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Plats
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Följande ärende ska behandlas:

1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Dnr KS 2015/0002

2. Rapport från kommunstyrelsens utskott
3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2015/1091

4. Rapport från kommunala råden
5. Kommunstyrelsens granskningsrapport för intern kontroll 2015
Dnr KS 2015/1253

6. Kommunstyrelsens handlingsplan för intern kontroll 2016
Dnr KS 2015/1216

7. Begäran om inventarieanslag till Tvillingskolan
Dnr KS 2015/1182

8. Äskande av medel avseende Akademiska Föreningens verksamhet
genom Studentinfo
Dnr KS 2015/1212

9. Äskande om finansiering av Bopoolens verksamhet för åren 2014
och 2015
Dnr KS 2015/1213

10. Kommunfullmäktiges mål om städning på entreprenad
Dnr KS 2015/1073

11. Utlysning av utvecklingsstöd till verksamheter inom sektorn socialt
entreprenörskap i Lund
Dnr KS 2015/1008
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12. Renhållningstaxa för Lunds kommun 2016, (KF)
Dnr KS 2015/1176

13. Detaljplan för Östra Torn 29:8 m fl i Lund (Kunskapsparken), Lunds
kommun, samråd
Dnr KS 2015/1072

14. Förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10 - 13 år i
Lunds kommun
Dnr KS 2015/0585

15. Ansökan om medel till anordnande av ”Industrinatten 2016”, Lunds
kommun
Dnr KS 2015/1137

16. Almedalen 2016
Dnr KS 2015/1142

17. Inrättande av koldioxidavgift och klimatfond i Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2015/0352

18. Remiss från Socialdepartementet Promemoria Förebyggande och
behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)
Dnr KS 2015/1064

19. Utseende av revisor och revisorsuppleant i Habostiftelsen
Dnr KS 2015/1042

20. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag som ledamot i
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden
Dnr KS 2015/1184

21. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunala studentrådet
Dnr KS 2015/1183

22. Philip Sandberg (FP) samt Mia Honeth (FP) skrivelse ”Mer
samarbete över sundet, inte mindre”
Dnr KS 2015/1021

23. FörNyaLund motion om folkomröstning i Lunds kommun om den
planerade spårvägen Lund C - ESS, (KF)
Dnr KS 2015/1078
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24. Gunnar Brådvik (FP) motion ”Samordna sommarlovsaktiviteterna”,
(KF)
Dnr KS 2015/0766

25. Medborgarförslag - Folkparken i Lund - ny destination för
Skåneturismen, (KF)
Dnr KF 2014/0121

26. Medborgarförslag ”Slå vakt om stadsvallen”, (KF)
Dnr KS 2015/0545

27. Medborgarförslag om initiativ till friskvårdsprojekt i stil med
projektet ”Hitta ut”, (KF)
Dnr KF 2014/0093

28. Medborgarförslag angående Lund kommuns e-post hantering, (KF)
Dnr KS 2015/1107

29. Medborgarförslag angående användning av tornbyggnaden i gamla
observatoriet, (KF)
Dnr KS 2015/1108

30. Medborgarförslag angående plaskdamm, (KF)
Dnr KS 2015/1109

31. Medborgarförslag ”Bygg en estrad vid plaskdammen i
Klostergården!”, (KF)
Dnr KS 2015/1050

32. Medborgarförslag angående konstverk, (KF)
Dnr KS 2015/1110

33. Medborgarförslag angående Högevallsbadet, (KF)
Dnr KS 2015/1111

34. Medborgarförslag avseende ordningsregler på kommunens kulturoch fritidsanläggningar, (KF)
Dnr KS 2015/1113

35. Medborgarförslag ”Utöka antalet boulebanor i Dalby”, (KF)
Dnr KF 2012/0089

36. Medborgarförslag rörande växtdryck som norm, (KF)
Dnr KS 2015/0968
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37. Medborgarförslag angående diverse ämnen, (KF)
Dnr KS 2015/1082

38. Medborgarförslag angående snöröjning, (KF)
Dnr KS 2015/1191

39. Medborgarförslag om att inte pynta staden med oetiskt material,
(KF)
Dnr KS 2015/0943

40. Medborgarförslag om att Stenkrossen i Lund inte ska rivas, (KF)
Dnr KS 2015/0684

41. Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS 2015/0001

42. Meddelanden
Dnr KS 2015/1256

Anders Almgren (S)
Ordförande

Gunnar Jönsson
Kommunjurist
gunnar.jonsson@lund.se
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1. Kommunkontorets information om ekonomi
och budget
Dnr KS 2015/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontorets/ekonomiavdelningens Finansiella rapport den 30
november 2015.
Sammanställning över KS;s förfogande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Rapporterna redovisa.
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2. Rapport från kommunstyrelsens utskott
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3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2015/1091

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts protokoll från sammanträde den 8
december 2015.
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4. Rapport från kommunala råden
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5. Kommunstyrelsens granskningsrapport för
intern kontroll 2015
Dnr KS 2015/1253

Sammanfattning
Kommunkontoret redovisar i denna rapport utfallet av det interna
kontrollarbetet under 2015. Utgångspunkten för granskningen har varit
de kontrollmål som antogs i kommunstyrelsens handlingsplan för 2015.
Bedömningen är att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande
trots att alla planerade granskningar inte är genomförda.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2015 dnr KS
2015/1253
Kommunstyrelsens beslut den7 januari 2015 § 4 Dnr KS 2014/0904

