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Ledamöter:
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Margareta Kristensson (s)
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Mats Olsson (v)
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Mohsen Abtin (s), tjänstgör för Margareta Dovsjö § 197
Eva Pålsson (s), kl 13.00-17.20
Gunnar Jönsson (s), kl 13.00-19.45
Yngve Petersson (mp)
Marta Santander (v)

Ersättare:
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Justerare:

Margareta Dovsjö (s) med Margareta Kristensson (s) som ersättare.

Tid och plats för justering:

Kommunkontoret, torsdagen den 7 juni 2007 kl 15.00

Underskrifter:

Sekreterare

Paragrafer: §§ 172-201
Gunnar Jönsson

Ordförande
Mats Helmfrid

Justerare
Margareta Dovsjö
§§ 172-196, §§ 198-201

Margareta Kristensson
§ 197

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2007-05-31

Datum då anslaget sätts upp:
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Datum då anslaget tas ned: 2007-07-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret

Underskrift:
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Gunnar Jönsson
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Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör, kommunkontoret
Uldis Skuja, ekonomidirektör, kommunkontoret, kl 13.00-17.30
Luisa Hansson, enhetschef, kommunkontoret, kl 13.00-16.15
Lotta Herlitz, ekonom, kommunkontoret, kl 13.00-16.15
Gunnar Jönsson, kanslijurist, kommunkontoret

2

LUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2007-05-31

§ 172
Justering av dagordningen
Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärende 8 på föredragningslistan före ärende
4 samt att som extra ärende ta upp ärende om utseende av minoritetens ledamöter i
styrgruppen för revidering av översiktsplanen.
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§ 173
Information om ekonomi och budget
Dnr 3/07
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens rapport om placeringar av
pensionsmedel daterad den 18 maj 2007.
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens rapport över kommunens låneskuld
1993 - 2007 inkommen till kommunstyrelsen den 18 maj 2007.
Rapporterna redovisas.
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§ 174
Ekonomi- och verksamhetsplan 2008 – 2010 med budget
2008
Dnr 468/07
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat förslag till Ekonomi och
verksamhetsplan (EVP) 2008-2010 med budget 2008.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till EVP 2008-2010 med budget 2008

Arbetsutskottets förslag genomgås. Förslaget bifalls i den mån inte annat
framgår nedan.
Socialdemokraternas budgetyrkande i sammandrag framgår av bilaga.
Bil. § 174/01.
Vänsterpartiets budgetyrkande i sammandrag framgår av bilaga.
Bil. § 174/02
Miljöpartiets budgetyrkande i sammandrag framgår av bilaga.
Bil. § 174/03

VISION FÖR LUNDS KOMMUN
Yrkanden
Anders Ebbesson (mp) yrkar att visionerna på s 18 i arbetsutskottets förslag skall
bytas ut mot följande visioner.
Bil. § 174/04
Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Anders Almgrens (s) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR LUNDS KOMMUN
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) och Lars Bergwall (c) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
förslag med tillägget att ett nytt mål ”Att möta det globala klimathotet” skall
läggas till som tredje mål nerifrån.
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Anders Almgren (s) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige följande
övergripande mål för Lunds kommun.
Bil § 174/05
Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att kommunstyrelsen skall
föreslå fullmäktige följande övergripande mål för Lunds kommun.
Bil. § 174/06
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (s) yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag med tillägget att ett nytt mål ”Att möta det
globala klimathotet” skall läggas till som tredje mål nerifrån.
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KOMMUNSTYRELSE – POLITISK LEDNING
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.

KOMMUNSTYRELSE – KOMMUNKONTOR
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.
Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till
nettobudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till nettobudget.

SERVICENÄMND – SERVICEFÖRVALTNING
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.

BYGGNADSNÄMND – STADSBYGGNADSKONTOR
Yrkanden
Mats Helmfrid (m), Jörgen Jörgensen (fp) och Anders Almgren (s) yrkar i
enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Mats Helmfrids (m) m.fl förslag.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till nettobudget.

7

Sammanträdesprotokoll

LUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2007-05-31

TEKNISK NÄMND – TEKNISK FÖRVALTNING
Budget
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till
nettobudget.
Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.
Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget förslag.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (s) yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
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Mats Olsson (v)
X
Summa
7
5
1
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Mål
Yrkanden
Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att nämndsmålet beträffande
kollektivtrafiken ”Lunds stadsbuss skall år 2008 skattefinansieras om högst 50
%.” skall ändras till ”Lunds stadsbuss skall år 2008 skattefinansieras om högst
60 %.
Tomas Avenborg (m) och Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med
arbetsutskottets förslag med den ändring som följer av tekniska nämndens beslut
den 18 april 2007, § TN 100. (s 47 budgetbilagan)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Tomas Avenborgs (m) m.fl förslag.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag med följande justeringar: fullmäktigemålet
”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller skadas
allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion
skall anpassas till de krav som följer av detta. Oskyddade trafikanter skall
prioriteras.” blir nämndsmål och ersätter de tre nämndsmålen som är knutna till
det av förvaltningen föreslagna fullmäktigemålet samt att nämndsmålet ”Alla
gator i stadskärnan skall rengöras varje dag” ändras till ”Alla gator i stadskärnan
skall vara rena varje dag”.
Investeringsplan
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Mats Olsson (v) yrkar att motorvägsavfarten skall tas bort.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.

