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Följande ärende ska behandlas:

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

2. Rapport från kommunstyrelsens utskott
3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/1161

4. Rapport från kommunala råden
5. Kommunstyrelsens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018 2020 med budget för 2018
Dnr KS 2016/1239

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

7. Förslag till revidering av antalet nyanlända som ska omfattas av
anvisningar till kommuner 2017
Dnr KS 2016/1264

8. Ansökan om försöksverksamhet hos Regeringens tillitsdelegation
Dnr KS 2016/1262

9. Beställning av ny förskola på Revingelyckan (Hardebergabanan)
Dnr KS 2016/0635

10. Regler för fördelning m.m. av fribyggartomter i Lunds kommun
Dnr KS 2016/1165

11. Markanvisning Castellum – Ideon
Dnr KS 2016/1166
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12. Markanvisningstävling bostäder för nyanlända, Ängsladan
Dnr KS 2016/1167

13. Markanvisning Skymningen LKF kontor/bostäder Brunnshög
Dnr KS 2016/1168

14. Försäljning av fastigheten Lund Skymningen 1 till Slättö förvaltning
AB
Dnr KS 2016/1169

15. Försäljning av fastigheten Lund Parasollet 2 till Slättö förvaltning
AB
Dnr KS 2016/1170

16. Försäljning av fastigheten Lund Parasollet 1 till K2A
Knaust&Andersson Fastigheter AB
Dnr KS 2016/1171

17. Sverigeförhandlingen - Ramavtal och objektavtal för ökad
tillgänglighet och bostadsbyggande i storstäderna, (KF)
Dnr KS 2015/0101

18. Riktlinjer mot mutor och korruption
Dnr KS 2016/0207

19. Visselblåsarfunktion i Lunds kommun
Dnr KS 2014/0630

20. Förslag till justering av administrativa avgifter vid förmedling av
tolkar, (KF)
Dnr KS 2016/1074

21. Lönekartläggning 2016, (KF)
Dnr KS 2016/1122

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

23. Justitiedepartementets remiss Snabbare omval och förstärkt skydd
för valhemligheten (SOU 2016:71)
Dnr KS 2016/1029

24. Remiss Ny näringslivsstrategi för Malmö stad
Dnr KS 2016/1075
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25. Remiss - Romeleåsen och Sjölandskapet - en
kunskapssammanställning – med analyser samt redovisning av
förutsättningar och möjligheter
Dnr KS 2016/0878

26. Medborgarförslag om att Högevallsbadets träningsbana endast bör
användas av vana simmare, (KF)
Dnr KS 2016/0998

27. Medborgarförslag om att ge alla badgäster tillträde till
Högevallsbadets sportbassäng på helgerna, (KF)
Dnr KS 2016/1206

28. Medborgarförslag avseende äldreperspektiv på parkbänkar, (KF)
Dnr KS 2016/1053

29. Medborgarförslag ”Inrättande av ny hundrastplats i Lunds mer
centrala delar”, (KF)
Dnr KS 2016/0812

30. Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal badplats i
natursköna Tvedöra”, (KF)
Dnr KS 2016/1108

31. Medborgarförslag om renhållning och avfallshantering, (KF)
Dnr KS 2016/1003

32. Medborgarförslag om att satsa på bättre skolmat med ekologiska
varor, (KF)
Dnr KS 2016/0952

33. Medborgarförslag om gatubelysning på utegymmet vid området
Sockerbruket, (KF)
Dnr KS 2016/1071

34. Medborgarförslag om att förse sopkorgarna med en yttre korg för
återvinning, (KF)
Dnr KS 2016/1221

35. Medborgarförslag angående källsortering av avfall, (KF)
Dnr KS 2016/1231

36. Medborgarförslag om skyltning ”Fotgängare har företräde” längs
Lilla Fiskaregatan, (KF
Dnr KS 2016/1112
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37. Medborgarförslag uppsägning av hyreskontraktet avseende
biblioteket på Väster i Lund, (KF)
Dnr KS 2016/1193

38. Medborgarförslag om införande av gångfartsområde i centrala
Lund, (KF)
Dnr KS 2016/1233

39. Medborgarförslag om att anlägga en cykelbanan längs
Svenshögsvägen mellan väg 930 och Norra Fäladen, (KF)
Dnr KS 2016/1225

40. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen som kulturhus, (KF)
Dnr KS 2016/1182

41. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen och Lunds öppna
verkstad, (KF)
Dnr KS 2016/1183

42. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen, (KF)
Dnr KS 2016/1201

43. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen, (KF)
Dnr KS 2016/1202

44. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen, (KF)
Dnr KS 2016/1203

45. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2016/0001

46. Meddelanden
Dnr KS 2016/1162

Anders Almgren (S)
Ordförande

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)
Pernilla West (FI)
Övriga
Anette Henriksson, Kommundirektör
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1. Kommunkontorets information om ekonomi
och budget
Dnr KS 2016/0002

Beslutsunderlag
Kommunkontorets Finansiella rapport den 30 november 2016.
Rapporten redovisas.
Beslut expedieras till:
Akten
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2. Rapport från kommunstyrelsens utskott
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3. Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2016/1161

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 28
november 2016. den 5 december 2016 samt den 19 december 2016.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts protokoll från sammanträde den
11 oktober 2016.
Kommunfullmäktiges demokratiberednings protokoll från sammanträde
den 8 november 2016.
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen
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5. Kommunstyrelsens Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2018 - 2020 med
budget för 2018
Dnr KS 2016/1239

