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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2016-11-02

Tid

15.00

Plats

Stadshusets sessionssal

Följande ärende ska behandlas:

1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Dnr KS 2016/0002

2. Rapport från kommunstyrelsens arbetsutskott
3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/0922

4. Rapport från kommunala råden
5. Översyn av taxor inom kultur och fritid inför 2017, (KF)
Dnr KS 2016/0957

6. Samordnade lokaler för kommunkontoret
Dnr KS 2016/0886

7. Partiernas redovisning av partistöd för 2015 och
Kommunfullmäktiges årliga beslut om partistöd för 2017, (KF)
Dnr KS 2016/0192

8. Åtgärder för Rögle Deponi. Täckningsplan för Rögle Deponi, (KF)
Dnr KS 2015/0520

9. Hemställan om beredning och vidare handläggning av beslut om
gränser för verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2014/0228

10. Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda konsekvenserna av
organisatorisk förändring av det miljöstrategiska arbetet, (KF)
Dnr KS 2016/0082
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11. Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam
förvaltning
Dnr KS 2016/0974

12. Förutsättningar för inrättande av en modell för sociala
investeringsfonder i Lunds kommun
Dnr KS 2016/0077

13. Industrinatten i MalmöLundregionen 2017
Dnr KS 2016/0928

14. Almedalen 2016, utvärdering av Lunds kommuns medverkan
Dnr KS 2015/1142

15. Almedalen 2017
Dnr KS 2016/0939

16. MIPIM 2016, utvärdering av Lunds kommuns medverkan
Dnr KS 2015/1126

17. MIPIM 2017
Dnr KS 2016/0940

18. Försäljning av del av Stora Råby 32:22 inom Hasslanda III
verksamhetsområde
Dnr KS 2016/0902

19. Markanvisning Magnolia Södra Råbylund Norr
Dnr KS 2016/0941

20. Markanvisningsavtal Galten
Dnr KS 2016/0942

21. Markreservation inom del av fastigheten Väster 7:1 och Innerstaden
3:1 till Jernhusen
Dnr KS 2016/0943

22. Överenskommelse med fastighetsägare inom Ideonområdet
avseende spårvägsbidrag
Dnr KS 2016/0960

23. Ny Kommunikationsplattform för Lunds kommun, (KF)
Dnr KS 2016/0667
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24. Socialnämndens remiss om Handlingsplan mot våld i nära
relationer 2017-2022
Dnr KS 2016/0820

25. Utbildningsdepartementets Remiss av betänkandet - Samordning,
ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för
elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)
Dnr KS 2016/0796

26. Länsstyrelsens remiss över revidering av bevarandeplan för Natura
2000-området Klingavälsån-Karup
Dnr KS 2016/0828

27. Remiss inför revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd om
riktvärden för flygtrafikbuller och tillståndsprövning av flygplatser
Dnr KS 2016/0846

28. Naturverkets samråd och remiss avseende utpekande av områden
av riksintresse för friluftsliv
Dnr KS 2016/0814

29. Regionala utvecklingsnämndens Remiss Cykelstrategi för Skåne
Dnr KS 2016/0803

30. Inkommen skrivelse från (S), (MP), (M) samt (C) avseende
Kulturskolan och Lars Erik Larsson-gymnasiets lokalbehov
Dnr KS 2016/0656

31. Inga-Kerstin Eriksson (C) samt Mattias Horrdin (C) skrivelse ”Bättre
spridning av Lunds turistinformation
Dnr KS 2016/0864

32. Philip Sandberg (L) samt Mia Honeth (L) skrivelse ”Minska inbrotten
- inför märkDNA även i Lunds kommun”
Dnr KS 2016/0745

33. Philip Sandberg (L) m fl motion Satsa på föreningslivet - skapa ett
Föreningarnas Hus, (KF)
Dnr KS 2015/0179

34. Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) motion ”Inför gemensam rättning
av nationella prov”, (KF)
Dnr KS 2016/0504
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35. Medborgarförslag om utplacering av Bajamajor längs promenadoch motionstråk centralt i Lund, (KF)
Dnr KS 2016/0849

36. Medborgarförslag om att använda automatiska bommar eller pollare
för att stävja otillåten fordonsgenomfart genom t.ex. Stortorget och
Botulfsplatsen, (KF)
Dnr KS 2016/0851

37. Medborgarförslag om avveckling av fågelvoljärerna i Lunds
Stadspark, (KF)
Dnr KS 2016/0898

38. Medborgarförslag gällande Lunds Konsthall, (KF)
Dnr KS 2015/0813

39. Medborgarförslag avseende byggande av ett kolumbarium i Lund,
(KF)
Dnr KS 2016/0874

40. Medborgarförslag om sömn App på dari och farsi, (KF)
Dnr KS 2016/0758

41. Medborgarförslag avseende asfaltbeläggning i korsningen
Starvägen och Fjelievägen i Lund, (KF)
Dnr KS 2016/0926

42. Medborgarförslag om en mötesplats med fokus på musik och dans
för högstadieungdomar, (KF)
Dnr KS 2016/0938

43. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2016/0001

44. Meddelanden
Dnr KS 2016/0923

Anders Almgren (S)
Ordförande

Pernilla Ardhe
Kommunjurist
pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)
Ersättare
Peter Fransson (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)
Övriga
Anette Henriksson, Kommundirektör
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1. Kommunkontorets information om ekonomi
och budget
Dnr KS 2016/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen Finansiella rapport den 30
september 2016.
Rapporten redovisas.
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen
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2. Rapport från kommunstyrelsens
arbetsutskott
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3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/0922