MILJÖNÄMND – MILJÖFÖRVALTNING
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Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND - KULTUR- OCH
FRITIDSFÖRVALTNING
Budget
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Mats Olsson (v) och Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med vänsterpartiets
förslag till nettobudget respektive socialdemokraternas förslag till nettobudget,
vilka överensstämmer.
Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Mats Olsson (v) och Anders Almgrens (s) yrkande
som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) yrkande.
Nej för bifall till Mats Olssons (v) och Anders Almgrens (s) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)

X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X

Avstår
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Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

7

X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Mål
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att under 2008 arbeta för att öka antalet
besökare till Konsthallens utställningar.

SOCIALNÄMND – SOCIALFÖRVALTNING
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Mats Olsson (v) och Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med vänsterpartiets
respektive socialdemokraternas förslag till nettobudget, vilka överensstämmer.
Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Mats Olsson (v) och Anders Almgrens (s) yrkande
som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) yrkande.
Nej för bifall till Mats Olssons (v) och Anders Almgrens (s) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till nettobudget.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND - VÅRD- OCH
OMSORGSFÖRVALTNING
Budget
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) och Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med
arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till
nettobudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Mål
Yrkanden
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Anders Almgren (s), Mats Olsson (v) och Anders Ebbesson (mp) yrkar att orden
”i kommunens regi” skall läggas till sist i det tredje fullmäktigemålet.

Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar vidare att det sjätte
nämndsmålet ändras till ”Vård- och omsorgsnämnden skall förbättra sin egen
service, vård och omsorg i dialog med brukarna, inkluderande en hög
kvalitetsuppföljning.”
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först att lägga till ordet ”lagstiftningen” i det fjärde
fullmäktigemålet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Almgrens (s) m.fl yrkande
angående fullmäktigemål mot sitt eget om bifall till arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Ebbessons (mp) m.fl yrkande
angående nämndsmål mot sitt eget om bifall till arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag med tillägget att ordet ”lagstiftningen” skall
läggas till i det fjärde fullmäktigemålet.

UTBILDNINGSNÄMND – UTBILDNINGSFÖRVALTNING
Budget
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (s) och Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med
socialdemokraternas respektive miljöpartiets förslag till nettobudget, vilka
överensstämmer.
Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
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För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (s) och Anders Ebbessons (mp)
yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) och Anders Ebbessons (mp) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till nettobudget.

Mål
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (s) och Mats Olsson (v) yrkar att fullmäktigemålen skall bytas
ut mot målen i det Utbildningspolitiska programmet.
Anders Ebbesson (mp) yrkar att fullmäktige och nämndsmålen skall bytas ut till
följande:
Bil § 174/07
Beslutsgång
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkande som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (s) m.fl yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
7

X
5

1

Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till mål.

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
Budget
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Yrkanden
Mats Helmfrid (m) och Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
förslag till nettobudget.
Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.
Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget m.fl yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Mål
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (s) och Mats Olsson (v) yrkar att fullmäktigemålen skall
ersättas med målen i det Utbildningspolitiska programmet.
Anders Ebbesson (mp) yrkar att fullmäktige och nämndsmålen skall bytas ut till
följande:
Bil § 174/07
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER
Budget
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) och Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
förslag till nettobudget.
Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.
Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.
Beslutsgång
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget m.fl yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag till nettobudget.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2007-05-31

Mål
Yrkanden
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att målen på s 90 i arbetsutskottets förslag skall
ändras så att de överensstämmer med BSN Lund Östers beslut den 25 april 2007
(s 243-245 i budgetbilagan)
Anders Almgren (s) yrkar att målen skall bytas ut till målen i det
Utbildningspolitiska programmet.
Anders Ebbesson (mp) yrkar att fullmäktige och nämndsmålen skall bytas ut till
följande:
Bil § 174/07
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att målen på s 90 i arbetsutskottets förslag skall ändras så att de överensstämmer
med BSN Lund Östers beslut den 25 april 2007 (s 243-245 i budgetbilagan)

FINANSIERING
Budget
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag.
Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag.
Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (s) m.fl yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
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Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
7

X
5

1

Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.
Text
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar att de 50,3 mkr som avsatts för
personalkostnadsökningar och de 7,1 mkr som avsatts för jämställda löner
(högerspalten s 94) skall slås ihop till ett totalbelopp om 57,4 mkr avseende både
personalkostnadsökningar och jämställda löner.
Anders Almgren (s), Mats Olsson (v) och Anders Ebbesson (mp) yrkar att texten
i arbetsutskottets förslag skall kvarstå oförändrad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att de 50,3 mkr som avsatts för personalkostnadsökningar och de 7,1 mkr som
avsatts för jämställda löner (högerspalten s 94) skall slås ihop till ett totalbelopp
om 57,4 mkr avseende både personalkostnadsökningar och jämställda löner.
Mål
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Kommunstyrelsens beslut
att uttala att kommunstyrelsen avser att under året återkomma till fullmäktige
vad avser finansiellt mål om investeringar.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2007-05-31

TEKNISK NÄMND – VATTENVERK
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.

