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Följande ärende ska behandlas:

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

2. Rapport från kommuntyrelsens arbetsutskott
3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/1009

4. Rapport från kommunala råden
5. Kommunstyrelsen verksamhetsplan och internbudget 2017
Dnr KS 2016/1084

6. Handlingsplan för intern kontroll 2017, kommungemensamma
kontrollaktiviteter
Dnr KS 2016/1065

7. Granskningsrapport 2016 och handlingsplan 2017 för intern kontroll
kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/1066

8. Revidering av Finanspolicy, finansiella riktlinjer samt
placeringspolicy för medel avsatta för pensionsförpliktelser, (KF)
Dnr KS 2016/1048

9. Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag
Dnr KS 2016/0966

10. Interkommunal ersättning 2017
Dnr KS 2016/0976

11. Ändring av avgifter utifrån höjt avgiftstak enligt SoL 8 kap. 5§, (KF)
Dnr KS 2016/1012
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12. Ansökan ur medel för genomförande av Delaktighet för alla Projektet Alla Unga
Dnr KS 2016/0632

13. Delegation under 2017 avseende beslut om bostäder och lokaler för
flyktingmottagande
Dnr KS 2016/1002

14. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende
inspektion vid socialförvaltningen samt receptionen i Kristallen
Dnr KS 2016/0636

15. Utveckling av e-förslag, (KF)
Dnr KS 2016/0572

16. Handlingsplan för nationella minoritetsgrupper, (KF)
Dnr KS 2014/0718

17. Detaljplan för Markören 7 m fl i Lund, Lunds kommun, samråd
Dnr KS 2016/1019

18. Detaljplan för Sankt Peter 10 i Lund, Lunds kommun, samråd
Dnr KS 2016/1020

19. Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 m fl (Science Village) i Lund,
Lunds kommun, godkännande, (KF)
Dnr KS 2016/1088

20. Ram- och Exploateringsavtal med Science Village Scandinavia AB
avseende Östra Torn 27:13 och Östra Odarslöv 13:4 i Lund
Dnr KS 2016/1055

21. Ändring av regler gällande utsmyckning av offentlig konst, (KF)
Dnr KS 2016/0956

22. Hemställan om beredning och vidare handläggning av
inriktningsbeslut om förordat alternativ för Lunds framtida
avloppsvattenrening
Dnr KS 2016/0985

23. Lars V Andersson (C) motion ”Ökad satsning på kultur- och
fritidsverksamhet”, (KF)
Dnr KS 2016/0832
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24. Från Paraplyorganisaionen för idrottsföreningar i Lund inkommen
skrivelse avseende Förslag till ny Idrotts- och kulturnämnd i Lunds
kommun
Dnr KS 2016/0825

25. Val av ombud och ersättare till bolagsstämma i Ideon AB
Dnr KS 2016/1095

26. Val av representant till styrelsen i Leader Lundaland
Dnr KS 2016/1027

27. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2017 - 2019 med budget för
2017 avseende överklagande gällande utfasning av pedagogisk
omsorg
Dnr KS 2016/0710

28. Kommunrevisionens remiss: Granskning av
lokalförsörjningsprocessen och lokalinvesteringsprocessen
Dnr KS 2016/0862

29. Kommunrevisionens remiss: Granskning av: informationstillgång
och insyn ur tre perspektiv nämndernas protokoll,
minoriteslagstiftningen och kommunikation
Dnr KS 2016/0863

30. Remiss av Departementspromemorian Ett nytt regelverk för
nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
Dnr KS 2016/0930

31. Näringslivsdepartementets remiss Promemorian Tidsbegränsade
bygglov för flyttbara bostäder
Dnr KS 2016/1040

32. Angelica Svensson (V) samt Hanna Gunnarsson (V) motion Inför 6
timmars arbetsdag, (KF)
Dnr KS 2016/0283

33. Medborgarförslag ”Jojo-seniorkort i Lunds kommun vid fyllda 70
år”, (KF)
Dnr KS 2016/0811

34. Medborgarförslag avseende uthyrning av Observatoriet, (KF)
Dnr KS 2015/1228
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35. Medborgarförslag angående anställning av personal för
allmänunderhåll av Stångby och motsvarande byar, (KF)
Dnr KS 2016/0316

36. Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av väg 108, riktning
Vallkärra, (KF)
Dnr KS 2016/0897

37. Medborgarförslag angående Nationaldagsfirande, (KF)
Dnr KS 2016/0968

38. Medborgarförslag angående Vinterlund, (KF)
Dnr KS 2016/0969

39. Medborgarförslag angående klädkod på kommunens badhus, (KF)
Dnr KS 2016/0970

40. Medborgarförslag angående nästa års poolparty på Högevallsbadet,
(KF)
Dnr KS 2016/0971

41. Medborgarförslag avseende Lunds kommuns trygghetsmätning,
(KF)
Dnr KS 2016/0972

42. Medborgarförslag angående diverse ämnen, (KF)
Dnr KS 2016/0973

43. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2016/0001

44. Meddelanden
Dnr KS 2016/1010

Anders Almgren (S)
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1. Kommunkontorets information om ekonomi
och budget
Dnr KS 2016/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontorets Finansiella rapport den 31 oktober 2016.
Rapporten redovisas.
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen
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2. Rapport från kommuntyrelsens
arbetsutskott
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3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/1009