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk utvecklingsavdelnings
protokoll från sammanträde den 19 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 3
oktober 2016, den 10 oktober 2016 samt den 17 oktober 2016.
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen
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4. Rapport från kommunala råden
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5. Översyn av taxor inom kultur och fritid inför
2017, (KF)
Dnr KS 2016/0957

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt förslag till taxor för nämndens
objekt för 2017. Förslaget innebär förändringar som syftar till att skapa
en enklare och bättre struktur som ett led i ett komplext förändringsarbete
avseende taxorna. Arbetet med att strukturera taxorna på ett tydligare sätt
bör fortgå och ske i etapper under kommande år.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2016.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2016, § 81.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2016.
Barnchecklista.
Jämförelse mellan gällande taxor för 2016 och föreslagna taxor för 2017.
Taxor och avgifter för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 2017.
Taxor och avgifter för kommunens biblioteks- och kulturanläggningar
2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor inom kulturoch fritidsverksamheten 2017.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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6. Samordnade lokaler för kommunkontoret
Dnr KS 2016/0886

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i Ekonomi- och verksamhetsplan för
2017-2019 (EVP) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genom att
samordna lokalerna för kommunkontoret minska kostnaderna med 1 500
tkr årligen från år 2018.
Förslag finns om förhyrning av två våningsplan i samma fastighet som
den nya tingsrätten, Kristallen 1, belägen intill kommunens
förvaltningsbyggnad Kristallen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2016 dnr KS
2016/0886.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

ta i anspråk option för hyra av två våningsplan i tingsrättens nya
byggnad inom fastigheten Kristallen 1 samt
uppdra åt serviceförvaltningen att teckna hyresavtal i enlighet med
förslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Servicenämnden
Akten

Kommunstyrelsen
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7. Partiernas redovisning av partistöd för 2015
och Kommunfullmäktiges årliga beslut om
partistöd för 2017, (KF)
Dnr KS 2016/0192

Sammanfattning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018.
Kommunfullmäktige antog den 28 augusti 2014, § 142, regler om
kommunalt partistöd, att gälla från den 1 januari 2015. Enligt 2 kap 12 §
kommunallagen skall beslut om att betala ut partistöd fattas av
fullmäktige minst en gång per år.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016.
Förslag till revidering av Regler för kommunalt partistöd i Lunds
kommun.
Partiernas redovisning av mottaget lokalt partistöd 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att utbetala partistöd för 2017 i enlighet med §§ 1-3 i Regler för
kommunalt partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti
2014
att göra de justeringar av Regler för kommunalt partistöd i Lunds
kommun som framgår av föreliggande förslag.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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8. Åtgärder för Rögle Deponi. Täckningsplan
för Rögle Deponi, (KF)
Dnr KS 2015/0520

Sammanfattning
Rögle deponi behöver åtgärdas med täckning av lermassor. Avfall har
trängt fram och blivit synligt och lakvattenmängderna behöver reduceras.
Kostnaden bedöms till 27 mnkr under en genomförandeperiod av 5 år.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2016 att återremittera
ärendet till kommunkontoret med uppdrag att utreda om delar av
kostnaden kan anses som en investering.

Beslutsunderlag
Täckningsplan för Rögle äldre deponi 31 mars 2016.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 maj 2016.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2016.
Renhållningsstyrelsens beslut den 7 juni 2016, § 29, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 241.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

i bokslutet för 2016 avsätta 27 000 tkr på finansförvaltningen för
återställande av Rögle deponi,
avsättningen inte finansieras med särskilda medel, utan medför en
resultatförsämring för 2016.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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9. Hemställan om beredning och vidare
handläggning av beslut om gränser för
verksamhetsområde för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen i Lunds kommun,
(KF)
Dnr KS 2014/0228

Sammanfattning
VA SYD Ägarnämnd Lund har beslutat om förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
Lunds kommun. Det rör sig om utökning av verksamhetsområde i
utkanten av Brunnshög, nytt verksamhetsområde för Vomb, justering av
verksamhetsområde för norra Lund samt utökning av verksamhetsområde
för Igelösa och Vallkärra by.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016.
VA SYD Ägarnämnd Lunds beslut den 5 oktober 2016, § 22, jämte
förbundsdirektörens skrivelse.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 248.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2016.
Miljönämndens beslut den 9 juni 2016, § 48.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2016.
Tekniska nämndens beslut den 8 juni 2016, § 103.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2016.
VA SYDs hemställan om handläggning av Ägarnämnd Lunds beslut den
14 mars 2016 om verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lunds kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

besluta om justering av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Lunds kommun i enlighet med
förslag från VA SYD Ägarnämnd Lund.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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10. Uppdrag från kommunfullmäktige om att
utreda konsekvenserna av organisatorisk
förändring av det miljöstrategiska arbetet,
(KF)
Dnr KS 2016/0082