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna förslag till granskningsrapport och åtgärdsplan för intern
kontroll för kommunkontoret 2015
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret.
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6. Kommunstyrelsens handlingsplan för intern
kontroll 2016
Dnr KS 2015/1216

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för den interna
kontrollen inom sitt ansvarsområde.
Kommunstyrelsen har beslutat om 3 kommunövergripande kontrollmål
för 2016:
Inköpsrutiner och uppföljning av avtal.
Implementering av nya riktlinjer och styrdokument.
Rutiner för att undvika försent betalda fakturor.
Till dessa föreslår kommunkontoret att kontrollmålet
Personuppgiftslagen som kommunstyrelsen egna kontrollmål för 2016.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2015 Dnr KS
2015/1216.
Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2015 § 393 Dnr KS
2015/1128

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa personuppgiftslagen som kommunstyrelsens interna
kontrollmål för 2016.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
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7. Begäran om inventarieanslag till
Tvillingskolan
Dnr KS 2015/1182

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2013 om
igångsättningstillstånd för Tunaskolan och Östervångskolan, SPSM
(Specialpedagogiska skolmyndigheten). Skolorna ska integrera sina
verksamheter i Tunaskolan under namnet Tvillingskolan under skilda
huvudmän. BSN Lunds stad begär nu ett inventarieanslag till de
gemensamma ytorna för inköp av inventarier om 1 665 tkr samt om
utökad driftsram för tillkommande kapitaltjänstkostnader med 373 tkr
från och med år 2016.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28, § 60 Barn- och skolnämnd
Lunds stads beslut 2012-02-15, § 8 Kommunfullmäktiges beslut 201204-26, § 77 Kommunstyrelsens beslut 2013-03-06, § 85
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-21, § 63 Barn- och skolförvaltning
Lunds stads tjänsteskrivelse den 6 november 2015
Dnr BSL 2015/0647
med bilagor: - Bilaga 1 Fördelningsnyckel av gemensamma lokaler
Tvillingskolan - Bilaga 2 Samarbetsavtal Östervångsskolan – Tunaskolan
i Lund

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

öka barn- och skolnämnd Lunds stads investeringsram år 2016 med
1 665 tkr för inköp av inventarier och utrustning till Tunaskolan.

att

utgiften finansieras genom kommunstyrelsens investeringsanslag
avseende inventarier enligt barn- och skolnämndernas lokalplaner.

att

Barn- och skolförvaltning Lunds stad återkommer till
kommunkontoret när Lunds kommuns faktiska
avskrivningskostnader är kända.

att

kommunkontoret får i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd
Lunds stads driftbudgetram med faktiska avskrivningskostnader
avräknat ersättningen från SPSM för täckande av ökade
driftskostnader för nya inventarier Tunaskolan.

att

de ökade driftskostnaderna finansieras genom hos
kommunstyrelsen reserverade driftmedel för barn- och
skolnämndernas lokalplaner.
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Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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8. Äskande av medel avseende Akademiska
Föreningens verksamhet genom Studentinfo
Dnr KS 2015/1212

Sammanfattning
Studentinfo är ett utskott inom Akademiska föreningen som bedriver
informationsverksamhet gentemot studenter och övrig allmänhet. De
bedriver sin verksamhet i AF Borgen och har under terminstid öppet
klockan 9-17 varje dag. Studentinfo svarar på frågor och vägleder
studenterna, säljer biljetter till evenemang inom Studentlund samt säljer
universitets profilprodukter.
De ansöker om verksamhetsbidrag om 90 000 kr/år för 2016-2018, och
önskar att ett treårigt avtal tecknas mellan föreningen och Lunds
kommun. Akademiska föreningen äskar 90 000 kr/år för den kommande
treårs-perioden.
Ett avtal har tecknats för samarbetet som reglerar parternas ansvar:
- Studentinfo ska erbjuda studenter lättillgänglig service
- Studentinfo ska tillhandahålla information och vägledning om Lunds
kommun.
- I marknadsföringen av Studentinfos verksamhet ska även samarbetet
med kommunen marknadsföras.
- Lunds kommun åtar sig att förse Studentinfo med relevant information
om kommunen och ha en kontaktperson som Studentinfo kan vända sig
till.
- Lunds kommun informerar om Studentinfos verksamhet i den
kommunala organisationen.
Kommunkontorets kommentar
Lunds kommun har lämnat bidrag till Akademiska föreningen,
Studentinfo, under lång tid. Kommunkontoret föreslår att Studentinfo
fortsatt ges ett verksamhetsbidrag för 2016 och 2017 med 90 000 kr och
att ett nytt samarbetsavtal tecknas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2015 Dnr KS
2015/1212.
Äskande av medel avseende Akademiska Föreningens verksamhet
genom Studentinfo 2016-2018,
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

uppdra åt kommundirektören att teckna avtal med Akademiska
Föreningen för stöd till Studentinfo med ett bidrag om 90 000
kronor per år 2016-2017

Beslut expedieras till:
Akademiska föreningen, Studentinfo
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9. Äskande om finansiering av Bopoolens
verksamhet för åren 2014 och 2015
Dnr KS 2015/1213

Sammanfattning
Lunds Universitets Studentkårer, LUS bedriver BoPoolen som är en
bostadsförmedling mellan privatpersoner och studenter.
Bopoolen är en bostadsförmedling för studenter som drivs av Lunds
universitets studentkårer (LUS), finansierad av Lunds universitet och
Lunds kommun. Bopoolens syfte är att förmedla trygga och säkra
boenden till Lunds studenter. LUS äskar nu medel för 2016 och 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2015 Dnr KS
2015/1213
Lunds Universitets äskande om finansiering av Bopoolens verksamhet
för åren 2016 och 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

bevilja Bopoolen 215 000 kr/år för år 2016 samt
bevilja Bopoolen 215 000 kr för 2017 under förutsättning att
kommunstyrelsen anslår medel i budget.