TEKNISK NÄMND – AVLOPPSVERK
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.

RENHÅLLNINGSVERK
Kommunstyrelsens beslut
att bifalla arbetsutskottets förslag.

SKATTESATS M.M
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag att
utdebiteringen för år 2008 skall fastställas till 20:84 kr.
Anders Almgren (s) och Anders Ebbesson (mp) yrkar att utdebiteringen för år
2008 skall fastställas till 20:99 kr.
Mats Olsson (v) yrkar att utdebiteringen för 2008 skall fastställas till 21:24 kr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (s) m.fl yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa utdebiteringen för år 2008 till 20:84 kronor per skattekrona,
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser
mellan åren,
att bemyndiga utbildningsnämnden att av anslaget för "Reserverade medel"
disponera 2.771.000 kronor som avsatts för lokalkostnader för
förskola/grundskola,
att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera resterande del av anslaget för
"Reserverade medel”,
att upptaga lån om 408.000.000 kronor, varav 348.000.000 kronor för den
skattefinansierade verksamheten och 60.000.000 kronor för den
avgiftsfinansierade verksamheten,
att fastställa finansiella mål för Lunds kommun i enlighet med förslag i
budgetdokumentet,
att fastställa nämndsgemensamma mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning i enlighet med förslag i budgetdokumentet,
att fastställa av kommunstyrelsen upprättat förslag till budget för år 2008, samt
att godkänna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2008-2010.
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Reservationer
Samtliga ledamöter reserverar sig i den mån respektive partiföreträdares yrkande
inte vunnit kommunstyrelsens bifall.
Mats Olsson (v) inger följande skriftliga reservation.

Bil.§ 174/08

Anders Ebbesson (mp) inger följande skriftliga reservation.
Bil § 174/09
(Bil.§ 174/03-04 , Bil. § 174/06-07)
Anders Almgren (s) och Margareta Dovsjö (s) inger följande skriftliga
reservation.
Bil. § 174/10

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2007-05-31

§ 175
Taxa 2008 i Lund - stadsbuss
Dnr 459/07
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår en ny taxa för Lund Stadsbuss som innebär att
kontantavgiften för vuxen höjs från 12 till 15 kronor och från 6 till 8 kronor för
barn. Priset för periodkort gällande 30 dagar blir 370 kronor, vilket är en höjning
med 30 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2007 jämte bilagor.
Yrkanden
Tomas Avenborg (m) och Jörgen Jörgensen (fp) yrkar bifall till det föreliggande
förslaget.
Margareta Kristensson (s) och Anders Ebbesson (mp) yrkar att taxan skall vara
12 kr för vuxen, 6 kr för barn/ungdom och 340 kr för 30-dagarskort.
Mats Olsson (v) yrkar att samma taxa skall gälla som 2003.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Tomas Avenborgs (m) m.fl förslag.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Margareta Kristenssons (s) m.fl yrkande som
motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Tomas Avenborgs (m) yrkande.
Nej för bifall till Margareta Kristenssons (s) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige
att anta det föreliggande förslaget till taxa.

Reservation
Mats Olsson (v) inger följande skriftliga reservation.

Bil.§ 175/01

Anders Almgren (s) och Margareta Dovsjö (s) inger följande skriftliga
reservation.
Bil. § 175/02

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdag

2007-05-31

§ 176
Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne
Dnr 191/04
Sammanfattning
Kommunförbundet Skåne har tillsammans med kommunerna i länet tagit fram
ett förslag till gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne. Styrelsen för
Kommunförbundet Skåne har antagit förslaget och rekommenderar kommunerna
att göra detsamma. Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2007 att
återremittera ärendet till kommunkontoret.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2007 jämte bilagor
Ronnie Kaléns skrivelse den 31 maj 2007
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till gemensamt färdtjänstreglemente från och med
den 1 oktober 2007 med följande undantag:
Antal resenärer i fordon
. Meningen ”den fjärde platsen kan upptas av medresenär eller ledsagare” utgår
. Begränsningen om bagage motsvarande två kassar utgår
Förbeställningstid, tidsfönster och restid
. För resor inom Lunds kommun skall tidsfönstret vara +/- 20 minuter