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 24
oktober 2016, den 4 november 2016 samt den 21 november 2016.
Kommunstyrelsens strategiska samhällsplanerings protokoll från
sammanträde den 21 november 2016.
Beslut expedieras till:
Akten
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4. Rapport från kommunala råden
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5. Kommunstyrelsen verksamhetsplan och
internbudget 2017
Dnr KS 2016/1084

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2016-06-15--16 fattat beslut
om EVP 2017-2019 med budget för 2017. Kommunkontoret har arbetat
fram förslag till verksamhetsplan för 2017 samt förslag till fördelning av
beslutad ram för kommunkontoret och politisk ledning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-24.
Verksamhetplan för kommunkontoret, bilaga 1.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att

att

fastställa kommunkontorets verksamhetsplan enligt bilaga 1
fastställa fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram för
politisk ledning och kommunkontoret enligt ovan
kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för
kommunkontoret inom befintlig ram vid eventuell förändring av
organisation och ansvarfördelning mellan avdelningarna under
2017
ordförande i respektive nämnd under politisk ledning ges rätt att
justera internbudgeten inom befintlig ram vid eventuella
förändringar av verksamhetens behov.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

11 (55)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

6. Handlingsplan för intern kontroll 2017,
kommungemensamma kontrollaktiviteter
Dnr KS 2016/1065

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för ansvar för den interna
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma
kontrollaktiviteter.
För 2017 föreslås granskning inom följande områden:
att kommunens handläggningstider bidrar till god service till
medborgarna,
att kommunens rutiner för rehabilitering och hantering av tidiga signaler
vid upprepad sjukfrånvaro följs,
att tillbudsrapporteringen är tillräcklig.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-21.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta handlingsplan för intern kontroll 2017 med följande
granskningsområden:
kommunens handläggningstider bidrar till god service till medborgarna,
kommunens rutiner för rehabilitering och hantering av tidiga signaler vid
upprepad sjukfrånvaro följs,
att tillbudsrapportering är tillräcklig.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Akten
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7. Granskningsrapport 2016 och
handlingsplan 2017 för intern kontroll
kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/1066

Sammanfattning
Kommunkontoret redovisar i granskningsrapporten för intern kontroll
utfallet av det interna kontrollarbetet under 2016. Utgångspunkten för
granskningen har varit de fyra kontrollaktiviteter som antogs i
kommunstyrelsens handlingsplan för 2016. Inga större avvikelser
rapporteras men förbättringsåtgärder har identifierats. Fem åtgärder till
följd av tidigare granskningar har också vidtagits.
I handlingsplanen för intern kontroll 2017 föreslås förutom de tre
kommungemensamma kontrollaktiviteterna inom riskerna
att kommunens handläggningstider inte bidrar till god service till
medborgarna,
att kommunens rutiner för rehabilitering och hantering av tidiga signaler
vid upprepad sjukfrånvaro inte följs,
att tillbudsrapporteringen är bristfällig,
att kommunstyrelsen ska granska IT-säkerheten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-24.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna förslag till granskningsrapport 2016
att godkänna handlingsplan 2017 för internkontroll kommunstyrelsen
med granskning av IT-säkerheten som nämndens kontrollaktivitet.
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8. Revidering av Finanspolicy, finansiella
riktlinjer samt placeringspolicy för medel
avsatta för pensionsförpliktelser, (KF)
Dnr KS 2016/1048

Sammanfattning
Enligt finanspolicyn, de finansiella riktlinjerna och placeringspolicyn ska
dessa dokument löpande ses över och revideras vid behov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2016 dnr 2016/1048
Bilaga 1 Revidering Finansiella riktlinjer
Bilaga 2 Revidering Placeringspolicy för medel avsatta för
pensionsförpliktelser

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

godkänna revidering av Finansiella riktlinjer enligt förslag från
kommunkontoret,
föreslå kommunfullmäktige att godkänna revidering av
Placeringspolicy för medel avsatta för pensionsförpliktelser enligt
förslag från kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten
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9. Kommunstyrelsens årliga beslut angående
kommunala aktiebolag
Dnr KS 2016/0966

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett
kommunalt bolag bedrivit under föregående kalendeår har varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2016.
Kommunkontorets skrivelser till samtliga bolag den 17 oktober 2016.
Bolagsordning för Lunds Kommuns Fastighets AB.
Revisionsberättelse för 2015 avseende Lunds kommuns Fastighets AB.
Förvaltningsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport för 2015
gällande Lunds Kommuns Fastighets AB.
Styrelsens uttalande beträffande Lunds Kommuns Fastighets AB:s
verksamhet under 2015.
Bolagsordning för Lunds Kommunala Parkerings AB.
Förvaltningsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport för 2015
gällande Lunds Kommunala Parkerings AB.
Revisionsberättelse för 2015 gällande Lunds Kommunala Parkerings AB.
Styrelsens uttalande beträffande Lunds Kommuns Parkerings AB:s
verksamhet under 2015.
Bolagsordning för Fastighets AB Östervångsskolan (tidigare Nordrike 4
Fastighets AB).
Förvaltningsberättelse för 2015 beträffande Nordrike 4 Fastighets AB.
Styrelsens uttalande beträffande Nordrike 4 Fastighets AB:s verksamhet
under 2015.
Bolagsordning för Fastighets AB Lund Arena.
Förvaltningsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport för 2015
gällande Fastighets AB Lund Arena.
Styrelsens uttalande beträffande Fastighets AB Lund Arenas verksamhet
under 2015.
Förvaltningsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport för
2015 gällande Sydvatten AB.
Styrelsens uttalande beträffande Sydvatten AB:s verksamhet under 2015.
Förvaltningsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapporter för
2015 gällande SYSAV AB.
Styrelsens uttalande beträffande SYSAV AB:s verksamhet under 2015.
Förvaltningsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport för
2015 gällande Kraftringen AB.
Revisionsberättelse för år 2015 gällande Kraftringen AB.
Styrelsens uttalande beträffande Kraftringen AB:s verksamhet under
2015.
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Bolagsordning för Ideon AB.
Förvaltningsberättelse för 2015 gällande Ideon AB.
Revisionsberättelse för 2015 gällande Ideon AB.
Styrelsens uttalande beträffande Ideon AB:s verksamhet under 2015.
Ägardirektiv för Science Village Scandinavia AB.
Förvaltningsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport för
2015 gällande Science Village Scandinavia AB.
Styrelsens uttalande beträffande Science Village Scandinavia AB:s
verksamhet under 2015.
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Förvaltningsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport för år
2015 gällande Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