Beslut expedieras till:
Bopoolen
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10. Kommunfullmäktiges mål om städning på
entreprenad
Dnr KS 2015/1073

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i EVP 2016 beslutat om en effektiviseringsvinst
för städ på entreprenad med 2 miljoner kronor. Skolpengen är sänkt med
motsvarande belopp från 1 januari 2016. BSN Lund Öster har tillskrivit
kommunstyrelsen om förtydligande av kommunfullmäktiges beslut om
städning på entreprenad, samt tillskrivit kommunfullmäktige om
tilläggsanslag som kompensation för städning på entreprenad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2015
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 21 oktober 2015, § 152,
jämte bilaga
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015, § 121

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att besvara barn- och skolnämnd Lund Öster med vad kommunkontoret
anfört.
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11. Utlysning av utvecklingsstöd till
verksamheter inom sektorn socialt
entreprenörskap i Lund
Dnr KS 2015/1008

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslöt den 10-11 juli 2015 att avsätta 200 tkr per år
till socialt företagande under perioden 2016-2018. Kommunkontoret har
lämnat förslag på hur dessa medel kan fördelas.
Kommunstyrelsen beslutade 4 november 2015 att återremittera ärendet
till Kommunkontoret med uppdrag att föreslå enklare administration och
kortare beslutsgång.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-23 Utlysning av
utvecklingsstöd till verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap i
Lund (denna skrivelse)
Kommunstyrelsens beslut den 4/11 2015, § 367 dnr 2015/1108
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-22 Utlysning av
utvecklingsstöd till verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap i
Lund

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att

tillstyrka Kommunkontorets förslag till förslag till Utlysning av
utvecklingsstöd till verksamheter inom sektorn socialt
entreprenörskap i Lund.
uppdra åt Kommunkontoret att utlysa utvecklingsbidraget, att
granska och bereda inkomna ansökningar i samarbete med berörda
förvaltningar
uppdra åt Kommundirektören att besluta om fördelning av
utvecklingsbidraget.

Beslut expedieras till:
Akten
Näringslivsavdelningen
Brunnshögsprojektet
Socialförvaltningen
Kultur- och Fritidsförvaltningen
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12. Renhållningstaxa för Lunds kommun 2016,
(KF)
Dnr KS 2015/1176

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har översänt förslag till Renhållningstaxa 2016 till
kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015
Renhållningsstyrelsens beslut den 3 november 2015
Tjänsteskrivelse med förslag till Renhållningstaxa för Lund 2016

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att fastställa renhållningsstyrelsens förslag till Renhållningstaxa för
2016, att gälla från och med den 1 mars 2016.
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13. Detaljplan för Östra Torn 29:8 m fl i Lund
(Kunskapsparken), Lunds kommun, samråd
Dnr KS 2015/1072

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet
utveckla en större park, dagvattenfördröjning och första etappen på ett
sammanhängande rekreationsområde i Brunnshög.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad den 25 augusti 2015 jämte bilagor.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2015.
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2015, § 166.
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 23 oktober 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med vad kommunkontoret anfört

Kommunstyrelsen
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14. Förslag till organisation av fritidshem för
barn i åldrarna 10 - 13 år i Lunds kommun
Dnr KS 2015/0585

Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras
och det innebär ekonomiska, organisatoriska och medarbetar konsekvenser. Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 § skollagen
(2010:800) förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister.
Tre alternativa förslag till organisation har utarbetats och remitterats för
yttrande till barn- och skolnämnderna, utbildningsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till
kommunkontoret för en tydligare konsekvensbeskrivning för barn,
verksamhet, ekonomi m.m.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2015 dnr
MBL-förhandlingsprotokoll den 15 december 2015 med bilagor
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 14 oktober 2015 § 112, dnr
BSL 2015/0502
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den21 oktober 2015 § 153, Dnr
BSÖ 2015/0486
Utbildningsnämndens beslut den 21 oktober 2015 § 108, Dnr UN
2015/0283
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015 § 111, dnr. KU
2015/0552
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2015 § 128, Dnr
KS 2015/0585.
Förslag till organisation av fritidshem för barn 10-13 år, remissförslaget

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att

ge barn- och skolnämnderna ansvaret för att bedriva fritidshem för
barn 6-13 år från den 1 augusti 2016,
avgiften för fritidshem för barn i åldern 10-13 år ska betalas 12
månader om året.
ge barn- och skolnämnd Lund Öster i uppdrag att uppdatera
information, regler och avgifter för förskoleverksamhet fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet i enlighet med beslutet samt

Kommunstyrelsen
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ge kommunkontoret i uppdrag att uppdatera reglementena för
kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnderna i enlighet
med beslutet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, barn- och skolnämnderna, utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, kommunkontorets ekonomiavdelning
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15. Ansökan om medel till anordnande av
”Industrinatten 2016”, Lunds kommun
Dnr KS 2015/1137