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 177
Renhållningstaxa för Lund år 2008
Dnr 461/07
Sammanfattning
Renhållningstaxan för Lunds kommun berör i huvudsak avgifter för insamling
av hushållsavfall och brunnstömning.
Beslutsunderlag
Renhållningsstyrelsens tjänsteskrivelse den 18 april 2007
Renhållningstaxa för Lund 2008
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till taxa.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 178
Brukningsavgift för vatten och avlopp år 2008
Dnr 462/07
Sammanfattning
Tekniska nämnden har framlagt förslag till taxa för brukningsavgift för vatten
och avlopp avseende budgetåret 2008.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2007 jämte bilagor
Yrkanden
Tomas Avenborg (m) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige att
anta det föreliggande förslaget till taxa.
Margareta Kristensson (s), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att
höjningen av vattentaxan helt skall ske på den rörliga delen. I övrigt tillstyrks
tekniska förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Tomas Avenborgs (m) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige
att anta föreliggande förslag till taxa för vatten och avlopp.
Reservationer
Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Margareta
Kristensson (s), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 179
Taxa 2008 - färdtjänsten
Dnr 460/07
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att ett avståndsbaserat taxesystem skall införas med
första intervall 8 km och därpå följande 4 km per intervall. Taxan i färdtjänsten
är 20 kr för första intervall och 6 kr per därpå följande intervall, dock högst 220
kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2007
Yrkanden
Lars Bergwall (c), Anders Almgren (s), Carolina Nordbeck (fp), Jörgen
Jörgensen (fp), Mats Olsson (v), Anders Ebbesson (mp) och Torsten Czernyson
(kd) yrkar att egenavgiften för första intervall skall vara 18 kr istället för 20 kr. I
övrigt tillstyrks föreliggande förslag.
Tomas Avenborg (m) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta återremittera
ärendet till tekniska nämnden för en tydligare beräkning av de ekonomiska
konsekvenserna av om egenavgiften för första intervallet fastställs till 18 kr.
Anders Almgren (s) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att
kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Tomas Avenborgs (m) återremissyrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) yrkande om avslag på detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

4

X
X
X
X
X
X
9

0

Kommunstyrelsen beslutar således avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lars Bergwalls (c) m.fl yrkande i sak
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Lars Bergwalls (c) m.fl
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Lars Bergwalls (c) yrkande.
Nej för avslag till Lars Bergwalls (c) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Ledamot
Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

Ja

Nej

Avstår
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

0

3

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till taxa med den ändringen att egenavgiften för första intervall
skall vara 18 kr istället för 20 kr.

Reservationer
Mats Helmfrid (m), Tomas Avenborg (m), Christer Wallin (m) och Torsten
Czernyson (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 180
Uppföljning av handikapplan 2006 – 2010 med
handlingsplan för 2006 – 2007 med förvaltningsövergripande sammanställning
Dnr 691/99
Sammanfattning
Socialnämnden överlämnar den årliga sammanställningen av nämndernas
behovsinventering av lokaler, verksamhet och information för att verksamheten
skall uppfylla de mål som slås fast i handikapplanen.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2007 jämte bilagor
Yrkanden
Margareta Kristensson (s), Lars Bergwall (c), Carolina Nordbeck (fp) och
Torsten Czernyson (kd) yrkar bifall till kommunkontorets förslag.
Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att orden ”den fysiska” skall
utgå ur förslagets andra att-sats.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Margareta Kristenssons (s) m.fl förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Margareta Kristenssons (s) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Anders Ebbessons (mp) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11

Nej

Avstår

X
X
2

0

Kommunstyrelsens beslut
att uppmana de nämnder som ej gjort någon inventering att göra en sådan i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut
att ge kommunkontoret i uppdrag att i arbetet med kommunens årsredovisning
följa upp nämndernas åtgärder för hur den fysiska tillgängligheten ökat inom
kommunens ansvarsområde och rapportera dessa till kommunfullmäktige.

Reservationer
Mats Olsson (v) och Anders Ebbesson (mp) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Akten

33

LUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2007-05-31

§ 181
Ny telefonväxel och kommunnät
Dnr 483/03
Sammanfattning
Nu gällande avtal rörande kommunens telefonväxel upphör att gälla per den 30
september 2007. Kommunkontorets IT-avdelning arbetar därför med att planera
införandet av ett nytt telefonväxelsystem.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2007 jämte bilagor
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att investeringsanslag och –utgift med 16 mkr ställs till kommunkontorets
förfogande i 2007 års investeringsbudget för översyn och komplettering av aktiv
nätutrustning,
att utgiftsökningen finansieras genom ökad upplåning,
att medgivande lämnas till kostnadsöverskridande med 6 mkr i 2007 års budget
avs projektledning, projektering m.m för införande av nytt telefonväxelsystem,
att kostnadsöverskridandet hänskjuts för beaktande i kommande
bokslutsberedning,
att kostnadsökningen finansieras genom resultatförsämring och ökad upplåning.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 182
Medel för destinationsutveckling
Dnr 471/07
Sammanfattning
Upphandling avseende framtagande av strategi och handlingsplan för Lunds
fortsatta turistiska utveckling pågår.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2007 jämte bilaga
Kommunstyrelsens beslut
att ur kommunstyrelsens reserverade medel för Besökscentrum och
turistutveckling ta i anspråk 500.000 kronor för destinationsutveckling.