göra bedömningen att verksamheten som Lunds Kommuns
Fastighets AB, Lunds Kommunala Parkerings AB, Fastighets AB
Östervångsskolan, Fastighets AB Lund Arena, Sydvatten AB,
SYSAV AB, Kraftringen AB, Ideon AB, Science Village AB och
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har bedrivit under
föregående kalendeår får anses ha varit förenlig med det fastställda
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
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10. Interkommunal ersättning 2017
Dnr KS 2016/0976

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställer årligen interkommunala ersättningar d v s
den ersättning mottagande kommun får från Lunds kommun avseende
barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och
skolbarnsomsorg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänstskrivelse med bilaga 1, 27 oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att fastställa interkommunala ersättningar år 2017 enligt bilaga 1 i denna
tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kommunkontorets, ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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11. Ändring av avgifter utifrån höjt avgiftstak
enligt SoL 8 kap. 5§, (KF)
Dnr KS 2016/1012

Sammanfattning
From den 1 juli 2016 är avgiftstaket/maxtaxan för avgift enligt
socialtjänstlagen (2001:453) höjt. Vård- och omsorgsnämnden föreslår
att kommunfullmäktige fastställer avgiftstaket enligt 8 kap 5 § SoL högst
en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, att gälla from den 1
februari 2017. Till följd av förändringen föreslår förvaltningen att
kommunfullmäktige fastställer hemtjänsttaxans nivå 1 till 33,70 % av
prisbasbeloppet, nivå 2 till 38,19 % av prisbasbeloppet, nivå 3 till 42,69
% av prisbasbeloppet och nivå 4 till 53,92 % av prisbasbeloppet, att gälla
from den 1 februari 2017.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 19 oktober 2016, § 84, jämte
bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

fastställa avgiftstaket enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 §
SoL högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet att gälla
from den 1 februari 2017,
att hemtjänsttaxans nivå 1 fastställs till 33,70 % av prisbasbeloppet, nivå
2 fastställs till 38,19 % av prisbasbeloppet, nivå 3 fastställs till
42,69 % av prisbasbeloppet och nivå 4 fastställs till 53,92 % av
prisbasbeloppet att gälla from den 1 februari 2017. Ansvarig nämnd
fastställer årligen nivån på högsta avgiften relaterad till gällande
prisbasbelopp,
att uppdra till vård- och omsorgsnämnden att revidera nuvarande
tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorg 2012-02-01,
utifrån de av fullmäktige beslutade ändringarna avseende avgifter.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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12. Ansökan ur medel för genomförande av
Delaktighet för alla - Projektet Alla Unga
Dnr KS 2016/0632

Sammanfattning
Ungdomspolitiken inom kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat en
ansökan om stöd till utökning och vidareutveckling av demokrati- och
delaktighetsprojektet ”Alla Unga” till kommunala Funktionshinderrådet
som har ställt sig bakom ansökan. Ansökan har översänts till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att anslå 196 500 kr till projektet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 10 november 2016 dnr KS
2016/0632.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den31 augusti 2016 § 71, dnr KU
2016/0707.
Kommunala funktionshinderrådets ansökan den 28 april 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

utöka kultur- och fritidsnämndens driftram 2016 med 196 500
kronor för projektet Alla Unga,
kostnaden finansieras genom disposition av kommunstyrelsens
reserverade medel för genomförande av plan för delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Kommunstyrelsen
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13. Delegation under 2017 avseende beslut
om bostäder och lokaler för
flyktingmottagande
Dnr KS 2016/1002

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att under 2016 delegera beslutanderätten
avseende beställningar av åtgärder inom ramen för Lokalinvesteringsprocessen såsom hyresavtal samt ny- och ombyggnation för bostäder och
lokaler för flyktingar till kommunstyrelsens arbetsutskott under 2016.
Detta gjordes för att snabba upp beslutsprocessen mot bakgrund av det
mycket stora och hastigt uppkomna lokalbehovet vilket är en följd av det
ökade flyktingmottagandet. Delegationen behöver förlängas även under
2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2016 dnr KS
2016/1002.
Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 49 dnr KS 2016/0057.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2016, dnr KS
2016/0057.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

delegera beslutanderätten avseende beställningar av åtgärder inom
ramen för lokalinvesteringsprocessen för bostäder och lokaler för
flyktingar till kommunstyrelsens arbetsutskott under 2017.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Socialnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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14. Inspektionsmeddelande från
Arbetsmiljöverket avseende inspektion vid
socialförvaltningen samt receptionen i
Kristallen
Dnr KS 2016/0636