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-10—11 att uppdra åt
kommunkontoret att utreda konsekvenserna av att flytta den
miljöstrategiska verksamheten från kommunstyrelsen till miljönämnden.
Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet för yttrande till
miljönämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och
kommunstyreslens miljö- och hälsoutskott. Samtliga har inkommit med
remissvar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016.
Byggnadsnämndens beslut den 22 september 2016 § 155.
Tekniska nämndens beslut den 17 augusti 2016 § 127.
Miljönämndens beslut den15 september 2016 § 66.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslut den 13 september 2016
§ 32.
Kommunstyrelsens beslut den 3 maj 2016 § 171.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2016
Kommunkontorets rapport Sammanställning organisatorisk tillhörighet
med kommunens reflektioner om att utreda konsekvenserna av
organisatorisk förändring av det miljöstrategiska arbetet den 4 april 2016.
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11. Införande av en samlad barn- och
skolnämnd med en gemensam förvaltning
Dnr KS 2016/0974
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12. Förutsättningar för inrättande av en modell
för sociala investeringsfonder i Lunds
kommun
Dnr KS 2016/0077

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-01, på förslag av socialnämnden,
att ge kommunkontoret i uppdrag att inrätta en kommunövergripande
arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för att inrätta en modell
för sociala investeringsfonder i Lunds kommun.
Sociala investeringsfonder är ett sätt att skapa utrymme för tidiga
förebyggande insatser. Andra möjligheter att skapa utrymme för tidiga
insatser som bör övervägas är att ansöka om projektmedel från
Europeiska socialfonden, statliga myndigheter m.m.
Kommunkontoret bedömer att det i nuläget inte finns ekonomiska
förutsättningar för att inrätta en social investeringsfond i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober, 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 1 oktober 2014 § 152, dnr KS 2014/0472.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna rapporten

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Kommunstyrelsen
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13. Industrinatten i MalmöLundregionen 2017
Dnr KS 2016/0928

Sammanfattning
Industriföretagen i regionen får allt svårare att rekrytera personal.
Samtidigt är intresset för tekniska och industrirelaterade utbildningar lågt
bland ungdomar. Industrinatten syftar till att brygga över denna
missmatch.
Industrinatten genomförs den 17 oktober 2016 i Malmö, för tredje året i
rad. Det är en kväll då industriföretag öppnar sina dörrar för ungdomar
som står inför gymnasie- eller yrkesval. Ett antal företag från Lund är
med och Lunds kommun avsätter i år 75 tkr till evenemanget.
På begäran av Lunds kommun och på uppdrag av kommundirektörsgruppen i MalmöLundregionen har frågan lyfts om att utvidga
Industrinatten till att omfatta hela MalmöLundregionen. Industrinatten
förläggs då till två städer – Malmö och Lund. Det finns en bred
förankring i MalmöLundregionen för detta.
Projektet kan genomföras om parterna bidrar ekonomiskt.
Kommunkontoret föreslå att kommunstyrelsen avsätter 125 tkr till
Industrinatten 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2016 dnr 0928.
Underlag Industrinatten från MalmöLundregionen.
Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2016 § 15, Ansökan om medel
till anordnande av industrinatten 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att
att
att

avsätta 125 tkr till Industrinatten 2017
finansieras genom av ”Reserverade medel” avsatta medel till
kommunstyrelsens förfogande
kommunkontorets driftbudgetram för 2017 utökas med 125 tkr
beslutet gäller under förutsättning att Industrinatten 2017
genomförs i Malmö och Lund i enlighet med beslutsunderlaget
beslutet gäller under förutsättning att övriga parter bidrar till
finansiering av Industrinatten 2017

Beslut expedieras till:
MalmöLundregionen
Näringslivsavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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14. Almedalen 2016, utvärdering av Lunds
kommuns medverkan
Dnr KS 2015/1142

Kommunstyrelsen

15. Almedalen 2017
Dnr KS 2016/0939
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16. MIPIM 2016, utvärdering av Lunds
kommuns medverkan
Dnr KS 2015/1126

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2016, § 398 att en extern
utvärdering av deltagandet i MIPIM skulle genomföras som grund för
beslut om eventuellt deltagande 2017. En oberoende utvärdering av har
på uppdrag av Lunds kommun genomförts av Tranquist Utvärdering AB.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016 dnr 1126.
Utvärdering av Lunds kommuns medverkan i MIPIM – sammanfattning
den 11 oktober 2016.
Utvärdering av Lunds kommuns medverkan i MIPIM, oktober 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2016, § 398 dnr 1126.
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17. MIPIM 2017
Dnr KS 2016/0940