Beslut expedieras till:
Turistbyrån
Akten
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§ 183
Kommunstyrelsens årsrapport 2006, LundaEko
Dnr 452/07
Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har anmodat alla nämnder och
styrelser att rapportera de åtgärder i LundaEko som gjorts 2006.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2007 jämte bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
att överlämna kommunstyrelsens årsrapport 2006 för LundaEko till miljö- och
hälsoutskottet.

Beslut expedieras till:
Miljö- och hälsoutskottet
Akten
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§ 184
Begäran om medel för att verkställa beslut enligt LSS
under 2007
Dnr 409/07
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen 2 695 tkr för utökning
med tolv platser i daglig verksamhet, sju platser i korttidstillsyn och en plats i
bostad med särskild service,
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2007 jämte bilagor
Kommunstyrelsens beslut
att vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2007 utökas med 2 695 tkr för
verkställande av LSS-beslut under 2007,
att kostnadsökningen finansieras genom disposition av under ”Reserverade
medel” avsatta medel för utbyggnad av äldreomsorgen, samt
att uppdrag lämnas till kommunkontoret att verkställa finansieringen fr o m
2008 genom disposition av under ”Reserverade medel” avsatta medel för vårdoch omsorgsnämndens stöd- och serviceplan.

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Vård- och omsorgsnämnden
Akten
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§ 185
Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m. fl. i Lund,
Lunds kommun
Samråd
Dnr 435/07
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att anlägga en golfbana med 18
hål, drivingrange, övningsområde, klubbhus och parkering samt en förskola och
en ny infart till dessa, norr om bebyggelsen på Ladugårdsmarken.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan, upprättad 2007-02-01, jämte bilagor
Byggnadsnämndens beslut 2007-02-15, § 22
Tekniska nämndens beslut 2007-04-18, § TN 110
Byggnadsnämndens underrättelse 2007-05-08
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2007-05-14
Kommunstyrelsens beslut
att tillstyrka planförslaget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
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§ 186
Detaljplan för del av Väster 7:1 i Lund, Lunds kommun
Programsamråd
Dnr 206/06
Sammanfattning
Planprogrammet syftar till att klargöra förutsättningarna för att i detaljplan pröva
möjligheten att uppföra en livsmedelsbutik. Planområdet är beläget sydväst om
Lunds centrum i anslutning till Ringvägen.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för del av kv Väster 7:1 i Lunds kommun
Byggnadsnämndens beslut den 20 oktober 2005, § 196
Tekniska nämndens beslut den 15 februari 2006, § 40
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 6 mars 2006
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2006
Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Jörgen Jörgensen (fp), Torsten Czernyson (kd), Lars
Bergwall (c) och Christer Wallin (m) yrkar att kommunstyrelsen skall tillstyrka
planprogrammet.
Margareta Kristensson (s) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
planarbetet, för en ev etablering av livsmedelsbutik avvaktar den vidare
planeringen för Klostergården 1:5 m fl. Kultur- och fritidsnämndens framför i
sitt yttrande över program till detaljplan för Klostergården 1:5 att det aktuella
området är ett viktigt reservområde för fotboll och parkering.
Mats Olsson (v) och Anders Ebbesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen skall
avstyrka planprogrammet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Tomas Avenborgs (m) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner
kommunstyrelsen bifaller Margareta Kristenssons (s) yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Tomas Avenborgs (m) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Margareta Kristenssons (s) yrkande.
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Omröstningen utfaller enligt följande.

Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att tillstyrka planprogrammet.

Reservationer
Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Margareta
Kristensson (s), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Anders Ebbesson (mp) inger följande skriftliga reservation.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