Sammanfattning
Under våren 2016 inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsmiljöarbetet vid
socialförvaltningen. Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelandet
pekat på brister och krav i arbetsmiljöarbetet. Lunds kommun ska före 30
december 2016 meddela Arbetsmiljöverket vilka åtgärder vi vidtagit med
anledning av de brister och krav som redovisas i inspektionsmeddelandet.
Vissa av kraven berör kommunstyrelsen eftersom medborgar- service
och reception i Kristallen ingår i kommunkontoret.
Lunds kommun kommer att lämna ett samlat svar till Arbetsmiljöverket
som innehåller åtgärder inom socialförvaltningen och kommunkontoret
men även på kommungemensam nivå. Socialnämnden kommer att
behandla ärendet på sitt sammanträde den 14 december.
Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att
lämna kommunens svar till Arbetsmiljöverket.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2016, dnr KS
2016/0636.
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande den 15 juni 2016.
Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket
ADI 563.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

ge kommunkontoret i uppdrag att se över och komplettera den
övergripande arbetsmiljöprocessen med dess policy och riktlinjer
för att uppfylla lagstiftningens krav samt
uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna kommunens
svar till Arbetsmiljöverket.

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

15. Utveckling av e-förslag, (KF)
Dnr KS 2016/0572

Sammanfattning
E-förslag innebär att medborgare kan lämna ett skriftligt förslag på
utveckling eller förändring till Lunds kommun via kommunens
webbplats. När förslaget finns upplagt på webbplatsen kan andra
medborgare gå in och stötta och kommentera förslaget. Om fler än 100
personer stödjer förslaget lämnas det vidare för handläggning och
beredning innan beslut tas i respektive nämnd eller i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 § 99 att anta Lunds kommun
strategi för medborgardialog. Strategin pekar på 6 utvecklingsområden.
Ett område är: ”Det är viktigt att låta medborgarna lyfta frågor som är
angelägna för dem genom olika kanaler. Digitala kanaler ska främst
användas”.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-06 § 130 att ge kommunkontoret i
uppdrag att genomföra arbetet i enlighet med Lunds kommuns
utvecklingsplan för medborgardialog. I planen står det ” Utveckla edialog/e-demokrati med fokus på medborgarpaneler och e-förslag.
Medborgarpanel och e-förslag ska prövas under 2016 och 2017
Med utgångspunkt från Lunds kommuns strategi och utvecklingsplan för
medborgardialog ska e-förslag prövas under en tvåårsperiod för att sedan
utvärderas. E-förslag föreslås ersätta medborgarförslag under
försöksperioden.
E-förslag i Lunds kommun föreslås att kallas för Lundaförslaget så att det
tydligt framgår för alla medborgare att Lunds kommun välkomnar förslag
från medborgarna som kan utveckla och förbättra Lund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2016 dnr KS
2016/0572.
Kommunfullmäktiges beslut § 99 Utveckling av medborgardialog den 28
april 2016 § 99 dnr KS 2016/0173.

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

införa e-förslag, benämnt Lundaförslaget, under en tvåårsperiod
2017-2019,
Lundaförslaget ersätter medborgarförslag,
ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera Lundaförslaget efter
tvåårsperioden.

Kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

16. Handlingsplan för nationella
minoritetsgrupper, (KF)
Dnr KS 2014/0718

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att uppdra till
kommunstyrelsen att arbeta fram en handlingsplan för nationella
minoriteter.
Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till strategi och
handlingsplan som är framtagen i samråd med 5 organisationer som
företräder de nationella minoriteterna i Lund: Judiska centret i Lund,
romska föreningen Lovara, romska föreningen Neve Droma, Samer i Syd
och Finska föreningen, samt med representanter från kommunens berörda
förvaltningar.
2016-06-13 § 113 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att sända
strategin och handlingsplanen på remiss till Lunds kommuns nämnder,
bolag och till kommunens föreningar som företräder de nationella
minoriteter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2016, dnr KS
2014/0718.
Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter den 2
november 2016, dnr KS 2014/0718.
Handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters
rättigheter den 2 november 2016, dnr KS 2014/0718.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anta Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella
minoriteter,
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning att kommunfullmäktige antar Strategi för Lunds
kommuns arbete med nationella minoriteter, fastställa förslag till
handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella
minoriteter.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07
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17. Detaljplan för Markören 7 m fl i Lund,
Lunds kommun, samråd
Dnr KS 2016/1019

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt rubr detaljplan till kommunstyrelsen för
samråd. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av hotell-, kontors
och handelsverksamhet (dock ej livsmedel) inom Markören 7 m fl.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka
förslag till detaljplan för Markören 7 m fl i Lund, Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016 -11-11.
Byggnadsnämndens protokoll 2016-10-20.
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 201610-07.
Planbeskrivning, upprättad 2016-10-07.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

tillstyrka förslag till detaljplan för Markören 7 m fl i Lund, Lunds
kommun.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