Sammanfattning
Nämnderna har erhållit budgetanvisningar till ekonomi- och
verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018 enligt kommunstyrelsens
beslut. Nämnderna ska utgå från beslutad EVP 2017-2019 samt de
effektiviseringsbehov som finns inför budget 2018. Kommunstyreslen
har gett nämnderna i uppdrag att arbeta med tre scenarier: låg, mellan,
hög när det gäller effektiviseringsbehovet och behov av
kvalitetsförbättringar för att få en budget i balans.
Föreligger förslag till effektiviseringar samt konsekvensbeskrivning av
förslagen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december. KS 2016/1239.
Bilaga 1 Förslag till effektiviseringar.
Bilaga 2 Konsekvensbeskrivning av effektiviseringsförslag/åtgärder.
Förteckning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna förvaltningens förslag till budget för EVP 2018-2020 samt
att översända den till kommunstyrelsen, i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut från den 7 september (Dnr KS
2016/0789 (§ 236 och §236/01))
.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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6. 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 föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
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:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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7. Förslag till revidering av antalet nyanlända
som ska omfattas av anvisningar till
kommuner 2017
Dnr KS 2016/1264

Sammanfattning
Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till
revidering av det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till
kommuner för bosättning 2017. Förslaget ska grundas på
Migrationsverkets prognos från oktober 2016, som prognostiserar en
sänkning av antal asylsökande. Lunds kommun ska senast den 11 januari
meddela Länsstyrelsen i Skåne län om kommunen önskar behålla sitt
beslutade kommuntal för 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2016 dnr KS
2016/1264.
Regeringsbeslut den 20 december 2016, A2016/02455/I, Uppdrag till
Migrationsverket att ta fram förslag till revidering av antal nyanlända
som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på
länsnivå för 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

meddela Länsstyrelsen i Skåne län att Lunds kommun gärna ser ett
sänkt kommuntal för 2017.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Socialnämnden
Kommunkontoret/strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen
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8. Ansökan om försöksverksamhet hos
Regeringens tillitsdelegation
Dnr KS 2016/1262

Sammanfattning
Regeringens utredning, Tillitsdelegationen, har bjudit in kommuner och
landsting till ett samarbete kring tillitsbaserad styrning. Samarbetet syftar
till dialog, erfarenhets- och kunskapsutbyte samt till att främja ett
utvecklings- och förändringsarbete mot en mer tillitsbaserad styrning av
kommuner och landsting. Ansökan ska vara regeringen tillhanda senast
den 30 januari 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2016 dnr KS
2016/1262.
Regeringens inbjudan om försöksarbete den 30 november 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

ställa sig bakom förslaget att anmäla intresse för att ingå i
försöksverksamheten till Tillitsdelegationen för projekt kring en
stärkt styrning och ledning i Lunds kommun samt
uppdra åt kommunkontoret att utarbeta ansökan i enlighet med
förslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Kommunstyrelsen
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9. Beställning av ny förskola på
Revingelyckan (Hardebergabanan)
Dnr KS 2016/0635

Sammanfattning
Lunds centrum har ett behov av fler förskoleplatser i större enheter.
Barn- och skolförvaltningen Lunds stad har i en beställning daterad
2015-01-21, beställt en förhyrning av en ny 4 avdelningars förskola i
kvarteret Revingelyckan, invid Hardebergabanan. För att ta fram
underlag för en sådan förhyrning behöver Servicenämnden teckna ett
samverkansavtal med JM AB som reglerar samarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2016.
BSF Lunds stad tjänsteskrivelse den 15-01-2015 dnr 2014/0441.
BSN Lunds stad beslut 21-01-2015 § 17 dnr 2014/0441.
Avsiktsförklaring daterad 09-11-2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att ge servicenämnden godkännande att teckna avsiktsförklaring i
enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse gällande en ny
förskola i kvarteret Revingelyckan.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Akten

Kommunstyrelsen
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10. Regler för fördelning m.m. av
fribyggartomter i Lunds kommun
Dnr KS 2016/1165

Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlämnat förslag till regler för fördelning mm
av fribyggartomter i Lunds kommun, till fullmäktige för antagande.
Bakgrunden är att det i flera avseenden finns behov av förtydligande och
uppdatering av reglerna och en samlad omarbetning har därför
genomförts.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-12-07.
Tekniska nämndens protokoll 2016-12-14 inkl tjänsteskrivelse.
Regler för fördelning mm av fribyggartomter i Lunds kommun, förslag,
Kommunfullmäktiges beslut 2001-09-27 § 148 Köregler för fördelning
av tomter för fri bebyggelse i Lunds kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

anta föreliggande förslag till Regler för fördelning mm av
fribyggartomter i Lunds kommun, samt
upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2001-09-27 § 148
Köregler för fördelning av tomter för fri bebyggelse i Lunds
kommun.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Kommunstyrelsen
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11. Markanvisning Castellum – Ideon
Dnr KS 2016/1166

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till
markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Helgonagården 8:1 till
Fast AB Briggen Sölvegatan. Kommunkontoret föreslår
kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsavtalet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-12-07.
Tekniska nämndens protokoll 2016-12-14 inkl tjänsteskrivelse.
Förslag till markanvisningsavtal gällande del av fastigheten
Helgonagården 8:1 till Fast AB Briggen Sölvegatan.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal gällande
del av fastigheten Helgonagården 8:1 till Fast AB Briggen
Sölvegatan.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Fast AB Briggen Sölvegatan
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse
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12. Markanvisningstävling bostäder för
nyanlända, Ängsladan
Dnr KS 2016/1167