Sammanfattning
Den internationella fastighetsmässan MIPIM i Frankrike är en av
världens främsta mötesplatser för expansiva regioner och investerare.
Lunds kommun har deltagit på mässan sedan 2006 i en gemensam
monter tillsammans med Malmö och Köpenhamn.
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 2 december 2015 har en
oberoende utvärdering av effekterna av Lunds kommuns MIPIMdeltagande gjorts under 2016.
Konsultrapportens slutsats i korthet är att Lunds kommun fortsättningsvis
bör delta på MIPIM. MIPIM är den viktigaste internationella
mötesplatsen för att marknadsföra Lund för potentiella investerare samt
för att skapa, upprätthålla och utveckla relationer till fastighetsbranschens
aktörer. Rapportförfattaren föreslår att Lunds kommun tar fram en
långsiktig strategi för MIPIM-deltagandet i syfte att skapa förutsättningar
för att kunna arbeta mer proaktivt och öka effekten.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att Lunds kommun
deltar i MIPIM den 14-17 mars 2017, att 350 tkr avsätts till projektet
(beräknat på en delegation om maximalt fem personer) och att
finansiering sker genom disposition av avsatta exploateringsmedel i
budgeten för Brunnshögs utveckling.
Kommunkontoret föreslår att Kommunstyrelsen, efter beslut om
deltagande, delegerar till KSAU att skyndsamt utse årets delegation.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2016 dnr 0940.
Utvärdering av Lunds kommuns medverkan, drn KS 2015/1126.
Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2015, § 398 dnr 1126.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att
att
att

Lunds kommun medverkar i MIPIM 2017 som partner i montern
tillsammans med Köpenhamn och Malmö
bevilja 350 tkr till MIPIM 2017
finansiering sker genom disposition av avsatta exploateringsmedel i
budgeten för Brunnshögs utveckling
KSAU utser 2017 års delegation och planerar deltagandet
kostnaden ska beaktas i EVP för 2018 och 2019

Kommunstyrelsen

Kallelse

23 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

18. Försäljning av del av Stora Råby 32:22
inom Hasslanda III verksamhetsområde
Dnr KS 2016/0902

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner försäljning
av del av Stora Råby 32:22, ca 17 000 kvadratmeter, inom Hasslanda III
verksamhetsområde till Region Skåne (232100-0255) för en köpeskilling
om 1 200 kr per kvadratmeter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2016.
Tekniska nämndens beslut den 21 september 2016, § 160.
Tekniska nämndens beslut den 19 augusti 2015, § 164.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 september 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna försäljning av del av Stora Råby 32:22, ca 17 000 kvm
inom Hasslanda III verksamhetsområde, till Region Skåne för en
köpeskilling av 1 200 kr per kvadratmeter och i övrigt på de villkor
som framgår av tjänsteskrivelsen.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

24 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

19. Markanvisning Magnolia Södra Råbylund
Norr
Dnr KS 2016/0941

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna
förslag till markanvisningsavtal med Magnolia Holding AB.
Ett markanvisningsavtal har upprättats för del av Stora Råby 32:33 som
ingår i detaljplaneläggningen av återstående del av Södra Råbylund.
Magnolia har varit initiativtagare till en utvidgning av Södra Råbylund II
norr och har lämnat en förfrågan om förvärv av mark som ägs av
kommunen. Att Magnolia i direkt anslutning till markanvisningsområdet
har för avsikt att förvärva och exploatera mark som ägs av Absalon
medför att en direktanvisning till Magnolia blir fördelaktig. På så sätt kan
SR III norr tas fram som en enhet för en samverkande god bebyggelse.
Magnolia har därtill för avsikt att uppföra flerbostadshus med små
hyresrätter, vilket sammantaget ger goda skäl för en direktanvisning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016, dnr KS
2016/0914.
Tekniska nämndens beslut den 19 oktober 2016, dnr TN 2016/582.
Förslag till markanvisningsavtal.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna förslag till markanvisningsavtal med Magnolia Holding
AB.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Kallelse

25 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

20. Markanvisningsavtal Galten
Dnr KS 2016/0942

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner
markanvisningsavtal med CentrumShopping i Lund AB avseende
kommunal mark i kvarterat Galten. Markanvisningsavtalet är en
fortsättning på den markreservation som tekniska nämnden beslutat om
sedan tidigare.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016 dnr KS
2016/0942.
Tekniska nämndens beslut den 19 oktober 2016, dnr TN 2016/96+107.
Markanvisningsavtal.
Byggnadsnämndens beslut den 22 oktober 2015 § 183, avseende
Detaljplan för kvarteret Galten m.fl. inriktningsbeslut, dnr. BN
2015/0394.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna markanvisningsavtal med CentrumShopping i Lund AB
avseende kommunal mark i kvarterat Galten.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