25 (55)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

18. Detaljplan för Sankt Peter 10 i Lund, Lunds
kommun, samråd
Dnr KS 2016/1020

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt rubr detaljplan till kommunstyrelsen för
samråd. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att möjliggöra
användningen bostads-, centrum- och kontorsändamål inom fastigheten
Sankt Peter 10 (Bredgatan 5) samt att skydda volymer och
bevarandevärda byggnader inom fastigheten. Kommunkontoret föreslår
kommunstyrelsen tillstyrka planförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-11.
Byggnadsnämndens protokoll 2016-10-20.
Detaljplanekarta Sankt Peter 10 med planbestämmelser och illustration,
upprättad 2016-10-07.
Planbeskrivning, upprättad 2016-10-07.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

tillstyrka förslag till detaljplan för Sankt Peter 10 i Lund, Lunds
kommun.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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19. Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 m fl
(Science Village) i Lund, Lunds kommun,
godkännande, (KF)
Dnr KS 2016/1088

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade den 17 november att godkänna detaljplan
för del av Östra Torn 27:13 i Lund, Lunds kommun (Science Village)
samt att översända densamma till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att
anta förslag till detaljplan för del av Östra Torn 27:13 m fl (Science
Village) i Lund, Lunds kommun upprättad 2016-08-05, reviderad 201611-04.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-18.
Byggnadsnämndens hemställan 2016-11-17.
Byggnadsnämndens beslut 2016-11-17, § 206 jämte bilagor.
Förslag till detaljplan för del av Östra Torn 27:13 m fl (Science Village) i
Lund, Lunds kommun, jämte bilagor.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att anta förslag till detaljplan för del av Östra Torn 27:13 m fl (Science
Village) i Lund, Lunds kommun, upprättad 2016-08-05, reviderad
2016-11-04.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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20. Ram- och Exploateringsavtal med Science
Village Scandinavia AB avseende Östra Torn
27:13 och Östra Odarslöv 13:4 i Lund
Dnr KS 2016/1055

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att till kommunstyrelsen överlämna Ramoch exploateringsavtal med Science Village Scandinavia AB avseende
Östra Torn 27:13 och Östra Odarslöv 13:4 i Lund för godkännande.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
avtalet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-18.
Tekniska nämndens protokoll inkl tjänsteskrivelse 2016-11-16.
Förslag till Exploateringsavtal.
Förslag till Ramavtal.
Förslag till detaljplan PÄ 20/2013 granskningshandling, (se bilaga 2 i
Exploateringsavtalet).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna föreliggande förslag till ram- och exploateringsavtal
med Science Village Scandinavia AB avseende Östra Torn 27:13 och
Östra Odarslöv 13:4 i Lund för godkännande.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
SVS
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

21. Ändring av regler gällande utsmyckning av
offentlig konst, (KF)
Dnr KS 2016/0956

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska ändra
nuvarande hantering av reglerna för utsmyckning av offentliga
byggnader enligt den så kallade procentregeln. Kultur- och
fritidsnämndens förslag innebär att den halva procent (0,5 %) som ska
fonderas för underhåll av den byggnadsanknutna konsten ska utbetalas
till kultur- och fritidsnämnden som driftsmedel. Detta för att komma
tillrätta med den bedömda underhållsskulden på 2,8 mnkr som finns för
byggnadsanknuten konst.
Kommunkonoret bedömer att medel för underhållet bör tillföras Kulturoch fritidsnämnden. Därför föreslår kommunkontoret en ramförstärkning
med 400 tkr per år till Kultur- och fritisförvaltningen riktat till det
eftersatta underhållet av den byggnadsanknutna konsten.
Ramförstärkningen finansieras genom resultatförsämring.
Kommunkonteret förslår även Kommunstyrelsen att Kultur- och
fritidsnämnden tillsammans med Servicenämnden ser över reglerna för
byggnadsanknuten konst och lämnar förslag på eventuella förändringar
till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivese den 21 november 2016 dnr KS
2016/0956.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2016,
85 dnr KU 2016/0791.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2016, § 85 dnr KU
2016/0791.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 1992, § 22 samt 284.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att

Kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden ska lämna ett
gemensamt förslag på reviderade regler för byggnadsanknuten
konst,
Kultur- och fritidsnämndens driftram höjs med 400 tkr från 2017
för att klara det akuta underhållet av byggnadsanknuten konst,
finansering sker genom kommunstyreslens reserverade medel.

Beslut expedieras till:
Kultur och fritisnämnden

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

30 (55)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

22. Hemställan om beredning och vidare
handläggning av inriktningsbeslut om
förordat alternativ för Lunds framtida
avloppsvattenrening
Dnr KS 2016/0985

Sammanfattning
VA SYDs förbundsstyrelse hemställer att kommunstyrelsen bereder och
handlägger förslag till inriktningsbeslut om alternativ för Lunds framtida
avloppsvattenrening.
Ägarnämnd Lund och VA SYDs förbundsstyrelse har var för sig beslutat
att
förorda Sjölunda alternativet som lösning för framtida
avloppsvattenrening för Lund,
att
godkänna VA SYDs förslag till vidare utredning av
alternativet med kostnadsberäkningar inkluderande hur
kostnadsfördelningen mellan kommunerna kan gå till samt att börja
förbereda tillståndsprocessen för detta alternativ samt
att
lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen i Lund för
vidare handläggning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat
att inriktningen är att Lunds avloppsvattenrening ska ske vid den
lokalisering som finns vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö,
att godkänna VA Syd:s förslag till vidare utredning av alternativet med
kostnadsberäkningar inkluderande hur kostnadsfördelningen mellan
kommunerna kan gå till, att föreslå VA Syd att i samråd med
kommunkontoret återkomma till kommunstyrelsen med en detaljerad
projektplan med kostnadsberäkningar och förslag till kostnadsfördelning,
att föreslå VA Syd att redovisa hur Sjölundas framtida robusthet säkras i
ett förändrat klimat med såväl havsnivåhöjning som mer nederbörd samt
att föreslå VA Syd att inkludera konsekvenserna av klimatanpassning av
Sjölunda i kalkylen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2016.
VA SYDs förbundsstyrelse beslut den 6 oktober 2016.
Ägarnämnd Lunds beslut den 5 oktober 2016.
Utredning Lunds framtida avloppsrening 2016-09-06.
Rapport kalkylgenomgång.
Rapport kostnadsfördelning gemensam VA- anläggning september 2016.
Rapport recipient-utredning VA SYD 2016-08-03.