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
tekniska nämnden att genomföra markanvisningstävling för Ängsladan 1
i enlighet med redovisat förslag. Kommunkontoret föreslår att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-12-07.
Tekniska nämndens protokoll 2016-12-14 inkl tjänsteskrivelse.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

att godkänna föreliggande förslag och principer för
markanvisningstävling för Ängsladan 1, samt
uppdra till tekniska nämnden att genomföra markanvisningen i
enlighet med vad som redovisats.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Akten

Kommunstyrelsen
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13. Markanvisning Skymningen LKF
kontor/bostäder Brunnshög
Dnr KS 2016/1168

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner markanvisning till Lunds Kommuns Fastighets AB för den blivande
fastigheten Lund Skymningen 5. Kommunstyrelsen föreslås godkänna
markanvisningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-12-08.
Tekniska nämndens protokoll 2016-12-08 inkl tjänsteskrivelse.
Markanvisningsavtal, för Skymningen 5.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna markanvisning till Lunds Kommuns Fastighets AB för
den blivande fastigheten Lund Skymningen 5 i enlighet med
föreliggande avtal.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
LKF
Akten

Kommunstyrelsen
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14. Försäljning av fastigheten Lund
Skymningen 1 till Slättö förvaltning AB
Dnr KS 2016/1169

Sammanfattning
Tekniska nämnden har till kommunstyrelsen överlämnat förslag till
försäljningsavtal avseende Skymningen 1 till Slättö förvaltning AB för en
köpeskilling om 29 425 000 kronor. Kommunkontoret föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-12-19.
Tekniska nämndens protokoll 2016-12-14 jämte tjänsteskrivelse.
Försäljningsavtal för Lund Skymningen 1.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls,
godkänna försäljning av fastigheten Lund Skymningen 1 till Slättö
förvaltning AB för en köpeskilling om 29 425 000 kronor och i
övrigt på de villkor som framgår av försäljningsavtalet.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Slättö förvaltning AB
Akten

Kommunstyrelsen
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15. Försäljning av fastigheten Lund Parasollet
2 till Slättö förvaltning AB
Dnr KS 2016/1170

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner försäljning
av fastigheten Lund Parasollet 2 till Slättö förvaltning AB för en
köpeskilling om 25 212 000 kronor och i övrigt vad som framgår av
försäljningsavtalet. Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna
försäljningen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-12-19.
Tekniska nämndens protokoll 2016-12-14 jämte tjänsteskrivelse.
Försäljningsavtal för Parasollet 2.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls,
godkänna försäljning av fastigheten Lund Parasollet 2 till Slättö
förvaltning AB för en köpeskilling om 25 212 000 kronor och i
övrigt på de villkor som framgår av försäljningsavtalet.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Slättö Förvaltning AB
Akten

Kommunstyrelsen
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16. Försäljning av fastigheten Lund Parasollet
1 till K2A Knaust&Andersson Fastigheter AB
Dnr KS 2016/1171

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner försäljning
av fastigheten Parasollet 1 till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
för en köpeskilling om 17 250 000 kronor och i övrigt vad som framgår
bifogat avtalsförslag. Kommunstyrelsen föreslås godkänna försäljningen.

Beslutsunderlag
Kommunskontorets skrivelse 2016-12-19.
Tekniska nämndens protokoll 2016-12-14 jämte tjänsteskrivelse.
Försäljningsavtal för Parasollet 1.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls,
godkänna försäljning av fastigheten Parasollet 1 till K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB för en köpeskilling om 17 250 000
kronor och i övrigt på de villkor som framgår av föreliggande
försäljningsavtal.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
A K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
Akten

Kommunstyrelsen
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17. Sverigeförhandlingen - Ramavtal och
objektavtal för ökad tillgänglighet och
bostadsbyggande i storstäderna, (KF)
Dnr KS 2015/0101

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-30 att godkänna kommunkontorets
redovisade förhandlingsresultat med staten via Sverigeförhandlingen som
grund för det fortsatta arbetet med syfte att upprätta avtal för
godkännande av kommunfullmäktige. Sverigeförhandlingen syftar till att
genomföra förhandlingar med syfte att ta fram åtgärder som förbättrar
tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat
bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län.
Förhandlingsresultatet för Lunds del avser såväl storstadsåtgärder i form
av statlig medfinansiering till spårväg Lund C-ESS som cykelåtgärder
vid Lund C. Arbete med att ta fram avtal mellan Sverigeförhandlingen
och Lunds kommun för ovanstående har fortsatt under hösten. Nu
föreliggande avtalsförslag omfattar den del av förhandlingen som avser
storstadssatsning i Lund. Förslaget avspeglar förhandlingsresultatet i
våras.
Avtal om resterande del, investering i höghastighetsjärnväg, kommer när
förslagen har stämts av med samtliga stationsortskommuner.
Avtalsparter för storstadsåtgärderna är förutom Sverigeförhandlingen och
Lunds kommun, även Region Skåne då Regions Skåne åtagit sig
investering i depå samt trafikering av spårväg.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-11-09.
Ramavtal för finansiering och medfinansiering avseende ökad
tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande med bilaga 1 och
2, specifikation inklusive tidplan.
Objektsavtal Lunds kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna ramavtal samt objektsavtal för finansering och
medfinansiering för storstadsåtgärder i Lund.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret
Tekniska nämnden
Akten
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18. Riktlinjer mot mutor och korruption
Dnr KS 2016/0207