Sammanfattning
Industrinatten är ett arrangemang som skapar möten och kunskapsutbyten
mellan industriföretag och framtida arbetskraft, främst ungdomar och
unga vuxna. Syftet är att förbättra rekryteringsmöjligheterna för
industriföretagen och samtidigt förändra en föråldrad bild som många
unga har av industrier. Industrinatten ska leda till att fler unga väljer
industriförberedande utbildningar och framtida industrijobb.
Industrinatten arrangeras av IUC Skåne AB på uppdrag av Malmö stad
och Region Skåne. Arrangemanget har sin bas i Malmö men har det
senaste året kommit att omfatta såväl ungdomar som företag i Lunds
kommun. Vid årets Industrinatt medverkade företag såsom Alfa Laval,
Baxter och ÅR Carton. Därtill deltog elever från Polhemskolan,
Katedralskolan och Genarps skola.
IUC Skåne AB önskar se Lunds kommuns medverkan i Industrinatten
och ansöker om 75 tkr för 2016.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27/11 2011 Ansökan om medel
till anordnande av ”Industrinatten 2016” Lunds kommun (denna
skrivelse)
Ansökan Industrinatten 2016, Lunds kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att
att

bifalla ansökan om 75 tkr för Industrinatten 2016
ge Kommunkontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att driva
och finansiera Industrinatten inom ramen för
MalmöLundregionsamarbetet, från och med år 2017
kommunkontorets driftbudgetram för 2016 utökas med 75 tkr
avseende Industrinatten 2016
finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel”
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Beslut expedieras till:
Akten
IUC Skåne AB
Malmö stad
Näringslivsavdelningen

Kommunstyrelsen

Kallelse
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16. Almedalen 2016
Dnr KS 2015/1142

Sammanfattning
Lunds kommun har deltagit i samarbetet med Öresundshuset i sex år.
Den tidigare avsatta budgeten på 450 000 kronor räcker inte. Därför
föreslås en utökning till 700 000 kronor, vilket motsvarar den faktiska
kostnaden med bibehållen ambitionsnivå.
Ärendet har 2015-11-23 beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att Lunds kommun ska delta som
partner i Öresundshuset 2016 samt att föreslå övriga partners i
Öresundshuset att även bjuda in Lunds Universitet och Malmö Högskola
som partners.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 december 2015 (denna
skrivelse)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 november 2015 (ej
justerat).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

avsätta totalt 700 000 kronor i budgeten för Lunds kommuns
medverkan i Almedalen samt

att därmed utöka kommunkontorets driftbudgetram för 2016 med 250
tkr
att finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel”
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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17. Inrättande av koldioxidavgift och
klimatfond i Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2015/0352

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att lägga fram
förslag på att införa en koldioxidavgift och en klimatfond. Detta uppdrag
ska samordnas med uppdraget att utreda ett system för
klimatkompensation av tjänsteresor utförda av anställda och
förtroendevalda i Lunds kommun. Lunds kommuns Riktlinjer för resor
och transporter och Handlingsplan för miljöfordon ska beaktas under
arbetet.
Förslaget är att införa en koldioxidavgift på resor och transporter som
avsätts till en klimatfond som kan finansiera klimatåtgärder. Detta
kommer att förbättra Lunds kommuns möjligheter att nå sina klimatmål
och bidra till att kommunen kan bli fossilbränslefri till 2020 enligt beslut
i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade 2015-11-10
att rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
införa koldioxidavgift och klimatfond enligt förslaget samt att fastställa
regler för klimatfond enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 december 2015 (denna
skrivelse)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 november 2015 (ej
justerat).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avsätta totalt 700 000 kronor i budgeten för Lunds kommuns
medverkan i Almedalen samt

att därmed utöka kommunkontorets driftbudgetram för 2016 med 250
tkr
att finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel”
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Kommunstyrelsen

Kallelse
Diarienummer

2016-01-13

KS 2015/0958

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunfullmäktige
Akten
Beslut expedieras till:
KF.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
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18. Remiss från Socialdepartementet
Promemoria Förebyggande och behandling av
spelmissbruk (Ds 2015:48)
Dnr KS 2015/1064

Sammanfattning
Lunds kommun har genom remiss från Socialdepartementet beretts
tillfälle att senast den 25 januari 2016 yttra sig över promemorian
Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2015.
Förslag till yttrande.
Socialnämndens beslut den 9 december 2015, § 222.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2015.
Socialdepartementets promemoria Förebyggande och behandling av
spelmissbruk, inkommen den 23 oktober 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Kallelse
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19. Utseende av revisor och revisorsuppleant i
Habostiftelsen
Dnr KS 2015/1042

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har enligt Habostiftelsens stadgar att utse en av två
revisorer jämte suppleant. Revisor och suppleant ska utses för en tid av
två år. Revisor och ersättare har inte utsetts för tiden 2015-2016.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2015
Habostiftelsens skrivelse den 15 oktober 2015
HSO i Lunds beslut den 1 december 2015
Stadgar för Habostiftelsen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse en revisor och en ersättare i Habostiftelsen för tiden 2015-2016
Revisorerna ska senast den 31 mars 2017 inge revisionsberättelse.

Kommunstyrelsen

Kallelse

30 (54)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-01-13

KS 2015/0958

20. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag
som ledamot i Styrgruppen för utveckling av
tätorterna utanför staden
Dnr KS 2015/1184

Sammanfattning
Angelica Kauntz (FI) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrgruppen
för utveckling av tätorterna utanför staden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015.
Angelica Kauntz (FI) avsägelse, inkommen den 26 november 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

entlediga Angelica Kauntz (FI) som ledamot i styrgruppen för
utveckling av tätorterna utanför staden, och
utse ny ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför
staden.

