad yta

för förråd, utrymning och teknik.
Därmed har man i framtiden en
möjlighet att använda dessa ytor
för nya verksamheter.
Sammantaget är Syntes vackert
utformat och visar ett fint arkitektoniskt handlag med god förståelse
för byggnadens unika karaktär,
såväl interiört som exteriört.
Ändringar och förslag avseende
ytskikt och material är väl avvägda
och samstämmiga med byggnadernas speciella arkitektur. Men
trots att det som helhet är ett av
de mest lyhörda förslagen, bedöms
det djärva exteriöra greppet i den
översta attikavåningen som ett
alltför omfattande ingrepp i den ursprungliga arkitekturen. Slutligen
skulle större fokus behövt läggas
på att bearbeta entréplanet för att
skapa den inbjudande anläggning
som programmet efterfrågar.
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ALLA INSKICKADE TÄVLINGSFÖRSLAG
MOTTO

FÖRSLAGSSTÄLLARE

1. Klassic

+ROLF Design & Arkitektur

2. Pot pourri

A&P Arkitektkontor

3. Ephemeral

AASGstudio

4. Mandel

ALMA arkitekter

5. Resonans i
generationer

Amneby Forslund
arkitekter

6. La la Lund

Anna Lundh
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7. Nyckeln till Lund

Arkitekt Johan Bergström

8. Tredje rummet

Blasberg Andreasson
Arkitekter

9. Lunds nye stadshall

Cerimagic Studio

10. More Löv

DESSDE

11. Ditt rum –
Mit rum –
Vores rum

DSA ARK STUDIO

13. Ta Takt

eklund_terbeek
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14. Från finrum
till stadrum

Erik Giudice Architects

15. Samling

Erik Järkil Arkitektur

16. Rå om

Fabel arkitektur

17. Lunda rum

Filip Lipinski Arkitekt

18. Spännvidd

FOJAB arkitekter

19. Lövverket

Fredrik Pettersson Arkitekter
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20. Forum

Förstberg Ling

21. Stadens bästa
genväg

Gottlieb Paludan Architects

22. Lunda torg 1

GUISE

23. Först Klas

Gunilla Svensson
arkitektkontor

24. Lunda passage

Gunnarsson/Ljungmark

25. Ett fönster för
staden

Gustav Hultman
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26. Rundgång

Hermansson Hiller Lundberg
Arkitekter

27. Förbindelse,
förenkling,
församling

Jonathan Houser

28. Ridå

Kaka Arkitekter

29. Lunds nye
levende mødested

kimthorsell architects

30. Genombrott

Koistinen Hellborg
arkitektkontor

31. Lunda torg 2

Kontrast

27

Juryutlåtande

32. Stadsskapet

Krupinski/Krupinska Arkitekter

33. StadsRUM

Landén Krantz Arkitekter

34. Janus

LETH & GORI

35. Tranquilo

Liljewall Arkitekter

36. Livslust

Lloyd ’s Arkitektkontor
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37. Imorgon

Lundberg Aguilera
Arkitekter

38. Entré

Markus Ravegård
Arkitektur

39. Ensemble

Martin Martinsson
Architecture

40. Generator

Meiby Ark&Design

41. Maj

Månsson Dahlbäck
Arkitektkontor

42. Transparent spaces

Naji Shabarek
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43. Från stadshall till
stadsrum

Office of Possibilities

44. Liv i Lund

Pang Arkitekter

45. Stadshallen as city

parklee studio

46. Öppet hus

Peter Torudd Arkitekter

47. Fritt fram

Plan- och Byggnadskonst
i Lund

48. Vertigo

Praktwerk
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49. Musikpodden

Rigmor Gunilla
Rommerskirchen

50. The focal point

Salem Arkitektur & Design

51. Hela Lunds
mötesplats

Sangberg Architects

52. Folkligt och tidlöst

Scheiwiller Svensson
Arkitektkontor

53. Syntes

Sjöblom Freij Arkitekter

54. Lund Alive

Sjödin Arkitektur &
Beräkning
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55. Kulturet

Sydark Konstruera

56. Tillbaka till
framtiden

Tegnestuen T2

57. Frisk vind i
stadshallen

Terroir

58. 2020

Tobias Appelbäck

59. The stage is set

White arkitekter

60. Lunda Vardagsrum

Worksonland
Arkitektur og Landskap

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 115

Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt
servicenämnden att ta fram underlag för beställning enligt konceptet
”Från finrum till vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla
hela Lund”.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att återremittera
ärendet till kommunkontoret med uppdrag att presentera en
förtydligad, hållbar och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en
preciserad investering- och underhållsplan för att visa potentiella
hyreskostnader för stadshallen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018 § 179.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2018 § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Christer Wallin (M), Mia
Honeth (L), Emma Berginger (MP), Torsten Czernyson (KD), IngaKerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Ulf Nilsson (L), Anders
Almgren (S), Daniel Beckman (FI), Marit Stigson (FI), Mats Olsson (V)
och Gunnar Brådvik (L) yttrar sig.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Mia Honeth (L), Emma Berginger (MP), Jan
Annerstedt (FNL), Ulf Nilsson (L) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den
politiska styrgruppen fastställa driftsform och operatör, principiell
gestaltning och driftskalkyl,
att bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (8)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30
att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp
med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos
servicenämnden.
Hanna Gunnarsson (V) och Marit Stigson (FI) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att Stadshallen drivs av kommunen i förvaltningsform, genom
Kultur-och fritidsförvaltningen
att bifalla att-sats 2, om projektmedel och investeringskostnad.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja projektmedel med
70 Mkr för renovering av Stadshallen
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen på detta sätt
genom sin politiska styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir
beställare av projektet hos servicenämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunfullmäktige bifaller Christer Wallins (M)
m.fl yrkande som motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
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Sammanträdesdatum

2018-08-30
Omröstningen utfaller enligt följande.
Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

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

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
X

Gunilla Hedlund
Mikulasek

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

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

Rune Granqvist
Eva S Olsson

X
X
X
X

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin

X
X

Carl Sjöberg

X
X

Bengt Svensson

Helena Falk

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

Karl Branzén
Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

X
X
X
32
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Sammanträdesdatum

2018-08-30

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

Ersättare
Erik Hammarström

Mats Nilsson

32

18

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Inga-Lisa Sjödin

X
X
X

Birger Swahn

X
X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

42

23

Omröstningen utfaller med 42 Ja-röster mot 23 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons
(S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den
politiska styrgruppen fastställa driftsform och operatör,
principiell gestaltning och driftskalkyl,
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för
2019-2021 samt
kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp
med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet
hos servicenämnden,

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

8 (8)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