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2014, § 228, om riktlinjer
mot mutor och korruption. I beslutet anges att riktlinjerna ska utvärderas
om ett år. Detta har ännu inte skett.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2014, § 228, jämte bilaga.
Riktlinjer mot mutor och korruption.
Revisionsrapport november 2016 - Granskning av intern kontroll mot
mutor och oegentligheter.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna utvärderingen.
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19. Visselblåsarfunktion i Lunds kommun
Dnr KS 2014/0630

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 mars 2016, § 83 uppdragit
åt kommunkontoret att återkomma med förslag på utformning och
organisation av visselblåsarfunktion med hänsyn till gällande lagstiftning
för genomförande tidigast den 1 januari 2017 samt att inarbeta
finansiering för införandet av visselblåsarfunktionen i EVP 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 8 december 2016.
Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetare som slår
larm om allvarliga missförhållanden.
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 83.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

en visselblåsartjänst upphandlas från en fristående uppdragstagare
med huvudsakligen det upplägg som framgår ovan.
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20. Förslag till justering av administrativa
avgifter vid förmedling av tolkar, (KF)
Dnr KS 2016/1074

Sammanfattning
Enligt svensk lagstiftning finns det skyldighet och rättighet att anlita tolk.
Denna samhällsservice tillgodoses i Lunds kommun genom tolkar och
översättare som förmedlas av Lunds kommuns tolkförmedling. Lunds
kommuns tolkförmedling förmedlar tolkningar och översättningar i
främmande språk. Tolkförmedlingen är en resultatenhet, vilket innebär
att den i sin helhet är avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen. De
administrativa avgifterna för förmedling av tolk har legat på en
oförändrad nivå sedan 2011. Avgifterna behöver justeras för att möta
kostnadsökningar för arvoden till tolkar och översättare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut den 9 november 2016, § 156, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att fastställa socialnämndens förslag till administrativa avgifter för Lunds
tolkförmedling,
att gälla från och med den 1 mars 2017.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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21. Lönekartläggning 2016, (KF)
Dnr KS 2016/1122

Sammanfattning
Lönekartläggning för Lunds kommuns medarbetare har genomförts med
utgångspunkt i diskrimineringslagens bestämmelser. Syftet med en
lönekartläggning är att kartlägga om löneskillnader finns mellan
kvinnliga och manliga medarbetare samt därefter analysera huruvida
eventuella skillnader har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet
eller om det finns andra sakliga förklaringar.
Lönekartläggningen för Lunds kommun utgår från 2016 års löner och har
skett i samverkan med de fackliga organisationerna.
I lönekartläggningen har inga strukturella könsdiskriminerande skillnader
hittats. Lunds kommuns lönepolitik och praxis är könsneutral.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2016 dnr KS
2016/1122.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 2016-12-21, § 65.
Lönekartläggning Lunds kommun 2016 års löner.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

godkänna lönekartläggningen.
uppdra åt kommunkontoret att genomföra en fördjupad analys av
lönerna i enligt med kommunfullmäktiges tidigare beslut.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

godkänna lönekartläggningen.
uppdra åt kommunkontoret att genomföra en fördjupad analys av
lönerna i enligt med kommunfullmäktiges tidigare beslut.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser.
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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22. 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 20161208.
Kommunikationsplattform för Lunds kommun (bilaga).
Förslag på ny visuell identitet för Lunds kommun (bilaga).
Missiv 20161208 (bilaga).
Kommunstyrelsen 2016-11-02 KS §337 Ny Kommunikationsplattform
för Lunds kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella identiteten
genomförs,
att finansiering sker med 150 tkr genom kommunstyrelsens reserverade
medel för 2017,
att föreslå kommunfullmäktige att delegera fortsatt ansvar för revidering
av kommunikationsplattformen till kommunstyrelsen,
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att tidigare beslut om förra
kommunikationsplattformen samt riktlinjerna till massmedia
upphävs,
att 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
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23. Justitiedepartementets remiss Snabbare
omval och förstärkt skydd för valhemligheten
(SOU 2016:71)
Dnr KS 2016/1029

Sammanfattning
Regeringskansliet, Justitiedepartementet, har remitterat betänkandet
Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)
till Lunds kommun. Valnämnden har yttrat sig över betänkandet.