Beslut expedieras till:
Akten
Angelica Kauntz

Kommunstyrelsen

Kallelse
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21. Angelica Kauntz (FI) avsägelse av uppdrag
som ledamot i kommunala studentrådet
Dnr KS 2015/1183

Sammanfattning
Angelica Kauntz (FI) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunala
studentrådet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015.
Angelica Kauntz (FI) avsägelse, inkommen den 26 november 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

entlediga Angelica Kauntz (FI) som ledamot i kommunala
studentrådet, och
utse ny ledamot i kommunala studentrådet.

Beslut expedieras till:
Akten
Angelica Kauntz

Kommunstyrelsen

Kallelse
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22. Philip Sandberg (FP) samt Mia Honeth (FP)
skrivelse ”Mer samarbete över sundet, inte
mindre”
Dnr KS 2015/1021

Sammanfattning
Philip Sandberg och Mia Honeth (L) har i skrivelse till kommunstyrelsen
yrkat att kommunstyrelsen ska besluta att Lunds kommun ska gå med i
Greater Copenhagen, samt att uppdra åt kommunkontoret att utvärdera
Lunds kommuns medverkan efter ett år.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7/12 2015 Dnr KS 2015/1021.
Skrivelse från Philip Sandberg (FP) samt Mia Honeth (L) ”Mer
samarbete över sundet, inte mindre, Dnr KS 2015/1021.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anse skrivelsen besvarad med kommunstyrelsens beslut i ärendet
den 2 december 2015.

Beslut expedieras till:
Philip Sandberg och Mia Honeth (L)
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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23. FörNyaLund motion om folkomröstning i
Lunds kommun om den planerade spårvägen
Lund C - ESS, (KF)
Dnr KS 2015/1078

Sammanfattning
FörNyaLund (FNL) föreslår i en motion att en kommunal folkomröstning
om spårvägen snarast genomförs enligt lagen om kommunala
folkomröstningar, samt att de nödvändiga praktiska frågorna kring
folkomröstningen snarast blir föremål för partiöverläggningar.
FNL anför att spårvägen är en av de största investeringarna för Lunds
kommun någonsin och att planen enligt planeringsdokument är den första
etappen som ska följas av ytterligare etapper genom centrala staden till
stora investeringskostnader och med stor påverkan på miljön. FNL riktar
stark kritik mot hur spårvägen hanterats i kommunen. Frågan om
kollektivtrafiken har tidigt låsts till spårväg som det enda och nödvändiga
alternativet medan lika miljövänliga och avsevärt mindre
kostnadskrävande alternativ lanseras på bred front i andra städer.
Projektet har drivits i en mycket begränsad krets och saknar den
nödvändiga demokratiska förankringen hos lundaborna. Projektet har
också i viktiga delar av underlaget anmärkningsvärda felaktigheter och
överoptimistiska siffror, inte minst i det skede ledande politiker låste sig
för projektet.
Lunds kommuns ekonomi är ansträngd samtidigt som behovet av
investeringar är stort. De kommer framöver att få finansiella
konsekvenser för kommunens ekonomi. Därför är det centralt att Lunds
invånare får möjlighet att direkt påverka kommunens största
investeringsfråga där behovet är oklart och den ekonomiska risken
betydande.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Enligt 5 kap 34 § kommunallagen får fullmäktige besluta att det som ett
led i beredningen av ett ärende ska inhämtas synpunkter från medlemmar
i kommunen. Detta kan bl.a ske genom folkomröstning. Om synpunkter
ska inhämtas genom en omröstning får fullmäktige besluta att det, med
tillämpning av 5 kap vallagen ska framställas röstlängd och röstkort för
omröstningen.
Ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige
också väckas av minst tio procent av de röstberättigade i
kommunmedlemmarna enligt lagen om kommunala folkomröstningar
(folkinitiativ). Om ett folkinitiativ har väckts ska fullmäktige besluta att
hålla folkomröstning om den fråga som initiativet avser är sådan att
fullmäktige kan besluta om den, och inte minst två tredjedelar av de
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstningar finns i lagen
om kommunala folkomröstningar. Av denna framgår bl.a att fullmäktige
i anslutning till sitt beslut att hålla folkomröstning ska besluta om dag för
omröstningen, omröstningsdistrikt och lokaler, fråga och svarsalternativ
m.m. Dagen för folkomröstningen ska beslutas efter samråd med den
centrala valmyndigheten. För folkomröstningens genomförande i en
kommun svarar valnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2015
FörNyaLunds motion den 26 oktober 2015

Kommunstyrelsen

Kallelse
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24. Gunnar Brådvik (FP) motion ”Samordna
sommarlovsaktiviteterna”, (KF)
Dnr KS 2015/0766

Sammanfattning
Gunnar Brådvik (FP) föreslår i motion att fullmäktige uppdrar åt berörda
nämnder att i samråd med föreningslivet, ta fram en samlad
förvaltningsövergripande organisation för att på ett bättre sätt samordna
sommarlovsaktiviteterna i kommunen.
Kommunkontoret föreslår att kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att
i samråd med berörda förvaltningar och föreningslivet samordna
planering och informationsinsatser för samtliga sommarlovsaktiviteter.
Servicenämnden föreslås få i uppdrag att bistå med att ta fram tydliga
riktlinjer och prissättning för lokaluthyrning mm, enligt motionärens
förslag, samt att motionen därmed ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-19 dnr 2015/ 0766
Motion Gunnar Brådvik (FP) Samordna sommarlovsaktiviteterna.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att i samråd med berörda
förvaltningar och föreningslivet hitta lämpliga metoder för effektivt
samordna planering och informationsinsatser för kommunens
samtliga sommarlovsaktiviteter,
att uppdra till servicenämnden att bistå med att ta fram tydliga riktlinjer
och prissättning för lokaluthyrning mm i samband med
sommarlovsaktiviteterna, samt
att motionen därmed ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
.