Bil.§ 186/01
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 187
Program till detaljplan för Klostergården 1:5 m. fl. i Lund,
Lunds kommun
Programsamråd
Arenaparken, Klostergårdens idrottsområde
Dnr 458/07
Sammanfattning
Planprogrammet redovisar bostäder, ny aktivitetspark, läge för fotbollsplaner
samt parkering och angöring för de evenemangshallar som är under uppförande.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan den 2 mars 2007
Direktiv för fortsatt planläggning den 7 februari 2006.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2007.
Byggnadsnämndens beslut den 15 mars 2007, § 51
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2007
Yrkanden
Tomas Avenborg (m) och Torsten Czernyson (kd) yrkar att kommunstyrelsen
skall besluta i enlighet med kommunkontorets förslag.
Jörgen Jörgensen (fp), Margareta Kristensson (s) och Carolina Nordbeck (fp)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
-att Arenaparken är viktig för att kunna skapa en bra boendemiljö i området. Det
är dock viktigt att den även kan användas för idrottsaktiviteter. Därför bör den
planeras så att det är möjligt att anlägga 3 sjumannaplaner.
-att i övrigt tillstyrka kommunkontorets yttrande.
Mats Olsson (v) och Anders Ebbesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen skall
uttala att ingreppet i befintligt idrottsområde skapar en rad problem. Därför bör
byggnationen begränsas till den nuvarande parkeringsplatsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Jörgen Jörgensens (fp) m.fl yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att Arenaparken är viktig för att kunna skapa en bra boendemiljö i området. Det
är dock viktigt att den även kan användas för idrottsaktiviteter. Därför bör den
planeras så att det är möjligt att anlägga 3 sjumannaplaner.
att i övrigt tillstyrka fortsatt planarbete i enlighet med intentionerna i
programmet och med beaktande av vad kommunkontoret anfört.
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Reservationer
Mats Olsson (v) och Anders Ebbesson (mp) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Anders Ebbesson (mp) inger följande skriftliga reservation.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

Bil.§ 187/01
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 188
Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds
kommun – GNP 2008 – 2010
Dnr 422/07
Sammanfattning
Förslaget har utarbetats av tekniska förvaltningen i samråd med
stadsbyggnadskontoret. Programmet bygger i huvudsak på föregående års GNP
med utökning av ett antal nya objekt.
Beslutsunderlag
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun –
GNP 2008-2010
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2007, § TN 102, jämte bilagor
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2007
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå fullmäktige besluta
att under kommande år ge hög prioritet till åtgärder i Fördjupning ÖP Skrylle,
som förbättrar tillgängligheten bl.a till omgivande tätorter och i övrigt
underlättar och stimulerar till friluftsliv och rekreation samt att planering och
genomförande sker i nära samverkan med andra berörda nämnder,
att i övrigt anta tekniska nämndens förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur
och naturvård i Lunds kommun – GNP 2008-2010.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 189
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2008 – 2010
med utblick mot 2012 - slutversion
Dnr 423/07
Sammanfattning
Tekniska nämnden har utarbetat förslag till mark- och
bostadsförsörjningsprogram för åren 2008-2010 med utblick mot 2012.
Beslutsunderlag
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2008-2010 med utblick
mot 2012
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2007, § TN 101 jämte bilagor
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2007 jämte bilagor
Yrkanden
Jörgen Jörgensen (fp), Torsten Czernyson (kd) och Tomas Avenborg (m) yrkar
att kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige att anta förslaget till mark- och
bostadsförsörjningsprogram för åren 2008-2020 med utblick mot 2012.
Lars Bergwall (c) yrkar att Råbylund 1 och 2, Trulsbo Väster och Hasslanda
skall utgå ur programmet.
Mats Olsson (v), Margareta Kristensson (s), Anders Almgren (s) och Anders
Ebbesson (mp) yrkar bifall till förslaget samt att det skall uppdras åt tekniska
nämnden att i syfte att tillmötesgå behovet av hyresrätter intensifiera
ansträngningarna att finna byggherrar som är intresserade av att bygga och
förvalta hyresrätter och studentbostäder långsiktigt.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först att hänskjuta frågan om mål och inriktning på s
4 till Utbyggnadsprogrammet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Jörgen Jörgensens (fp) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner
kommunstyrelsen bifaller Mats Olssons (v) yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Jörgen Jörgensens (fp) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mats Olssons (v) yrkande.
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Omröstningen utfaller enligt följande.
Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att hänskjuta frågan om mål och inriktning till Utbyggnadsprogrammet,
att i övrigt anta förslaget till mark- och bostadsförsörjningsprogram för åren
2008-2020 med utblick mot 2012.