26 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

21. Markreservation inom del av fastigheten
Väster 7:1 och Innerstaden 3:1 till Jernhusen
Dnr KS 2016/0943

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner
markreservation inom del av fastigheterna Väster 7:1 och Innerstaden
3:1. Lund C kommer at få en ökad betydelse för den nationella och
regionala trafikutvecklingen. Aktörerna kring Lund C har därför enats
om en gemensam strategi för genomförandet. En gemensam målbild för
delprojektet Centralen är under utarbetande.
Att Jernhusen och kommunen nu går in i en genomförandefas kräver
ökad tydlighet kring ansvar och arbetsfördelning. Tekniska nämnden
föreslår att Jernhusen erhåller en markreservation för ett område på
stationsområdets västra sida.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016, dnr KS
2016/0943.
Tekniska nämndens beslut den 19 oktober 2016, dnr TN 2016/0590.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna markreservationen inom del av fastigheten Väster 7:1
och Innerstaden 3:1 till Jernhusen.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

27 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

22. Överenskommelse med fastighetsägare
inom Ideonområdet avseende spårvägsbidrag
Dnr KS 2016/0960

Sammanfattning
Medicon Village, Wihlborgs, Castellum och Lunds kommun arbetar idag
gemensamt för att utveckla Ideonområdet i Lund och vill stärka
samarbetet ytterligare genom att teckna en överenskommelse om
planeringssamverkan och spårvägsbidrag.
Spårvägen är en förutsättning för att området ska kunna utvecklas enligt
de ambitioner som finns hos parterna. Med ett gemensamt
ansvarstagande för spårvägens genomförande bidrar parterna till en bättre
helhetslösning och kommer därför att prioriteras i kommunens fortsatta
planeringsarbete.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2018, dnr KS
2016/0960.
Bilaga, Överenskommelse.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna överenskommelsen med fastighetsägare inom
Ideonområdet avseende utökad planeringssamverkan och
spårvägsbidrag.

Kommunstyrelsen

Kallelse

28 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

23. Ny Kommunikationsplattform för Lunds
kommun, (KF)
Dnr KS 2016/0667

Sammanfattning
Lunds kommuns kommunikationsplattform är styrande dokument för
kommunens kommunikation. Med den förnyade
kommunikationsplattformen och visuella identiteten ska det bli lättare för
medarbetare att kommunicera i det digitala kommunikationslandskapet.
Kommunikationsarbetet ska stödja och leva upp till Lunds kommuns
vision, mål och beslut. Förslaget på ny visuell identitet möjliggör en
långsiktigt kostnadseffektiv kommunikation och profilering.
Beslut kring kommande revideringar av kommunikationsplattformen
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.
Regler kring särprofilering ingår också.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 201610-19.
Kommunikationsplattform för Lunds kommun (bilaga).
Förslag på ny visuell identitet för Lunds kommun (bilaga).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att
att

att

den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella
identiteten genomförs,
finansiering sker med 150 tkr genom kommunstyrelsens
reserverade medel för 2017,
föreslå kommunfullmäktige att delegera fortsatt ansvar för
revidering av kommunikationsplattformen till kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att besluta att tidigare beslut om förra
kommunikationsplattformen samt riktlinjerna till massmedia
upphävs
föreslå kommunfullmäktige att annullera tidigare beslut om
särprofilering och att uppmana verksamheter i behov att
särprofilering att ansöka om sådan.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

29 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

24. Socialnämndens remiss om Handlingsplan
mot våld i nära relationer 2017-2022
Dnr KS 2016/0820

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 augusti 2016 att remittera Plan mot våld
i nära relationer 2017-2022 till berörda nämnder för yttrande.
Planen ska ersätta handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor
2011-2016 som antogs i kommunfullmäktige i augusti 2011.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2016, dnr KS
2016/0820.
Socialnämndens beslut den 17 augusti 2016 § 107, dnr KS 2016/0820.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

besvara remissen i enlighet med kommunkontorets förslag till
yttrande.

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

30 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

25. Utbildningsdepartementets Remiss av
betänkandet - Samordning, ansvar och
kommunikation - vägen till ökad kvalitet i
utbildningen för elever med vissa
funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)
Dnr KS 2016/0796

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har översänt betänkandet SOU 2016:46
”Samordning, ansvar och kommunikation – ökad kvalitet i utbildningen
för elever med vissa funktionsnedsättningar” till Lunds kommun för
yttrande. I betänkandet ingår ett antal förslag som syftar till att öka
måluppfyllelsen hos elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav
språkstörning och göra det möjligt för eleverna och deras vårdnadshavare
att i större utsträckning välja skola.
Utredningen menar att alla elever i första hand ska få sin utbildning i
hemkommunen, som har en skyldighet att anpassa skolmiljön för elever
med funktionsnedsättning så långt det är möjligt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016.
Förslag till yttrande.
Barn- och skolnämnden Lund Östers beslut den 28 oktober 2016 dnr
BSÖ 2016/0680.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 12 oktober 2016 dnr BSL
2016/0471.
Utbildningsdepartementets betänkande SOU 2016:46 ”Samordning,
ansvar och kommunikation – ökad kvalitet i utbildningen för elever med
vissa funktionsnedsättningar”.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