Kommunstyrelsen

Kallelse
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25. Medborgarförslag - Folkparken i Lund - ny
destination för Skåneturismen, (KF)
Dnr KF 2014/0121

Sammanfattning
Annette Larsson har inkommit med ett medborgarförslag om att göra
Folkparken till en ny turistmagnet inom trägårdsturism liknande Sofiero,
Rosendal och Bosjökloster.
I förslaget framgår hur man kan utveckla Folkparken till en turistmagnet
och bredda utbudet med bland annat matproduktion, trädgårdsexperiment
eller odlingslotter med mera.
Kommunkontoret har fått i uppdrag att utreda medborgarförslag utifrån
ett turismutvecklingsperspektiv.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Folkparken i Lund – ny destination för
Skåneturismen, Lund oktober 2014
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-10--11 § 121
Mailkonversation från Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, Tekniska
förvaltningen den 2 november 2015
Ge serviceförvaltningen i uppdrag att utreda användningen av
folkparken, KU 2015/0434
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag: Folkparken i lund
– ny destination för skåneturismen den 2 november 2015 (denna
skrivelse).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå förslaget om att gör Folkparken i Lund – ny destination för
Skåneturismen

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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26. Medborgarförslag ”Slå vakt om
stadsvallen”, (KF)
Dnr KS 2015/0545

Sammanfattning
John Karlsson föreslår i medborgarförslag 2015-05-18 att Lunds
kommun ska informera om Lunds medeltida stadsvall, dels i Stadsparken
och dels vid Kråkelyckan 6 intill S:t Laurentiigatan.
Kommunkontoret föreslår fullmäktige besluta att medborgarförslaget,
genom tekniska nämndens beslut att märka ut Lunds medeltida stadsvall i
Stadsparken, ska anses besvarat. Kommunkontoret föreslår även att
fullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att inleda en dialog med
fastighetsverket rörande möjligheterna till skyltning och information om
Lunds medeltida stadsvall, vid Kråkelyckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-17
Tekniska nämndens protokoll 2015-10-21
Medborgarförslag John Karlsson 2015-05-18

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
Att medborgarförslaget, genom tekniska nämndens beslut att märka ut
Lunds medeltida stadsvall i Stadsparken, ska anses besvarat.
Att uppdra till tekniska nämnden att inleda en dialog med Statens
fastighetsverk rörande möjligheterna till skyltning och information
om Lunds medeltida stadsvall, vid Kråkelyckan.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

38 (54)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-01-13

KS 2015/0958

27. Medborgarförslag om initiativ till
friskvårdsprojekt i stil med projektet ”Hitta
ut”, (KF)
Dnr KF 2014/0093

Sammanfattning
Sven Hugo Mattsson har kommit in med ett medborgarförslag ”Hitta ut”
gällande s.k. ”checkpoints” som man ska leta upp i naturen.
Ärendet har behandlats i Kommunfullmäktige 2014-09-25 och
överlämnats till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sven Hugo Mattsson 2014-08-01
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25 § 187
Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2014, § 246
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-09 (denna skrivelse)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå medborgarförslaget med hänvisning till att liknande lösning
redan finns.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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28. Medborgarförslag angående Lund
kommuns e-post hantering, (KF)
Dnr KS 2015/1107

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunens
hantering av e-post förbättras.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Förslaget är för oprecist för att kunna ligga till grund för något beslut av
fullmäktige i sak. Kommunkontoret föreslås att det avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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29. Medborgarförslag angående användning
av tornbyggnaden i gamla observatoriet, (KF)
Dnr KS 2015/1108

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att ni politiker i
fortsättningen inte väntar så länge med att be folk lämna in förslag på hur
man ska komma tillrätta med problem som ni själva inte kan lösa.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Förslaget är inte så formulerat att det kan ligga till grund för något beslut
i sak av fullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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30. Medborgarförslag angående plaskdamm,
(KF)
Dnr KS 2015/1109

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att nästa plaskdamm
placeras på den plats där den kan beräknas locka flest besökare.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Flera faktorer måste naturligtvis beaktas vid placering plaskdammar. Det
får förutsättas att berörda nämnder härvid väger in besöksfaktorn.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att med kommunkontorets yttrande anse medborgarförslaget besvarat.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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31. Medborgarförslag ”Bygg en estrad vid
plaskdammen i Klostergården!”, (KF)
Dnr KS 2015/1050

Sammanfattning
Jan Engvald m.fl. föreslår i medborgarförslag gällande fontänen och
plaskdammen invid Klostergårdens centrum att man bygger en enkel
estrad i sluttningen nedanför pumphuset, att fler bänkar placeras vid
gångvägen väster om dammen, att en grillplats anordnas i det västra
hörnet vid skolan och att man ser över möjligheten att sätta ut bänkar för
äldre längs gångstigarna till centrum.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 20 oktober 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna ärendet till tekniska nämnden för handläggning och
beslut

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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32. Medborgarförslag angående konstverk,
(KF)
Dnr KS 2015/1110