Förslagen till anordning av valsedlar avstyrks däremot å det bestämdaste.
De är synnerligen opraktiska (och därmed mycket dyra för kommunerna)
och förefaller betydligt mindre genomtänkta än förslagen rörande omval.
Valnämnden utgår i det nedan anförda från förfarandet i vallokalen på
valdagen, men motsvarande argument gäller givetvis också – i
tillämpliga delar – för de olika formerna av förtidsröstning.
Det är djupt beklagligt, att utredarens direktiv uttryckligen har förbjudit
honom att ens överväga förändringar av det nuvarande valsedelssystemet.
Redan på andra sidan Öresund tillämpas en form av ”enhetsvalsedel”,
som av väljaren kompletteras med markering av parti respektive
kandidat. En sådan ordning skulle givetvis drastiskt minska det totala
behovet (samt därmed kostnaderna för tryckning, distribution och
lagerhållning) av valsedlar och därmed också den mycket skrymmande
exponeringen i eller i anslutning till vallokalerna. Den skulle även bidra
till en ”total” sekretess i och med att väljaren gör hela sitt parti- och
kandidatval i skydd av valskärmen.
Många väljare medför valsedlar, antingen de fått sådana distribuerade
från partierna eller själva anskaffat dem på annat sätt. De som förser sig
med valsedlar från utdelarna utanför vallokalen eller från valförrättarnas
utbud, tar nästan alltid flera olika sedlar. Anmärkningarna från
observatörer torde utgå från att väljare i allmänhet tar endast en valsedel
för varje val. Så görs knappast ens av medlemmar i ett parti.
Vid det nuvarande valsedelsbordet har flera väljare möjlighet att studera
utbudet av valsedlar samtidigt, varefter de går in i vallokalen med de
valsedlar som de slutligen har tagit. Det tar förhållandevis kort tid att
inne i själva valskärmen sätta eventuella personröstkryss och därefter
stoppa in valsedlar i valkuvert (samt försluta dessa).
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Med den föreslagna ordningen (dvs med valsedlarna inne i valskärmen)
förlängs den tid, som varje enskild väljare uppehåller sig inne i
valskärmen, avsevärt, om själva granskningen av valsedelsutbudet i
stället skall ske där. Lösningen på detta problem måste då bli, att avsevärt
flera valskärmar än idag anordnas inne i själva vallokalen. För
närvarande krävs för ett väl fungerande iordningställande av valsedlar
bakom valskärm tillgång till omkring fem valskärmar (varav en anpassad
för väljare med fysiska funktionshinder) i ett valdistrikt av normalstorlek
(1 500–1 800 röstberättigade, varav något flera än hälften röstar i
vallokalen på valdagen). Om väljarens tid bakom valskärmen ökas till
den dubbla (eller rent av den tredubbla) krävs i stället 10–15 valskärmar.
Själva vallokalen måste rymma detta ökade antal valskärmar. Risken för
stockningar och ordningsproblem inne i själva vallokalen ökar också
betydligt, om ett större antal personer uppehåller sig där.
Om en väljare vill ställa en fråga om valsedlarna (t ex för att efterfråga en
viss kandidat eller en valsedel för ett visst parti) tvingas väljaren lämna
sin plats bakom valskärmen för att uppsöka en valförrättare och få sin
fråga besvarad. Under den tid, som det tar att få ett svar (eller ett
sakförhållande förklarat) står antingen denna valskärm tom i väntan på
att väljaren skall återvända dit eller förlorar väljaren ”sin plats i kön” och
får vänta på att en annan valskärm skall bli ledig. Båda alternativen
medför tidsspillan och därav följande irritation. Med det hittillsvarande
systemet har frågor kunnat redas ut, innan väljaren uppsöker sin
valskärm.
Normalbemanning vad gäller samtidigt tjänstgörande valförrättare
uppgår till fyra personer: ordförande, längdförare, ”dörrvakt” (som
reglerar inpasseringen till själva vallokalen samt kontrollerar
valskärmarna med avseende på eventuellt kvarlämnade valsedlar och
penna) samt ”ordningsman” (som övervakar ordningen vid
valsedelsbordet och utgör en resurs för tillkommande tillfälliga
arbetsuppgifter). Med nuvarande ordning skall således en av de samtidigt
tjänstgörande valförrättarna ägna sig åt att granska och upprätthålla
ordningen vid det särskilda valsedelsbordet samt vid behov – utifrån
valnämndens upprättade placeringsföreskrifter – ge upplysning åt
väljarna om vilka partier och listtyper som förekommer. Denna
ordningsman har även valnämndens uttryckliga instruktion att så långt
möjligt förhindra att enskilda väljare på egen hand stoppar tillbaka redan
tagna valsedlar i något av valsedelsfacken; detta moment skall i stället –
med iakttagande av valnämndens föreskrifter – utföras av
ordningsmannen. Likaledes skall denna person komplettera valsedlarna,
när något slag tagit slut.
Med den nu föreslagna ordningen måste i praktiken ett antal samtidigt
tjänstgörande valförrättare ägna sig åt att kontrollera ordningen i var och
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en av valskärmarna efter varje besökande väljare. Förutom själva behovet
av ytterligare valförrättare uppstår också betydligt mera ”spring” kors
och tvärs inne i vallokalen under förrättningens gång.
Sammantaget leder således det föreslagna systemet till två fördyringar
samt ett tillkommande problem vid anskaffandet av vallokaler:
kostnader för ett påtagligt ökat antal valskärmar av en påtagligt större
modell;
kostnader för betydligt ökat antal valförrättare; samt
ett uppenbart behov av betydligt större golvyta inne i själva vallokalen.
För närvarande använder de flesta valnämnder till övervägande del
normala skollokaler (av normal klassrumsstorlek) som vallokaler på
valdagen. I många fall kommer normala klassrum inte att rymma ett
betydligt större antal valskärmar än dagens 4–5, vilket i sin tur kommer
att försvåra anskaffandet av vallokaler överhuvudtaget, framför allt i
glesbygdskommuner och tättbefolkade kommuners ytterområden. I de
fall då en utökning av vallokalens disponibla golvyta inte är möjlig
återstår endast en kraftig minskning av antalet röstberättigade i varje
distrikt, dvs en påtaglig utökning (en dubblering eller mera) av antalet
valdistrikt i en och samma kommun. Redan idag är tillgången på
lämpliga lokaler en starkt gränssättande faktor i valnämndernas
planering, och med det föreslagna systemet skulle dessa svårigheter öka
ytterligare.
Det är inte klarlagt, hur utredaren egentligen tänker sig att ambulerande
röstmottagning skall tillgå med valskärmar av den typ som han anför som
exempel. Såvitt framgår av hans beskrivning finns ingen ”mobil” version
av dessa valskärmar att tillgå. Den ambulerande röstmottagning, som
införs fr o m 2018 års val skall i princip kunna tillämpas inte endast i
rörliga röstningslokaler (t ex ett för ändamålet specialinrett fordon) utan
även i form av ”patruller” som gör besök på ungefär samma sätt som de
hittillsvarande kommunala buden. De hittillsvarande förtidsröstningarna
vid ”institutioner” av olika slag har till stor del genomförts med hjälp av
portabla valskärmar (av pappmaterial) samt medförda valsedelsställ, och
den kommande ambulerande röstmottagningen har – enligt hittills
gällande förutsättningar – beräknats kunna genomföras med materiel av
motsvarande slag. Ett valsedelsställ av valmyndighetens egen modell
med halvfyllda fack (alltså med ca 150 valsedlar i vart och ett av de 36
facken, dvs totalt 5 400 valsedlar) väger totalt ca 6,75 kilo, ställets
egenvikt oräknad. Ett valsedelsställ med samtliga fack helt fyllda väger
nära det dubbla, dvs 11– 12 kilo. Som nedan anförs, krävs flera sådana
ställ.
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Utredaren har underskattat, hur många olika valsedlar, som skall
tillhandahållas på ett och samma ställe – enligt förslaget inne i en och
samma valskärm. Det exakta antalet sedlar kan – beroende på antalet
partier (och skilda listor inom desamma) i olika landstings- och
kommunvalkretsar – skifta, men beträffande riksdagsvalet är det i princip
lika över hela riket. Som exempel kan anföras att det inom Lunds
kommun vid de allmänna valen 2014 skulle beredas plats i olika
valsedelsställ för sammanlagt 101 olika valsedlar i tre olika färger
(motsvarande de tre olika valen):
riksdagsvalet totalt 44 olika valsedlar: blanka valsedlar + partivalsedlar
för de åtta riksdagspartierna + 35 olika listtyper av namnvalsedlar
landstingsfullmäktigevalet (Region Skåne) totalt 32 olika valsedlar:
blanka valsedlar + partivalsedlar för de åtta riksdagspartierna + 23 olika
listtyper av namnvalsedlar
kommunfullmäktigevalet totalt 25 olika valsedlar: blanka valsedlar +
partivalsedlar för de åtta riksdagspartierna + 16 olika listtyper av
namnvalsedlar
Vid valen 2014 krävdes fyra skilda valsedelsställ av valmyndighetens
dåvarande modell (med 36 fack i varje) för att kunna skilja mellan de
olika färgerna/valen och dessutom åstadkomma någon form av
systematik i tillhandahållandet. De viktigaste aspekterna på anordnandet
av valsedlar är ordning och överblickbarhet, såväl för valförrättarna som
för väljarna. I det föreslagna nya systemet blir den viktigaste aspekten att
lyckas ”klämma in” så många valsedlar som möjligt på en mycket liten
tillgänglig yta. De norska valskärmar, som av utredaren anförs som
exempel på lämpliga framtida valskärmar, förefaller överhuvudtaget inte
kunna rymma mellan 100 och 120 olika valsedelstyper med bibehållande
av en godtagbar ordning och överblickbarhet, i synnerhet eftersom att
alla typer av valsedlar skall vara tillgängliga för väljare i rullstol. Det
förefaller dessutom, som om valsedlarna i den ena avbildade valskärmen
förvaras liggande istället för upprättstående, vilket ytterligare försvårar
möjligheten att upptäcka ens partibeteckning utan att ta ut valsedlar och
därefter, vid felval, återlägga desamma – med risk för att valsedlarna
återläggs i felaktigt fack.
Det är valnämndens entydiga erfarenhet av god ordning att det under hela
valdagen skall förekomma så få ”lösa” valsedlar som möjligt inne i själva
vallokalen. Att det redan under dagen förekommer valsedlar på många
olika ställen inne i själva vallokalen ökar också risken för att någon (eller
ett antal av dessa) på ett eller annat sätt blandas samman med de i
valkuvert avgivna rösterna i samband med den preliminära rösträkningen
efter röstmottagningens avslutning, vilket i sin tur förorsakar
felaktigheter, som riskerar att ”medfölja” till länsstyrelsens slutliga
sammanräkning.
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Kommunkontoret instämmer i valnämndens synpunkter.