31 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

26. Länsstyrelsens remiss över revidering av
bevarandeplan för Natura 2000-området
Klingavälsån-Karup
Dnr KS 2016/0828

Sammanfattning
Länsstyrelsen har skickat den reviderade bevarandeplanen för Natura
2000-området Klingavälsån-Karup för samråd till Lunds kommun.
Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa.
Syftet är att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att
bevara arter och naturtyper som förekommer i Europa. Sverige har utsett
mer än 4500 områden för att säkra att skyddsvärda arter och livsmiljöer
finns kvar på lång sikt. Till varje område ska det finnas en
bevarandeplan. Den ger en beskrivning av området och dess naturvärden
och vilken skötsel som behövs för att dessa naturvärden ska finnas kvar
långsiktigt. Bevarandeplanen innehåller också en beskrivning av vilka
verksamheter och åtgärder som kan hota de arter och livsmiljöer som ska
skyddas i Natura 2000-området.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 14 oktober 2016.
Tekniska nämndens beslut den 19 oktober 2016.
Länsstyrelsens underlag för revidering av bevarandeplan för Natura
2000-område Klingavälsån-Karup SE0430110.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande..

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen
i Skåne

Kommunstyrelsen

Kallelse

32 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

27. Remiss inför revidering av
Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden
för flygtrafikbuller och tillståndsprövning av
flygplatser
Dnr KS 2016/0846

Sammanfattning
Naturvårdsverket har översänt en remiss gällande revidering av allmänna
råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av
flygplatser (NFS 2008:6).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016.
Miljönämndens beslut den 13 oktober 2016, § 77.
Miljöförvaltningens skrivelse den 30 september 2016.
Byggnadsnämndens särskilda skrivelse den 21 oktober 2016.
Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Naturvårdsverkets inbjudan till yttrande över förslag till reviderade
allmänna råd om riktlinjer för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning
av flygplatser (NFS 2008:6) och tillhörande konsekvensutredning, den 12
september 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

yttra sig till Naturvårdsverket i enlighet med föreliggande förslag.

Beslut expedieras till:
Naturvårdsverket
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

33 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

28. Naturverkets samråd och remiss avseende
utpekande av områden av riksintresse för
friluftsliv
Dnr KS 2016/0814

Sammanfattning
Naturvårdsverket inbjuder till samråd enligt miljöbalkens 6 kap. om
förslag till miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av
områden av riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 2 §
förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vatten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016.
Förslag till yttrande.
Miljönämndens beslut den 13 oktober 2016, § 76.
Tekniska förvaltningens och miljöförvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse den 10 oktober 2016.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2016.
Naturvårdsverkets framställan om Samråd och remiss avseende
utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet jämte bilagor

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

yttra sig till Naturvårdsverket i enlighet med upprättat förslag till
yttrande.

Kommunstyrelsen

Kallelse

34 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

29. Regionala utvecklingsnämndens Remiss
Cykelstrategi för Skåne
Dnr KS 2016/0803

Sammanfattning
Region Skåne har översänt förslag till Cykelstrategi för Skåne på remiss
till Lunds kommun. Kommunkontoet har översänt förslaget till tekniska
nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Kommunkontoret har
sammanställt förslag till yttrande. Sammantaget är Lunds kommun
mycket positiva till cykelstrategin. Kommunstyrelsen föreslås översända
upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-10-12.
Förslag till yttrande 2016-11-02.
Byggnadsnämndens protokoll 2016-10-20.
Tekniska nämndens protokoll 2016-10-19.
Region Skånes förslag till Cykelstrategi för Skåne.
Akten

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Region Skåne
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

35 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

30. Inkommen skrivelse från (S), (MP), (M)
samt (C) avseende Kulturskolan och Lars Erik
Larsson-gymnasiets lokalbehov
Dnr KS 2016/0656

Kommunstyrelsen

Kallelse

36 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

31. Inga-Kerstin Eriksson (C) samt Mattias
Horrdin (C) skrivelse ”Bättre spridning av
Lunds turistinformation
Dnr KS 2016/0864

Sammanfattning
En motion har kommit in från Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias
Horrdin (C) där Centerpartiet yrkar att kommunkontoret undersöker
möjligheten att förbättra turistinformationen vid Lund C och andra
centrala knutpunkter såsom Malmö Airport, Copenhagen Airport och
Malmö C.
Förslagställarna påtalar svårigheten att hitta en turistkarta i omedelbar
anslutning till Lund C. Därför föreslår man att en karthållare liknande
den som finns på vid Turistbyrån på Stortorget ska sättas upp vid Lund
C. Vidare föreslår förslagsställarna att tryckt turistinformation läggs ut på
viktiga reseknutpunkter för att marknadsföra Lund.
Kommunkontoret delar uppfattningen att kartor vid Lund C kan hjälpa
turister att orientera sig i staden. Däremot anser Kommunkontoret att
kostnaderna för tryckt informationsspridning på Malmö C, Malmö
Airport och Copenhagen Airport som marknadsföringskanal är för höga i
relation till effekterna.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka
förslaget om uppsättning av kartboxar vid lund C, att uppdra åt Tekniska
förvaltningen att utse lämplig placering, att avslå förslaget om tryckt
turistinformation vid centrala reseknutpunkter samt att
Kommunkontorets driftsbudgetram utökas med 40 tkr för 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016.
Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) samt Mattias Horrdin (C) ”Bättre
spridning av Lunds turistinformation” den 19 september 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att
att
att
att