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunens fontäner
säljs till länder där invånarna kan förväntas ha större glädje av dem.
Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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33. Medborgarförslag angående
Högevallsbadet, (KF)
Dnr KS 2015/1111

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att Högevallsbadet
ålägges att ta itu med lortigheten. Besökare använder ett elektroniskt
armband som nyckel till klädskåp. Om armbandet görs om så det även
känner av toalettbesök så blir det ju lätt att upptäcka om någon är i
anläggningen påfallande länge utan att besöka toalett. Personalen hör ju
om armbandet börjar pipa.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR: Kommunkontoret föreslår
att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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34. Medborgarförslag avseende
ordningsregler på kommunens kultur- och
fritidsanläggningar, (KF)
Dnr KS 2015/1113

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen försöker
få fler personer att följa ordningsreglerna på kommunens egna kulturoch fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015
Göran Johanssons medborgarförslag, inkommet den 10 november 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

46 (54)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-01-13

KS 2015/0958

35. Medborgarförslag ”Utöka antalet
boulebanor i Dalby”, (KF)
Dnr KF 2012/0089

Sammanfattning
Folke Ekberg och Arne Harryson har i medborgarförslag föreslagit
kommunen att anlägga ytterligare tre boulebanor i anslutning till de
boulebanor kommunen tidigare anlagt på den gamla deponin i
Pinnmölleparken i Dalby.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015.
Medborgarförslag daterat den 24 april 2012.
Kommunala pensionärsrådets beslut den 19 november 2015, § 31.
Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2014, § 346.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2014.
Tekniska förvaltningens yttrande den 22 oktober 2014.
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss den 31 januari 2013, § 22.
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 20 december 2012, §
246.
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 29 november 2012, §
226.
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 25 oktober 2012, §
207.
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2012, § 297.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2012.
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2012, § 151.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 juni 2012.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad tekniska
förvaltningen och kommunala pensionärsrådet anfört.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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36. Medborgarförslag rörande växtdryck som
norm, (KF)
Dnr KS 2015/0968

Sammanfattning
Erik Anderberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunens
verksamheter inför växtdryck som norm, eftersom det ger klimat- och
hälsofördelar, samt ökar djurens välfärd.
Servicenämnden har beretts tillfälle yttra sig över medborgarförslaget
och framför följande:
Lunds kommun har med bred delaktighet från de förvaltningar och
nämnder som hanterar mat och måltider tagit fram ett
kommungemensamt styrdokument för mat och måltider – en kostpolicy,
som antogs av kommunfullmäktige i augusti 2014. Kommunfullmäktige
antog i maj 2014 LundaEko, Lunds program för hållbar utveckling. I
kostpolicyns hänvisas till LundaEko kring specifika siffermål såsom t ex
andel ekologiska livsmedel. I båda dokumenten är hållbar konsumtion
och produktion som gynnar en hållbar utveckling, biologisk mångfald etc
centrala delar och av mycket stor vikt.
Servicenämnden ser positivt på att kommunen på alla sätt gör kloka,
hållbara livsmedelsval men som också innehåller den näring som barn,
elever och brukare behöver och som anges i de av statens livsmedelsverk
vetenskapligt baserade näringsrekommendationerna.
Kring näringsinnehåll och livsmedel generellt bygger kostpolicyn på
statens livsmedelsverks riktlinjer för bra mat i förskolan, bra mat i skolan
och bra mat i äldreomsorgen som i sin tur baseras på nordiska
näringsrekommendationer. I dessa underlag förordas inte växtbaserad
dryck som standard utan animalisk mjölk och mejeriprodukter.
För barn, elever och brukare som av medicinska skäl inte tål
mjölkproteiner används växtbaserade livsmedel både i maträtter och
erbjuds som dryck. För alla barn och elever erbjuds också vatten som
måltidsdryck. För brukare inom vård och omsorg erbjuds ytterligare
dryckesalternativ för att stimulera vätskeintaget med valfrihet för
brukarna som grund.
I förskolan och skolans måltidsutbud minskas bl a mängden kött och
antal köttbaserade maträtter för att uppnå en hållbar konsumtion. Det
nötkött som används är ekologiskt naturbetes nötkött. Animaliska
mejeriprodukter, mjölk, fil, yoghurt, ost etc som används är till mycket
stor del ekologiska. Dessa aktiva val och kvalitetskrav återspeglas i
kommunens upphandlade ramavtal för livsmedel kring kött och
mejeriprodukter och bidrar till en hållbar konsumtion med både
klimatfördelar och bra djurvälfärd.

Kommunstyrelsen
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I vård och omsorgsverksamhet är mejeriprodukter en viktig näringskälla
för bl a intag av kalcium för att motverka benskörhet och proteiner för att
bidra till god sårläkning. Växtbaserade mjölkprodukter är inte likvärdiga
med animaliska mjölkprodukter ur ett näringsmässigt perspektiv.
Servicenämnden föreslår att verksamheter i Lunds kommun följer
LundaEko och Kostpolicyns innehåll. Båda besluten revideras och
hänsyn tas då till nya forskningsrön när dessa är anmodade och
rekommenderade av statens livsmedelsverk.
KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Mot bakgrund av vad servicenämnden har anfört föreslår
kommunkontoret att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015
Servicenämndens beslut den 25 november 2015, § 99, jämte bilagor
Medborgarförslag inkommet den 2 oktober 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att, med hänvisning till vad som framgår av kommunkontorets
tjänsteskrivelse, avslå medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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37. Medborgarförslag angående diverse
ämnen, (KF)
Dnr KS 2015/1082