Beslutsunderlag
Regeringskansliets remiss Snabbare omval och förstärkt skydd för
valhemligheten (SOU 2016:71).
Valnämndens beslut den 6 december 2016, § 15, jämte bilagor.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avge de synpunkter över remissen som framgår av föreliggande
yttrande.
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24. Remiss Ny näringslivsstrategi för Malmö
stad
Dnr KS 2016/1075

Sammanfattning
Malmö stad har översänt dokumentet ”En ny näringslivsstrategi för ökad
tillväxt, fler växande och företag och jobb för Malmöbor 2017-2019” för
yttrande till Lunds kommun.
Kommunkontoret lämnar nedanstående förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Remiss från Malmö stad - Ny näringslivsstrategi för Malmö stad.
Kommunkontorets tjänstskrivelse 2016-12-19.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

till Malmö stad överlämna ovanstående synpunkter avseende ny
näringslivsstrategi för Malmö.

Beslut expedieras till:
Malmö stad
Akten
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25. Remiss - Romeleåsen och Sjölandskapet en kunskapssammanställning – med analyser
samt redovisning av förutsättningar och
möjligheter
Dnr KS 2016/0878

Sammanfattning
Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, har tagit fram en
kunskapssammanställning av förhållandena inom Romeleås - och
Sjölandskapet. Kunskapssammanställningen har remitterats till tekniska
nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden har
meddelat att man avstår från att yttra sig. Tekniska nämnden har svarat
på remissen och kommunkontoret föreslår att tekniska nämndens
synpunkter överlämnas till RÅSK.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-12-20.
Tekniska nämndens beslut 2016-12-14, § 225, med tillhörande
tjänsteskrivelse.
RÅSK Kunskapssammanställning, remissversion 2016-09-18.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.
Beslut expedieras till:
Romeleås- och Sjölandskapskommittén
Tekniska nämnden
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

36 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

26. Medborgarförslag om att Högevallsbadets
träningsbana endast bör användas av vana
simmare, (KF)
Dnr KS 2016/0998

Sammanfattning
António Rodrigues föreslår att informationen på bana 3 Träningsbana ska
förbättras så att träningen för master swimmers inte ska försämras.

Beslutsunderlag
António Rodrigues medborgarförslag 23 oktober 2016, jämte
kompletteringar.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 november 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

37 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

27. Medborgarförslag om att ge alla badgäster
tillträde till Högevallsbadets sportbassäng på
helgerna, (KF)
Dnr KS 2016/1206

Sammanfattning
António Rodrigues föreslår att alla badgäster ska ha tillgång till
Högevalls sportbassäng på helgerna.

Beslutsunderlag
António Rodrigues medborgarförslag den 12 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 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

38 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

28. Medborgarförslag avseende
äldreperspektiv på parkbänkar, (KF)
Dnr KS 2016/1053

Sammanfattning
Marianne Rehnstedt föreslår i ett medborgarförslag att det placeras ut
parkbänkar som man kan sitta på även när det regnar och att det ska
finnas armstöd som gör det enklare för pensionärer att stå upp efter en
vilostund.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2016.
Medborgarförslag inkommet den 10 november 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

39 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

29. Medborgarförslag ”Inrättande av ny
hundrastplats i Lunds mer centrala delar”,
(KF)
Dnr KS 2016/0812

Sammanfattning
Lena Olsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en
hundrastplats lite närmare centrum.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-12-05.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-26.
Medborgarförslag, daterad 2016-09-03
Bilaga 1. Översiktskarta.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

40 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

30. Medborgarförslag ”Se möjligheterna med
en kommunal badplats i natursköna Tvedöra”,
(KF)
Dnr KS 2016/1108

Sammanfattning
Staffan Fredlund föreslog i ett medborgarförslag att Lunds kommun
utreder förutsättningarna för att utveckla en kommunal badplats vid före
detta sandtaget i Tvedöra. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars
2012, § 38, att bifalla medborgarförslaget på så sätt att tekniska nämnden
får i uppdrag att, i samråd med kultur- och fritidsnämnden och
miljönämnden, utreda förutsättningarna för att anordna en kommunal
badplats i Tvedöra, samt att i utredningen redogöra för
barnkonsekvenserna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunal badplats i Tvedöra den 1 oktober 2011.
Kommunfullmäktiges beslut den 1 mars 2012, § 38.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2012, § 175.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 oktober 2013, § 110.
Kommunkontorets skrivelse den 21 februari 2014.
Rolf Blanks skrivelse den 4 mars 2014.
Fortifikationsverkets skrivelse den 21 mars 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 3 maj 2016, § 191.
Fortifikationsverkets skrivelse den 21 november 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå medborgarförslaget, då förutsättningar för anordnandet av
kommunal badplats i nuläget saknas.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

41 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

31. Medborgarförslag om renhållning och
avfallshantering, (KF)
Dnr KS 2016/1003

Sammanfattning
Mohamad Alissa föreslår i ett medborgarförslag att sophämtningen i hans
boende ska ske varannan dag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2016.
Medborgarförslag, daterat den 25 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

42 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

32. Medborgarförslag om att satsa på bättre
skolmat med ekologiska varor, (KF)
Dnr KS 2016/0952

Sammanfattning
Ludvig Löfqvist med flera representanter från fyra olika skolor i Lund
har i ett medborgarförslag lämnat förslag på att skolmaten ska bli bättre
genom att satsa på fler ekologiska varor. De önskar vegetariska rätter
som inte efterliknar kötträtter, större variation mellan rätterna, färre
billiga rätter som ska efterlikna exklusiva rätter samt mer kryddor i
maten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016.
Medborgarförslag inkommet den 14 oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till servicenämnden att handlägga
och besluta i ärendet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

43 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

33. Medborgarförslag om gatubelysning på
utegymmet vid området Sockerbruket, (KF)
Dnr KS 2016/1071

Sammanfattning
Anna Christina Louise Malmberg föreslår i ett medborgarförslag att det
ordnas någon typ av gatubelysning vid det nybyggda utegymmet vid
Sockerbruket.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2016.
Medborgarförslag, daterat den 15 november 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

44 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

34. Medborgarförslag om att förse
sopkorgarna med en yttre korg för
återvinning, (KF)
Dnr KS 2016/1221

Sammanfattning
Björn Isaksson föreslår att kommunen förser sina sopkorgar med en yttre
korg för pantburkar och pantflaskor.

