Interpellationssvar till Angelica Svensson (V), interpellation dnr KF
2013/0170
En hörnpelare i en väl fungerande demokrati är att minoriteters rättigheter skyddas. Sverige har fem
erkända nationella minoriteter, med särskild lagstiftning som ska stärka deras ställning i det svenska
samhället. Deras kultur och språk intar en särställning jämfört med andra etniska grupper som finns i
Sverige. Lund har föreningar som representerar fyra av de fem nationella minoriteterna. Det finns en
finsk förening, ett antal romska föreningar och ett judiskt center. Dessutom ingår Lunds kommun i
föreningen Samer i Syds upptagningsområde.
Många av föreningarna visar ett stort intresse av att ha en fortlöpande dialog med kommunen.
Kommunstyrelsen har en politisk styrgrupp (Nolltollerans mot rasism) vars uppdrag är att följa
minoritetsfrågorna lokalt och samverka med berörda nämnder. Precis som Angelica Svensson skriver
i sin interpellation ser de olika minoriteternas behov och önskemål olika ut. Den grundläggande
formen för samverkan mellan kommunen och minoritetsgrupperna är återkommande dialogmöten.
Frekvensen i kontakterna med föreningar och organisationer, samt vilken typ av konkreta åtgärder
som efterfrågas, varierar mellan grupperna.
Kontakterna med minoritetsföreningarna kan också intensifieras i samband med plötsliga
omvärldshändelser, som till exempel när nyheten kom om att polisen hade ett otillåtet register över
romer. Lunds kommuns tydliga och offentliga avståndstagande mot det inträffade möttes med
positiva reaktioner hos representanter för romska föreningar i Lund.
Exempel på en fråga som aktualiserats i dialogen med minoritetsorganisationerna är
sverigefinländares möjligheter att möta personal i kommunens verksamheter som kan tala finska.
Gällande sverigefinländare har Finska föreningen uttryckt önskemål om att ha finsktalande personal
inom i första hand äldreomsorgen. Förvaltningen har idag personal som kan tala finska och det finns
ett system för att söka bland personalens språkkunskaper för att i största möjliga utsträckning kunna
matcha personal med brukarnas önskemål. En annan fråga är modersmålsundervisning i det romska
språket (Romani chib) och utmaningen här har varit att hitta lämplig personal som kan bedriva
modersmålsundervisning för romska skolelever.
Ibland kan det å andra sidan även röra sig om relativt enkla, men betydelsefulla symbolhandlingar
som tas upp. Styrgruppen har bland annat beslutat om romsk flaggning på Stortorget den 8 april, den
romska nationaldagen, vilket är första gången det händer i Lund.
Lunds kommun kommer även framöver att fortsätta ha en konstruktiv dialog med
minoritetsorganisationerna som är aktiva i kommunen.

Mats Helmfrid (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Interpellationssvar till Anna-Lena Hogerud (S), interpellation dnr KF
2014/0011
Kultur- och fritidsnämnden fick mycket riktigt i uppdrag att genomföra och koordinera
inriktningsbeslutet om att bygga en ett nytt ridhus på Ladugårdsmarken. Detta beslut följer
nämnden och så sent som i december förra året begärde Kultur- och fritidsnämnden att
marken ska detaljplaneläggas för att möjliggöra byggandet av ett nytt ridhus.
Kommunen har under tiden investerat över 3 miljoner kronor för att fortsätta hålla det
befintliga ridhuset funktionsdugligt. Bland annat har en ny värmeanläggning installerats och
det har gjorts en del andra nödvändiga reparationer. Åtgärderna bedöms ha förlängt ridhusets
praktiska livslängd med åtminstone fem år.
Det är ingen tvekan att vi behöver ett nytt modernt ridhus på Ladugårdsmarken med bättre
tillgänglighet till ridvägar. Smörlyckan är dessutom med sitt läge av stor strategisk betydelse
för kommunen som mark för exempelvis bostadsbyggande. Det är emellertid inte aktuellt att
bygga bostäder inom området de närmaste åren eftersom fokus ligger på att utveckla
Brunnshög.
Lunds civila ryttarförening vill helst vara kvar på den nuvarande platsen även på sikt och har,
precis som Anna-Lena Hogerud skriver, uttryckt detta till kommunen. Det koncept som
arbetats fram för Ladugårdsmarken innehåller inga platser för uppstallning av externa hästar,
som föreningen idag har intäkter ifrån. Det är en förhandlingsfråga hur den märkbart ökade
hyreskostnaden som följer med ett nybygge ska fördelas mellan ryttarföreningen och
skattebetalarna.
Frågan om när det nya ridhuset ska läggas in i investeringsramarna tas upp i budgetarbetet
under våren.