Sammanfattning
Göran Johansson har inkommit med ett antal medborgarförslag:
Nr 89 – att det på kommunens hemsida läggs ett meddelande där det står
att kommunen tackar mig för att jag bevisat att ni politiker inte bryr er
om inkomna medborgarförslag.
Nr 90 – att ni politiker ger förvaltningspersonalen en åthuting för att
deras lagbrott gett misshaglig aktivitet.
Nr 96 – att offentlig kopulering på Högevallsbadet bara tillåts vid de
tillfällen då filmning är tillåten.
Nr 98 – att Högevallsbadet i fortsättningen ålägges att vid anställning i
första hand välja dem som själva följer ordningsregler.
Nr 99 – att (viss person) ombedes förklara varför jag hotades med
polisanmälan.
Nr 101 – att kommunen införskaffar lejonkostymen och kallar
tillståndsgivningen för Lunde-tjänsten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2015
Göran Johanssons medborgarförslag nr 89, 90, 96, 98, 99 och 101

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå Göran Johans medborgarförslag nr 89,
att avslå Göran Johans medborgarförslag nr 90,
att avslå Göran Johans medborgarförslag nr 96,
att avslå Göran Johans medborgarförslag nr 98,
att avslå Göran Johans medborgarförslag nr 99,
att avslå Göran Johans medborgarförslag nr 101
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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38. Medborgarförslag angående snöröjning,
(KF)
Dnr KS 2015/1191

Sammanfattning
Piotr Wisniewski föreslår i ett medborgarförslag
att alla snöröjningsmaskiner utrustas med skyffel
att alla snöröjningsmaskinförarnas arbetsuppgifter kompletteras med
följande moment: Efter att ha röjt snö åt sidan och på det sättet blockerat
ett övergångsställe stanna, stiga av maskinen, hämta skyffeln, gå tillbaka
till övergångsstället och med hjälp av detta verktyg med egna händer
avlägsna snön från övergångsstället.
Frågan som behandlas i medborgarförslaget berör två nämnder, tekniska
nämnden och renhållningsstyrelsen. Snöröjning vid övergångsställen är
ett delat ansvar mellan dessa båda nämnder. Frågan är av den karaktären
att den kan hanteras direkt av dessa nämnder.
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, d.v.s. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas
tekniska nämnden och renhållningsstyrelsen att i samråd handlägga och
besluta i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2015
Piotr Wisniewskis medborgarförslag den 25 november 2015

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden och
renhållningsstyrelsen att i samråd handlägga och besluta i ärendet.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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39. Medborgarförslag om att inte pynta staden
med oetiskt material, (KF)
Dnr KS 2015/0943

Sammanfattning
Carolina Ekström föreslår i medborgarförslag att Lunds kommun beslutar
att av djuretiska skäl avstå från att pynta staden med material som har
animaliskt ursprung (exempelvis påskfjädrar). Tekniska nämnden har
yttrat sig och anser att frågan ska beaktas, dock att påskfjädrar inte bör
uteslutas på dessa grunder. Kommunkontoret hänvisar till kommunens
riktlinjer för inköp och att djurskyddskrav enligt dessa, ska beaktas samt
att medborgarförslaget kan anses besvarat med beaktande av detta.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-12-09
Tekniska nämndens protokoll
Carolina Ekströms medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till de
riktlinjer kring inköp och upphandling som kommunen antagit.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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40. Medborgarförslag om att Stenkrossen i
Lund inte ska rivas, (KF)
Dnr KS 2015/0684

Sammanfattning
Julia Lidfeldt har i ett medborgarförslag till Lunds kommun, föreslagit att
Stenkrossen i Lund inte ska rivas. Kommunkontoret och kultur-och
fritidsnämnden hänvisar till den utredningen rörande lokalförsörjning för
kulturlivet i Lund, som nu pågår. Verksamheten på Stenkrossen ingår i
denna utredning. Utredningen förväntas vara klar vid årsskiftet och bör
då kunna överlämnas till kultur-och fritidsnämnden för vidare
handläggning och beslut. Mot denna bakgrund föreslås att
medborgarförslaget ska anses besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-17
Kultur-och fritidsnämndens protokoll 2015-10-22
Medborgarförslag från Julia Lidfeldt 2015-06-10

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att med hänsyn till kommunkontorets synpunkter, medborgarsförslaget
därmed kan anses besvarat.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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41. Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS 2015/0001

Beslutsunderlag
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden
2015-11-24 - 2015-12-21.

Kommunstyrelsen
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42. Meddelanden
Dnr KS 2015/1256

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunala funktionshinderrådets sammanträde 2015-1201.
Protokoll från Kommunala pensionärsrådets (KPR) sammanträde 201511-19.
Protokoll från Skryllerådets sammanträde 2015-10-23.
Dnr KS 2015/1195
Protokoll från Revingerådets sammanträdet 2015-11-09.
Dnr KS 2015/1160
Tekniska nämndens beslut 2015-11-18, § 222 avseende
Skrivelse från (MP) - Ta fram ett snabbt åtgärdspaket för renhållning på
Lund C.
Dnr KS 2014/0047
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2015-11-18, § 174 –
Information om Veberöd, utredning avseende skola och förskola med
anledning av Kommunstyrelsens ställningstagande.
Dnr KS 2015/1156
Mötesanteckningar från Sydvatten AB:s ägarträff den 6 november 2015.
Dnr KS 2015/0093