tillstyrka förslaget om uppsättning av kartboxar vid lund C
uppdra åt Tekniska förvaltningen att utse lämplig placering
avslå förslaget om tryckt turistinformation vid centrala
reseknutpunkter
Kommunkontorets driftsbudgetram utökas med 40 tkr för 2017
finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel”
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
hänsyn tas i Kommunkontorets budgetframställan för 2018 och
2019

Kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Näringslivs- och Turismavdelningen
Akten

Kallelse

37 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

Kommunstyrelsen

Kallelse

38 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

32. Philip Sandberg (L) samt Mia Honeth (L)
skrivelse ”Minska inbrotten - inför märkDNA
även i Lunds kommun”
Dnr KS 2016/0745

Sammanfattning
Philip Sandberg och Mia Honeth (L) har i skrivelsen ”Minska inbrotten –
inför märk-DNA även i Lunds kommun”, belyst de problem som uppstår
då man utsätts för inbrott eller försök till inbrott i sin bostad eller bil. De
praktiska problemen är många samtidigt som det ger upphov till
otrygghet och osäkerhet.
Författarna hänvisar till ett projekt som Staffanstorps kommun har
genomfört tillsammans med polisen för att minska antalet inbrott. I
projektet har använts s.k. märk-DNA, d v s att stöldbegärlig egendom
märks med ett unikt DNA. Märkningen är i princip omöjlig att ta bort
och kan användas vid spårning av stöldgods efter t ex ett inbrott.
Uppföljningen av projektet i Staffanstorp har visat att antalet inbrott har
minskat efter det att märkningen genomförts. Skrivelsen föreslår att
kommunkontoret skall ta vara på de erfarenheter som gjorts i
Staffanstorp och därefter införa liknande modell i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-10-12.
Skrivelse till kommunstyrelsen inkommen 2016-08-15 Dnr KS
2016/0745.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att

under 2017 genomföra ett pilotprojekt med DNA-märkning inom
ett begränsat område,
uppdra åt Lunds brottsförebyggande råd att besluta om geografiskt
försöksområde och utvärdering av projektet samt
redovisa pilotprojektet för kommunstyrelsen senast i maj 2018.

Kommunstyrelsen

Kallelse

39 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

33. Philip Sandberg (L) m fl motion Satsa på
föreningslivet - skapa ett Föreningarnas Hus,
(KF)
Dnr KS 2015/0179

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i oktober 2015 beslutat-att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att skapa ett
Föreningarnas Hus, med syfte att få till stånd ett sådant, samt-att kulturoch fritidsnämnden verkar för att utredningen sker i nära dialog med
berörda nämnder och ideella föreningar. Kommunfullmäktige har i EVP
2016-2018 avsatt 200 tkr/ år för verksamhetsbidrag till Föreningarnas
Hus.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 31 augusti 2016, § 69, jämte
bilaga.
Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016, § 225/01.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2016.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 mars 2016, § 29.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015, § 225.
Philip Sandbergs (L) m.fl. motion den 12 februari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

tillskapa ett Föreningarnas Hus,
ge kultur- och fritisnämnden i uppdrag att följa upp verksamheten
samt att under 2018 göra en utvärdering av verksamheten i
föreningarna Hus och återrapportera till kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen beslutar,
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
att bifalla kultur- och fritidsnämndens framställning om överföring av
200 tkr avseende 2016 för Föreningarnas Hus från
kommunkontoret till kultur- och fritidsnämnden.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

40 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

34. Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) motion
”Inför gemensam rättning av nationella prov”,
(KF)
Dnr KS 2016/0504

Sammanfattning
Liberalerna har inlämnat en motion gällande gemensam rättning av
nationella prov. I motionen anges att kommunen bör försöka minska
lärarnas arbetsbörda med nationella prov samt att gemensam rättning
också ger bättre underlag för en opartisk och likvärdig bedömning.
Barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden har besvarat
remissen och de framhåller att det redan sker ett arbete med
avidentifierade bedömningar av de nationella proven. Det pågår även
förändringar på nationellt plan gällande ett nationellt system för
kunskapsbedömning. Kommunkontoret föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016, dnr KS
2016/0504.
Utbildningsnämndens beslut den 21 september 2016, § 84 dnr UN
2016/0329.
Barn- skolnämnd Lund Östers beslut den 22 juni 2016, §93 dnr BSÖ
2016/0470.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016, § 44 dnr
2016/0292.
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför
gemensamrättning av nationella prov”.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