Reservationer
Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Margareta
Kristensson (s), Anders Ebbesson (mp), Mats Olsson (v) och Lars Bergwall (c)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 190
Försäljning av fastigheten Sandstenen 2 i Lund,
Lunds kommun till HSB Skåne ek. för.
Dnr 436/04
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunen skall sälja fastigheten Sandstenen 2
för en köpeskilling om 650 kr/kvm till HSB ek.för.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2007, § 112 jämte bilagor
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2007
Kommunstyrelsens beslut
att med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2004, § 172,
sälja fastigheten Sandstenen 2 för en köpeskilling om 650 kr/kvm till HSB
Skåne ek.för, 745000-2253, och i övrigt på av tekniska nämnden angivna villkor.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
HSB Skåne ek.för.
Akten
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§ 191
Försäljning av Knarren 1 till NCC, Bussan 1 till
Myresjöhus och Ran 1 till Midroc inom utbyggnadsområde
125 Linero III, etapp 2 i Lund
Dnr 469/07
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar försälja fastigheten
Knarren 1 till NCC Construction Sverige AB, Bussan 1 till Myresjö Mark AB
samt Ran 1 till Midroc Land Development AB.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut den 2 maj 2007, § TN 49, jämte bilaga
Förslag till köpeavtal mellan Lunds kommun och NCC Construction Sverige AB
Förslag till köpeavtal mellan Lunds kommun och Myresjö Mark AB
Förslag till köpeavtal mellan Lunds kommun och Midroc Land Development
AB
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2007
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna föreliggande köpeavtal med NCC Construction Sverige AB,
Myresjö Mark AB och Midroc Land Development AB.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
NCC Construction Sverige AB
Myresjö Mark AB
Midroc Land Development AB
Akten
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§ 192
Margareta Dovsjö (s) och Martin Andersson (s) motion
”Utred möjligheterna att införa positiv särbehandling av
underrepresenterat kön”
Dnr KF 16/07
Sammanfattning
Margareta Dovsjö (s) och Martin Andersson (s) har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att
pröva positiv särbehandling av underrepresenterat kön vid
anställningsförfaranden i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Motion från Margareta Dovsjö (s) och Martin Andersson (s) inkommen till
kommunstyrelsen den 22 februari 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2007.
Yrkanden
Mattias Olsson (s), Mats Olsson (v) och Anders Ebbesson (mp) yrkar att
kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige att bifalla motionen.
Carolina Nordbeck (fp) föreslår att kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige
uttala:
Motionen tar upp en angelägen problematik kring den könsuppdelade svenska
arbetsmarknaden, vilket inte minst gäller i de verksamheter där Lunds kommun
är arbetsgivare. Det är viktigt att kommunen aktivt på alla nivåer arbetar med att
bryta de normer som förstärker existerande könsroller. Det är också viktigt att
arbetsplatserna präglas av mångfald med t.ex en jämn könsfördelning. Ett
tillvägagångssätt för att uppnå detta är att i ett enskilt fall där två sökande till ett
arbete har likvärdiga meriter ge företräde åt den sökande som är av
underrepresenterat kön. Det finns ingenting i kommunens regelverk idag som
hindrar arbetsgivaren från detta.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med vad som angivits ovan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller Carolina Nordbecks (fp) yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Carolina Nordbecks (fp) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mattias Olsson (s) m.fl yrkande.
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Omröstningen utfaller enligt följande.
Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att uttala:
Motionen tar upp en angelägen problematik kring den könsuppdelade svenska
arbetsmarknaden, vilket inte minst gäller i de verksamheter där Lunds kommun
är arbetsgivare. Det är viktigt att kommunen aktivt på alla nivåer arbetar med att
bryta de normer som förstärker existerande könsroller. Det är också viktigt att
arbetsplatserna präglas av mångfald med t.ex en jämn könsfördelning. Ett
tillvägagångssätt för att uppnå detta är att i ett enskilt fall där två sökande till ett
arbete har likvärdiga meriter ge företräde åt den sökande som är av
underrepresenterat kön. Det finns ingenting i kommunens regelverk idag som
hindrar arbetsgivaren från detta.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med vad som angivits ovan.
Reservationer
Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Margareta
Kristensson (s), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 193
Energimyndigheten i Eskilstuna remiss angående
ansökan om nätkoncession för område inom Lund,
Skurup, Sjöbo och Ystads kommuner i Skåne län
Dnr 173/07
Sammanfattning
Sydkraft Nät AB, som har nätkoncession för område inom bl.a. Lunds kommun,
har ansökt om förlängning. Statens energimyndighet har begärt kommunens
yttrande över ansökan.
Beslutsunderlag
Statens energimyndighets remiss den 21 februari 2007 jämte remisshandlingar.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2007.
Tekniska nämndens beslut den 21 mars 2007, § 62.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2007.
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2007, § 76.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att sända stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelser
som yttrande till Statens energimyndighet.

Beslut expedieras till:
Energimyndigheten i Eskilstuna
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
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§ 194
Energimyndigheten i Eskilstuna remiss angående
ansökan om nätkoncession inom Sjöbo, Skurup, Svedala,
Trelleborg och Lunds kommuner i Skåne län
Dnr 227/07
Sammanfattning
Sydkraft Nät AB, som har nätkoncession för område inom bl.a. Lunds kommun,
har ansökt om förlängning. Statens energimyndighet har begärt kommunens
yttrande över ansökan
Beslutsunderlag
Statens energimyndighets remiss den 6 mars 2007 jämte remisshandlingar.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2007.
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2007, § 77.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att sända stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som yttrande till Statens
energimyndighet.