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att KSau besluta
att inriktningen är att Lunds avloppsvattenrening ska ske vid den
lokalisering som finns vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö,
att godkänna VA Syd:s förslag till vidare utredning av alternativet
med kostnadsberäkningar inkluderande hur kostnadsfördelningen
mellan kommunerna kan gå till,
att föreslå VA Syd att i samråd med kommunkontoret återkomma till
kommunstyrelsen med en detaljerad projektplan med
kostnadsberäkningar och förslag till kostnadsfördelning,
att föreslå VA Syd att redovisa hur Sjölundas framtida robusthet
säkras i ett förändrat klimat med såväl havsnivåhöjning som mer
nederbörd samt
att föreslå VA Syd att inkludera konsekvenserna av klimatanpassning
av Sjölunda i kalkylen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
VA SYD, ägarnämnd Lund
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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23. Lars V Andersson (C) motion ”Ökad
satsning på kultur- och fritidsverksamhet”,
(KF)
Dnr KS 2016/0832

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) föreslår i en motion en delning av kultur- och
fritidsnämnden. Han menar att en gemensam kultur- och fritidsnämnd har
skapat en onödig konkurrenssituation mellan kommunal
fritidsverksamhet och idrotten å ena sidan och kulturverksamhet och
folkbildning å den andra sidan, samtidigt som det har försvårat för
politikerna att fullgöra sina uppdrag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2016.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 oktober 2016.
Motion från Lars V Andersson (C) ”Ökad satsning på kultur- och
fritidsverksamhet”, daterad den 9 september 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

med hänvisning till kommunkontorets tjänsteskrivelse, avslå
motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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24. Från Paraplyorganisaionen för
idrottsföreningar i Lund inkommen skrivelse
avseende Förslag till ny Idrotts- och
kulturnämnd i Lunds kommun
Dnr KS 2016/0825

Sammanfattning
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) har inkommit
med en skrivelse till kommunstyrelsen som innehåller förslag om att
inrätta en ny idrotts- och kulturnämnd i Lunds kommun. PIL:s förslag
innebär att nuvarande kultur- och fritidsnämnd delas upp i två nämnder
och innefattar även ett förslag till omorganisering av förvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2016.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 oktober 2016, § 104.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2016.
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) skrivelse den 7
september 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

avslå förslaget i skrivelsen från Paraplyorganisationen för
idrottsföreningar i Lund (PIL)

Beslut expedieras till:
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL)
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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25. Val av ombud och ersättare till
bolagsstämma i Ideon AB
Dnr KS 2016/1095

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016, § 181, att
nominera Anders Almgren (S) till ledamot och Christer Wallin (M) till
ersättare i Ideon AB:s styrelse (dåvarande MVBW i Lund AB) med
organisationsnummer 559033-2598. Val av styrelseledamöterna ska nu
ske på bolagsstämma den 14 december. Kommunstyrelsen har att välja
ombud och ersättare till bolagsstämman.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, § 181.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse en person som ombud på Ideon AB:s bolagsstämma den 14
december 2016,
att utse en person som ersättare på Ideon AB:s bolagsstämma den 14
december 2016.

Kommunstyrelsen

Kallelse
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26. Val av representant till styrelsen i Leader
Lundaland
Dnr KS 2016/1027

Sammanfattning
Daniel Pettersson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som representant i
styrelsen för Leader Lundaland. En ny person behöver utses.

Beslutsunderlag
Daniel Petterssons (S) avsägelse den 1 november 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse en ny representant i styrelsen för Leader Lundaland, istället för
Daniel Pettersson (S) som avsagt sig uppdraget.

Kommunstyrelsen

Kallelse
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27. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)
2017 - 2019 med budget för 2017 avseende
överklagande gällande utfasning av
pedagogisk omsorg
Dnr KS 2016/0710

Kommunstyrelsen

Kallelse
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28. Kommunrevisionens remiss: Granskning
av lokalförsörjningsprocessen och
lokalinvesteringsprocessen
Dnr KS 2016/0862

Sammanfattning
Revisionen har granskat den nya lokalförsörjningsprocessen och
lokalinvesteringsprocessen som sammanfaller till stora delar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2016, dnr KS
2016/0862.
Revisionens granskningsrapport.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015, § 47.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

svara på revisionsrapporten med kommunkontorets skrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisonen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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29. Kommunrevisionens remiss: Granskning
av: informationstillgång och insyn ur tre
perspektiv nämndernas protokoll,
minoriteslagstiftningen och kommunikation
Dnr KS 2016/0863

Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har EY granskat om nämnderna
tillser att kommuninvånarna har en tillfredställande möjlighet till insyn
och informationstillgång. De tre områden som har granskats är
protokollen, minoritetsspråk och kommunikation. Utifrån
granskningsresultatet lämnar revisionen ett antal rekommendationer som
de önskar att nämnderna bemöter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2016.
Lunds kommuns revisorers skrivelse den 14 september 2016.
Revisorernas granskningsrapport ”Granskning av informationstillgång
och insyn ur tre perspektiv: nämndernas protokoll, minoritetsspråk och
kommunikation”.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

översända kommunkontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Lunds kommuns revisorer.