Beslutsunderlag
Björn Isakssons medborgarförslag den 12 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 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

45 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

35. Medborgarförslag angående källsortering
av avfall, (KF)
Dnr KS 2016/1231

Sammanfattning
Bengt Larsson föreslår
att de hushåll som bor i enfamiljsbostäder och som inte har 4-fackskärl
får muntlig (eller skriftlig) personlig information där de inspireras,
motiveras och uppmuntras att teckna abonnemang på 4-fackskärl,
att måltal sätts upp på hur stor anslutningen ska vara, samt
att årlig uppföljning görs på hur stor andel av enfamiljsbostäderna som är
anslutna.

Beslutsunderlag
Bengt Larssons medborgarförslag den 15 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till renhållningsstyrelsen för
handläggning och beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

46 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

36. Medborgarförslag om skyltning
”Fotgängare har företräde” längs Lilla
Fiskaregatan, (KF
Dnr KS 2016/1112

Sammanfattning
Mikael Hammar föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp skyltar
på Lilla Fiskaregatan om att fotgängare har företräde.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2016.
Medborgarförslag inkommet den 24 november 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

47 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

37. Medborgarförslag uppsägning av
hyreskontraktet avseende biblioteket på
Väster i Lund, (KF)
Dnr KS 2016/1193

Sammanfattning
Ulf Berggren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska återta
uppsägningen av Västers biblioteks hyreskontrakt.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2016.
Medborgarförslag, daterat den 12 december 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

48 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

38. Medborgarförslag om införande av
gångfartsområde i centrala Lund, (KF)
Dnr KS 2016/1233

Sammanfattning
Bo Christofer Sjöholm föreslår att ett gångfartsområde införs i centrala
Lund.

Beslutsunderlag
Bo Christofer Sjöholms medborgarförslag den 18 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 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

49 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

39. Medborgarförslag om att anlägga en
cykelbanan längs Svenshögsvägen mellan
väg 930 och Norra Fäladen, (KF)
Dnr KS 2016/1225

Sammanfattning
Lars Bertil Andersson föreslår att kommunen anlägger en cykelbana
längs Svenshögsvägen mellan väg 930 och Norra Fäladen.

Beslutsunderlag
Lars Bertil Anderssons medborgarförslag den 14 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning
och beslut.

Kommunstyrelsen

Kallelse

50 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

40. Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen som kulturhus, (KF)
Dnr KS 2016/1182

Sammanfattning
Carolina Ask föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som
det kulturhus det är idag.

Beslutsunderlag
Carolina Asks medborgarförslag den 7 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 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

51 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

41. Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen och Lunds öppna verkstad, (KF)
Dnr KS 2016/1183

Sammanfattning
Erik Wilson föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen ska behållas.

Beslutsunderlag
Erik Wilsons medborgarförslag den 8 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 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

52 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

42. Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen, (KF)
Dnr KS 2016/1201

Sammanfattning
Theodor Chrysanthos Benedict Jikander föreslår att Stenkrossen bör
erbjudas fastigheter i samma storlek och rumsliga disposition som de
nuvarande.

Beslutsunderlag
Theodor Chrysanthos Benedict Jikanders medborgarförslag den 12
december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 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

53 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

43. Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen, (KF)
Dnr KS 2016/1202

Sammanfattning
Violeta Emma Karin Hansson föreslår att om Stenkrossen rivs behövs en
ny ersättningslokal för alla barn och ungdomar som utövar teater där.

Beslutsunderlag
Violeta Emma Karin Hanssons medborgarförslag den 12 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 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

54 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

44. Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen, (KF)
Dnr KS 2016/1203

Sammanfattning
Emma Karin Maria Roybon föreslår att Stenkrossen ska vara kvar med
dess tillhörande aktiviteter.

Beslutsunderlag
Emma Karin Maria Roybons medborgarförslag den 13 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 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

55 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

45. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2016/0001

Beslutsunderlag
Kommundirektörens anmälan av Delegationsbeslut avseende perioden
2016-11-26 - 2016-12-22.
Beslut expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen

Kallelse

56 (56)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

46. Meddelanden
Dnr KS 2016/1162

Beslutsunderlag
Protokoll från Räddningstjänsten Syds sammanträde den 14 december
2016.
Dnr KS 2016/1249
Protokoll från sammanträde med kommunala funktionshinderrådet den 6
december 2016.
Protokoll från extra bolagsstämma den 15 november för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Dnr KS 2016/0003
Protokoll från sammanträden med Romeleås- och sjölandskommittén den
26 augusti 2016 samt den 25 november 2016.
Dnr KS 2016/1218
Protokoll från sammanträde med kommunala pensionärsrådet (KPR) den
29 november 2016.
Protokoll från Skryllerådet den 14 oktober 2016.
Dnr KS 2016/1198
Protokoll från sammaträde med Revingerådet den 28 november 2016.
Dnr KS 2016/0801
Mötesanteckningar från Sydvatten AB ägarträff den 11 november 2016.
Dnr KS 2016/0935
Servicenämndens beslut 2016-12-07, § 71 avseende Personalmåltidspris
2017.
Dnr KS 2016/1197
Kammarrätten i Göteborg dom avseende överklagande av
kommunstyrelsens beslut den 21 juli 2016.
Dnr KS 2016/0206

Beslut expedieras till:
Akterna