Mats Helmfrid (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Interpellationssvar till Cecilia Emanuelsson (MP), interpellation dnr
KF 2014/0006
Klimatpåverkan känner inte några nationsgränser. Inte heller några kommungränser för den
delen. Kraftiga klimatpåverkande utsläpp på andra kontinenter straffar oss alla, även om vi i
Sverige tar ett stort ansvar för att minska vår del av utsläppen. Likaså är alla åtgärder som
bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser fördelaktiga för det globala klimatet. Här
måste vi i Lunds kommun ta vårt ansvar.
För klimatets skull måste inte all energi som vi använder i Lunds kommun vara producerad
inom kommunens gränser. Både vattenkraft och kärnkraft producerar elenergi som släpper ut
inga eller låga mängder koldioxid. Men den sortens energiproduktion har vi av förklarliga
skäl inte inom kommunen. Örtoftaverket som byggs av Kraftringen i Eslövs kommun kommer
att bidra till att sänka de globala utsläppen av växthusgas med 205 000 ton. Vad gäller värme
så måste just den sortens energiproduktion av tekniska skäl vara regionalt producerat. Vi har
byggt ihop vårt fjärrvärmenät med Lomma och Eslöv och det pågår ett arbete att koppla ihop
vårt nät med Landskorna – Helsingborg. I övrigt spelar det, för klimatets skull, ingen roll i
vilken kommun klimatneutral energiproduktion äger rum, förutsatt att tränger undan
klimatskadlig produktion.
LundaMaTs III, strategin för hållbara transporter, som vi håller på att ta fram ska bidra till att
ta Lunds kommun ytterligare ett steg mot vårt mål att minska växthusgaserna med 50 % fram
till år 2020. Precis som Cecilia Emanuelsson skriver har just transporter en oerhört stor
klimatpåverkan som vi måste jobba vidare med. Strategin präglas av ett tydligt regionalt
perspektiv eftersom resandet är regionalt i större utsträckning än förr. För närvarande är
förslaget på väg ut på remiss till nämnderna, men även till grannkommuner och andra
relevanta aktörer och organ. Fullmäktige förväntas fatta beslut om LundaMaTs redan innan
sommaren 2014.
Vi har flera beslut att fatta framöver och det är viktigt att vi också följer upp redan fattade
beslut och åtgärder så att vår politik verkligen får effekt. Vi måste fortsätta med vårt
framgångsrika, offensiva och målmedvetna miljö- och klimatarbete.

Mats Helmfrid (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Lund 2014-01-24

Svar på interpellation från Johan Lambreus-Mattsson (MP) och Anette
Mårtensson (MP)
Servicenämnden/serviceförvaltningen har sin verksamhet spridd över hela
kommunen. Medarbetarna har behov av att kunna besöka flera platser i följd
på väg till och från arbetet och till följd härav finns ett antal bilavtal.
Servicenämnden beslutade i april 2013 att inför flytten till Kristallen se över
bil- och p-platsavtal med inriktning på avveckling.
Svar till interpellanterna är att arbetet med översynen har påbörjats. I
översynen prövas behovet av bilavtalen med inriktning på avveckling,
bokningscentral, utökning av antal bilar i bilpoolen och likvärdigt allt i
avsikt att så långt som möjligt följa riktlinjerna.

Jan B Tullberg