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum
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30. Remiss av Departementspromemorian Ett
nytt regelverk för nyanlända invandrares
etablering i arbets- och samhällslivet
Dnr KS 2016/0930

Sammanfattning
Lunds kommun har getts möjlighet att yttra sig över
departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares
etablering i arbets- och samhällslivet. Syftet är att minska onödig
administration och skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och
effektivitet i uppdraget samt att harmonisera regelverket med övrig
arbetsmarknadspolitisk reglering. Förslaget ska leda till att fler är i arbete
eller utbildning efter avslutad etableringstid.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2016 dnr KS
2016/0930.
Promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet: Ett nytt regelverk för
nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

ställa sig bakom yttrandet och översända det till
Arbetsmarknadsdepartementet.

Beslut expedieras till:
Arbetsmarknadsdepartementet
Socialnämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

31. Näringslivsdepartementets remiss
Promemorian Tidsbegränsade bygglov för
flyttbara bostäder
Dnr KS 2016/1040

Sammanfattning
Näringsdepartementet har översänt promemorian tidsbegränsade bygglov
för flyttbara bostäder till Lunds kommun för synpunkter.
Kommunkontoret har i samråd med serviceförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret sammanställt nedanstående förslag till yttrande
över promemorian.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-22.
Förslag till yttrande 2016-12-07.
Näringsdepartemenets remiss Tidsbegränsade bygglov för flyttbara
bostäder.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

till näringsdepartementet överlämna ovanstående synpunkter
avseende promemorian om Tidsbegränsade bygglov för flyttbara
bostäder.

Beslut expedieras till:
Näringsdepartementet
Stadsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

32. Angelica Svensson (V) samt Hanna
Gunnarsson (V) motion Inför 6 timmars
arbetsdag, (KF)
Dnr KS 2016/0283

Sammanfattning
Angelica Svensson och Hanna Gunnarsson (v) har lämnat in motionen
”Inför 6 timmars arbetsdag!”. Motionärerna yrkar på att Lunds kommun
ska införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, på försök inom en
eller flera enheter inom kommunens äldreomsorg. Kommunstyrelsen
föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till de kostnader som
ett föreslaget projekt skulle komma att medföra.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2016 dnr KS
2016/0283.
Motion ”Inför 6 timmars arbetsdag!” av Angelica Svensson och Hanna
Gunnarsson (V).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

33. Medborgarförslag ”Jojo-seniorkort i Lunds
kommun vid fyllda 70 år”, (KF)
Dnr KS 2016/0811

Sammanfattning
Lena Olsson föreslår att lundaborna får Jojo-senior vid fyllda 70 år. Detta
motiveras bl.a av följande:
Många ensamstående kvinnors ekonomi skulle förbättras genom att de
kan göra sig av med sina bilar.
Det blir färre bilar på vägarna och mindre koldioxidutsläpp.
Det stimulerar till ökad motion och ökat socialt umgänge.
Det skulle innebära ökad handel och fler café- och restaurangbesök i
Lunds innerstad.
Förslaget har remitterats till tekniska nämnden som i huvudsak anför
följande:
Jojo-seniorkort infördes i november 2013 och gäller för mantalsskrivna i
Lunds kommun som fyllt 75 år. Kortet innebär avgiftsfritt resande på all
kollektivtrafik inom kommunen, måndag - fredag kl. 9-15 och kl. 18-04
samt lördagar, söndagar och helgdagar.
Kommunen ersätter Skånetrafiken för genomförda resor med ett fastställt
belopp per resa.
År 2015 gjordes ca 356 000 resor med Jojo-senior och kommunens
kostnad (ersättning till Skånetrafiken) blev 5,3 mkr.
Under 2016 har resandet med seniorkorten fortsatt att öka och
kommunens kostnad bedöms uppgå till ca 5,5 mkr.
Jojo-seniorkort har flera positiva effekter för den enskilde vilket också
nämns i medborgarförslaget.
Ur kommunens synvinkel skulle en sänkning från 75 till 70 år innebära
att ytterligare ca 5500 personer erhåller denna förmån. För närvarande är
det ca 8500 personer som är 75+. Med denna ökning skulle kommunens
kostnad, med nuvarande genomsnittliga resande, öka till ca 9 mkr. Då
den tillkommande åldersgruppen i allmänhet är mer aktiv och rörlig kan
det verkliga utfallet bli ännu högre.
Kommunen ekonomi är ansträngd och inför budgetarbetet för år 2018 har
nämnderna fått direktiv om besparingsåtgärder. Med rådande
förutsättningar kan kostnaden för Jojo-seniorkort inte ökas.

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget om sänkt ålder för Jojoseniorkort på grund av kommunens ekonomiska situation.
Kommunkontoret instämmer i tekniska nämndens bedömning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016.
Tekniska nämndens beslut den 19 oktober 2016, § 180, jämte bilaga.
Lena Olssons medborgarförslag den 3 september 2016.