41 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

35. Medborgarförslag om utplacering av
Bajamajor längs promenad- och motionstråk
centralt i Lund, (KF)
Dnr KS 2016/0849

Sammanfattning
Lars Anders Bengtsson föreslår i ett medborgarförslag att Lunds
kommun som har så underbara promenad- och motionsstråk ställer ut
bajamajor på strategiska platser.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2016.
Medborgarförslag daterat den 13 september 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga
och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

42 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

36. Medborgarförslag om att använda
automatiska bommar eller pollare för att
stävja otillåten fordonsgenomfart genom t.ex.
Stortorget och Botulfsplatsen, (KF)
Dnr KS 2016/0851

Sammanfattning
Staffan Wilhelm Sölve föreslår i ett medborgarförslag vissa åtgärder för
att stävja otillåten fordonsgenomfart.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2016.
Medborgarförslag, daterat den 14 september 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för att
handlägga och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

43 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

37. Medborgarförslag om avveckling av
fågelvoljärerna i Lunds Stadspark, (KF)
Dnr KS 2016/0898

Sammanfattning
Hannah Blücher föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun
avvecklar voljärerna i Stadsparken, ger djuren nya lämpliga hem och
omedelbart upphör med framtida eventuell avel eller införskaffande av
nya djur till voljärerna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 29 september 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

44 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

38. Medborgarförslag gällande Lunds
Konsthall, (KF)
Dnr KS 2015/0813

Sammanfattning
Kjell Magnusson föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun med
enkla medel ska göra innegården på Lunds konsthall mer attraktiv.
Vidare föreslår han att:
innergården smyckas med blommor,
befintligt springvatten tas i bruk och att väggarna målas om,
en skulptur ska placeras i utrymmet, samt
innergården öppnas upp för besökande som en oas för rekreation och
vila.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2016.
Medborgarförslag, daterat den 18 augusti 2015.
Komplettering till medborgarförslag, daterat den 10 september 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 november 2015, § 129.
Servicenämndens beslut den 28 oktober 2015, § 89.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna till servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden att i
samråd och inom respektive ansvarsområde handlägga och besluta
om medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Komunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

45 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

39. Medborgarförslag avseende byggande av
ett kolumbarium i Lund, (KF)
Dnr KS 2016/0874

Sammanfattning
Torbjörn Engström föreslår i ett medborgarförslag att det byggs ett
kolumbarium på eller i anslutning till en lämplig begravningsplats i
Lund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2016.
Medborgarförslag daterat den 21 september 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

46 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

40. Medborgarförslag om sömn App på dari
och farsi, (KF)
Dnr KS 2016/0758

Sammanfattning
Karin Maria Vuorinen förslår att Lunds kommun tar fram en sömn-app
på dari och farsi. Detta för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn att
komma tillrätta med sömnsvårigheter. Sömn-appen ska vara utformad av
en psykolog och appen ska erbjuda avslappningsmusik. En sådan app
skulle kunna sänka kostnaderna för medicin.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 17 augusti 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016.

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

Kallelse

47 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

41. Medborgarförslag avseende
asfaltbeläggning i korsningen Starvägen och
Fjelievägen i Lund, (KF)
Dnr KS 2016/0926

Sammanfattning
Olga Notenberg har inkommit med förslag gällande separata banor för
gående och cyklister längs med Fjelievägen på sträckan mellan
korsningen Fjelievägen/Starvägen och korsningen
Fjelievägen/Måsvägen. Hon föreslår att den remsa med gräsmatta som på
sträckan löper intill Fjelievägen asfalteras och att befintlig asfaltering i
stället beläggs med betongplattor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 5 oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

48 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

42. Medborgarförslag om en mötesplats med
fokus på musik och dans för
högstadieungdomar, (KF)
Dnr KS 2016/0938

Sammanfattning
Ida Resmann föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ordnar en
mötesplats som fokuserar på dans och umgänge för ungdomar under 18
år. Syftet med mötesplatsen ska vara att man dansar, har roligt och träffar
nya människor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 11 oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

49 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

43. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2016/0001

Beslutsunderlag
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden
2016-09-24 - 2016-10-18.
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

50 (50)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-02

KS 2016/0261

44. Meddelanden
Dnr KS 2016/0923

Beslutsunderlag
Protokoll från sammaträde med kommunala studentrådet den 20
september 2016.
Protokoll från sammaträde med kommunala pensionärsrådet den 13
september 2016.
Protokoll från sammaträde med Romeleås- och sjölandskapskommittén
den 26 augusti 2016.
Kallelse till direktionsmöte med Räddningstjänsten Syd den 13 oktober
2016 med delårsrapport 2, med tillhörande protokoll.
Dnr KS 2016/0924
Inbjudan till ägarträff med Sydvatten AB den 11 november 2016.
Dnr KS 2016/0935
Kommunala integrationsrådets beslut 2016-09-20, § 3, avseende Philip
Sandberg (L) samt Ulf Nilsson (L) skrivelse ”Föreningsbidrag ska gå till
föreningar, inte till kommunen”.
Dnr KS 2016/0243
Socialnämndens beslut 2016-10-12, § 140, avseende justering av
överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn.
Dnr KS 2016/0163