Beslut expedieras till:
Energimyndigheten i Eskilstuna
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
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§ 195
Integrationsverkets i Norrköping förslag om att utöka
avtalet för mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd
Dnr 242/07
Sammanfattning
2006 tecknade Lunds kommun en tillfälligt avtal med Integrationsverket om att
ta emot 150 flyktingar. Integrationsverket har i skrivelse den 12 mars 2007
föreslagit att Lunds kommun ska ta emot 274 personer. Efter inhämtande av
information om situationen i Lund har antalet ändrats till 125 personer.
Beslutsunderlag
Integrationsverkets skrivelse den 12 mars 2007.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april 2007.
Socialnämndens beslut den 11 april 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2007.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2007.
Yrkanden
Mats Helmfrid (m), Torsten Czernyson (kd), Carolina Nordbeck (fp) och Lars
Bergwall (c) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta i enlighet med
kommunkontorets förslag med den ändringen att avtalet skall gälla 2007-2009.
Mats Olsson (v), Anders Ebbesson (mp) och Anders Almgren (s) yrkar att
kommunen skall teckna avtal om att planera för mottagande av 150 nyanlända
skyddsbehövande under åren 2007-2009.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mats Olssons (v) m.fl m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Jörgen Jörgensen (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att teckna avtal med Integrationsverket om att kommunen under 2007-2009
skall planera för mottagande av 125 nyanlända skyddsbehövande och andra
utlänningar i enlighet med föreliggande förslag till överenskommelse.

Reservationer
Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Margareta
Kristensson (s), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Anders Ebbesson (mp) inger följande skriftliga reservation.

Bil. § 195/01

Anders Almgren (s) och Margareta Dovsjö (s) inger följande skriftliga
reservation.
Bil § 195/02

Beslut expedieras till:
Integrationsverket
Socialnämnden
Akten
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2007-05-31

§ 196
IOGT – NTO ansökan om övertagande av lån
Dnr 296/07
Sammanfattning
IOGT-NTO-föreningen 1589 Lund ansöker i skrivelse 2007-03-26 att få överta
de båda lån som Nykterhetsvännernas Byggnadsförening i Lund u p a har hos
Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelse från IOGT-NTO-föreningen 1589 Lund 2007-03-26
Skuldförbindelse från Nykterhetsvännernas Byggnadsförening i Lund u p a
daterad 1984-12-19
Skuldebrev från Nykterhetsvännernas Byggnadsförening i Lund u p a daterad
1990-01-12
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2007-05-18
Kommunstyrelsens beslut
att tillstyrka att fastigheten Lund Myntet 1 överförs från Nykterhetsvännernas
byggnadsförening i Lund u p a till IOGT-NTO-föreningen 1589 Lund, samt
att tillstyrka att de lån Nykterhetsvännernas byggnadsförening i Lund u p a har
upptagit hos Lunds kommun överförs till IOGT-NTO-föreningen 1589 Lund.

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
IOGT-NTO-föreningen 1589 Lund
Akten
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§ 197
Stiftelsen De lekande barnens fond – beviljande av
ansvarsfrihet för år 2006
Dnr 347/07
Sammanfattning
Styrelsen för Stiftelsen De lekande barnens fond har lämnat
förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
2006. Stiftelsen hemställer om beslut i frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens
skrivelse.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Stiftelsen De lekande barnens fond 2007-04-14
Förvaltningsberättelse inkl resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2006
Revisionsberättelse 2007-03-28
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2007-04-24
Kommunstyrelsens beslut
att styrelsen för Stiftelsen De lekande barnens fond beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2006.

Beslut expedieras till:
Stiftelsen De lekande barnens fond
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 198
Anmälan av kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 16 april
2007 samt den 23 april 2007.
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§ 199
Anmälan av delegeringsärenden
Kommundirektörens anmälan av beslut i delegerade ärenden avseende perioden
2007-04-11 - - 2007-04-30.
Dnr 2/07
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§ 200
Meddelanden och anmälningar
Protokoll från sammanträde med kommunala handikapprådet den 13 mars 2007.
Länsstyrelsen i Skåne läns beslut angående ansökan om tillstånd till fortsatt
täktverksamhet på fastigheterna Gräntinge 7:1 och Genarp 4:6, Lunds kommun.
Sökande; Claes Wersäll.
Dnr 452/06
Region Skånes årsredovisningar för år 2006.
Dnr 394/07
Leif Westgrens skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne län avseende yttrande
angående utökning av NCC:s täkt vid Sönnervång, Södra Sandby.
Dnr 675/05
Protokoll från SYSAVs årsstämma den 20 april 2007.
Dnr 6/07
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§ 201
Utseende av ledamöter i styrgruppen för revidering av
översiktsplanen
Dnr 280/07
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2007, § 150, att utse en styrgrupp
bestående av nio ledamöter (varav fem från majoriteten och fyra från
minoriteten) med uppdrag att utarbeta förslag till inriktning och direktiv för
revidering av översiktsplanen. Frågan om utseende av ledamöter från
minoriteten bordlades vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens beslut
att som ledamöter från minoriteten i styrgruppen för revidering av
översiktsplanen utse
Gunnar Jönsson (s)
Helen Westman (s)
Peter Björling (mp)
Angelica Svensson (v)

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Gunnar Jönsson (s)
Helen Westman (s)
Peter Björling (mp)
Angelica Svensson (v)
Akten
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