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

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

34. Medborgarförslag avseende uthyrning av
Observatoriet, (KF)
Dnr KS 2015/1228

Sammanfattning
Jeremiah Sebastian Stefan Richter föreslår i ett medborgarförslag
gällande Observatoriets framtida användning att byggnaden hyrs ut till ett
förmånligt pris till religiösa och kulturella minoritetsföreningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2016.
Servicenämndens beslut den 2 november 2016, § 57.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 4 december 2015.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anse medborgarförslaget bevarat med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

45 (55)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

35. Medborgarförslag angående anställning av
personal för allmänunderhåll av Stångby och
motsvarande byar, (KF)
Dnr KS 2016/0316

Sammanfattning
Johan Albertén har inkommit med ett medborgarförslag rörande
skötseltjänster i Stångby och motsvarande byar och stadsdelar. Förslaget
går i korthet ut på att det inrättas tjänster för allmänunderhåll som är
knutna till viss del av kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2016.
Servicenämndens beslut den 2 november 2016, § 58.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 16 mars 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

besvara medborgarförslaget med vad servicenämnden har anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

36. Medborgarförslag om sänkt hastighet på
del av väg 108, riktning Vallkärra, (KF)
Dnr KS 2016/0897

Sammanfattning
Eva-Anette Bodinger föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun
ska ansöka hos Trafikverket om sänkt hastighet från 90 km per timme till
70 km per timme på väg 108, omfattande sträckan från avfarten mot väg
923, riktning Vallkärra och förbi avfarten till Mossvägen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2016.
Medborgarförslag, daterat den 28 september 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
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

37. Medborgarförslag angående
Nationaldagsfirande, (KF)
Dnr KS 2016/0968

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att musiken i samband
med nationaldagsfirandet fortsättningsvis ska ha hbtq-anknytning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2016.
Medborgarförslag, daterat den 14 oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden att
handlägga och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

38. Medborgarförslag angående Vinterlund,
(KF)
Dnr KS 2016/0969

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att förutsättningarna för
Vinterlund förändras såtillvida att de 200 000 kr som finns budgeterade
som samverkansmedel bara ska gå till kulturskapare som ej på annat sätt
får bidrag från Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016.
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

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

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

39. Medborgarförslag angående klädkod på
kommunens badhus, (KF)
Dnr KS 2016/0970

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kvinnor ska få bada
barbröstade på kommunens badhus.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.
Medborgarförslag, daterat den 14 oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden att
handlägga och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

40. Medborgarförslag angående nästa års
poolparty på Högevallsbadet, (KF)
Dnr KS 2016/0971

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att idrottsföreningar i
kommunen ber sina ledare att delta på framtida poolparty.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.
Medborgarförslag, daterat den 14 oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden att
handlägga och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-07

KS 2016/0262

41. Medborgarförslag avseende Lunds
kommuns trygghetsmätning, (KF)
Dnr KS 2016/0972

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att enkäten för
trygghetsmätning kompletteras med möjligheten att skriva fritext.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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KS 2016/0262

42. Medborgarförslag angående diverse
ämnen, (KF)
Dnr KS 2016/0973

Sammanfattning
Göran Johansson har i nio stycken medborgarförslag föreslagit
att sångaren (som uppträder på daglig verksamhet) ges tillfälle sjunga för
er politiker, om att fastna i en potta
att dagcentralens personal på Sunnanvägen 14 L, i den lokal som används
till daglig verksamhet, ges tillfälle att överta en del av hemvårdens
arbetsuppgifter. Så de slipper ha långtråkigt..
att ni politiker berättar poängen med att byggnaden (gamla observatoriet)
förblir tom
att kommunen anstränger sig för att det i framtiden ska finnas
bäruppköpare i Lund
att Lundaprides demonstrationståg får sådan sträckning att så många SDanhängare som möjligt kan bekanta sig med deltagarna
att ni politiker på kommunens hemsida berättar varför ni vill få
kommunen utskrattad
att det på kommunens hemsida förklaras vad som måste döljas (angående
poolpartyt)
att Högevallsbadet får i uppgift att motarbeta problemet (med
raggningsförsök)
att ni politiker går ut med ett meddelande där ni berättar att den som vill
få något gjort i kommunen bör driva kampanj i massmedia, i stället för
att kontakta er politiker
Kommunkontoret föreslår att medborgarförslagen avslås.

Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag nr 103.
Göran Johanssons medborgarförslag nr 104.
Göran Johanssons medborgarförslag nr 105.
Göran Johanssons medborgarförslag nr 106.
Göran Johanssons medborgarförslag nr 107.
Göran Johanssons medborgarförslag nr 109.
Göran Johanssons medborgarförslag nr 111.
Göran Johanssons medborgarförslag nr 112.
Göran Johanssons medborgarförslag nr 114.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 103
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 104
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 105
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 106
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 107
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 109
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 111
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 112
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag nr 114
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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43. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2016/0001

Beslutsunderlag
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden avseende perioden
2016-10-19 - 2016-11-25.
Dnr KS 2016/0001
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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44. Meddelanden
Dnr KS 2016/1010

Beslutsunderlag
Protokoll från sammaträde med kommunala funktionshinderrådet den 18
oktober 2016.
Månadsstatistik för flyktingmottagandet avseende oktober 2016, dnr KS
2016/0238.
Ansökan om att skjuta fram inflyttning av anvisade personer till början
av 2017, dnr KS 2016/1109.

Beslut expedieras till:
Akterna

