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§ 233
Information om ekonomi och budget
Dnr 3/07
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens rapport om placeringar av
pensionsmedel daterad den 23 augusti 2007.
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens rapport över kommunens låneskuld
1993-2007 inkommen till kommunstyrelsen den 23 augusti 2007.
Rapporterna redovisas.
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§ 234
Personalpolitisk uppföljning 2006
Dnr 657/07
Sammanfattning
Årligen upprättas en personalpolitisk uppföljning i syfte att beskriva
personalsituationen och följa upp hur årets personalpolitiska handlingsplan har
genomförts.
Beslutsunderlag
Personalpolitisk uppföljning 2006.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna Personalpolitisk uppföljning 2006.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets personalavdelning
Akten
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§ 235
Bildande av styrgrupp för upprättande av en
näringslivsstrategi för Lunds kommun
Dnr 661/07
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2006, § 137
- att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en plan för hur kommunens
kontakter med näringslivet ska förbättras
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta funktionen företagslots i Lunds
kommun
- att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett program för ökat stöd till
inkubatorverksamhet och innovativt företagande
- att delegera till kommunstyrelsen att genomföra näringslivsförbättringar
enligt yrkande ovan.
Kommunstyrelsen föreslås därför bilda en styrgrupp bestående av sju ledamöter.
Styrgruppens uppdrag är att arbeta fram en näringslivsstrategi.
Beslutsunderlag
Åtgärdsprogram för Utvecklingsområde för Forskning och Näringsliv
den 11 november 2005.
Torsten Czernysons (kd) motion ”En kommun med ett aktivt näringsliv”
den 3 november 2005.
Torsten Czernysons (kd) motion ”Företagslots” den 15 november 2005
Kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2006, § 96.
Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2006, § 137.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att tillsätta en styrgrupp för upprättande av en näringslivsstrategi för Lunds
kommun, samt
att styrgruppen ska bestå av sju ledamöter: Christer Wallin (m),
sammankallande, Torsten Czernyson (kd), Lars Hansson (fp), Bernt Bertilsson
(c), Eva Pålsson (s), Sten Henriksson (v) och en representant för miljöpartiet
som anmäls före justering av kommunstyrelsens protokoll. Styrgruppen ska ha
möjlighet att adjungera ytterligare ledamöter.
Före justering av protokollet anmäls Anders Ebbesson (mp) som ledamot i
styrgruppen.
Beslut expedieras till:
Christer Wallin (m)
Torsten Czernyson (kd)
Lars Hansson (fp)
Bernt Bertilsson (c)
Eva Pålsson (s)
Sten Henriksson (v)

4

LUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2007-09-06

Anders Ebbesson (mp)
Kommunkontorets näringslivsenhet
Akten
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§ 236
Utseende av styrgrupp för ny va-organisation
Dnr 198/05
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 14-15 juni 2007, § 86, att bilda ett vaförbund med Malmö stad. Förbundets verksamhet ska starta den 1 januari
2008.
I avvaktan på utseende av förbundsstyrelse, förbundsfullmäktige och
ägarnämnd, har kommunfullmäktige uppdragit åt kommunstyrelsen att vidta
erforderliga åtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 14-15 juni 2007, § 86.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att utse tekniska nämndens presidium till Lunds kommuns ledamöter i
styrgrupp för ny va-organisation, samt
att uppmana tekniska nämndens presidium att förankra arbetet i tekniska
nämnden.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret
Akten

6

LUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2007-09-06

§ 237
Överföring av ansvarsområden till kommunstyrelsen
från kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden
Dnr 764/06
Sammanfattning
Kommunkontoret har i tjänsteskrivelse den 11 februari 2007 föreslagit
förändringar i ansvaret för folkhälsoarbetet och det drog- och
brottsförebyggande arbetet. Förslaget innebär förändringar i
kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt miljönämndens
reglementen.
Förslaget har varit utsänt på remiss till kultur- och fritidsnämnden och
miljönämnden. Socialförvaltningen har också getts möjlighet att lämna
synpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2007.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 april 2007, § 53.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2007.
Miljönämndens beslut den 8 maj 2007, § 79.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 april 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att överföra ansvaret för planering och samordning av kommunens
folkhälsoarbete, inklusive allergifrågorna, till kommunstyrelsen från
miljönämnden från den 1 januari 2008,
att överföra samordningsansvaret för det drog- och brottsförebyggande
arbetet till kommunstyrelsen från kultur- och fritidsnämnden från den 1
januari 2008, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de beslut i övrigt som krävs för
genomförandet av förslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
Akten
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§ 238
Ansvarsfördelning mellan beställarnämnd och
servicenämnden
Dnr 491/01
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden efterfrågar hos kommunstyrelsen om tolkningen, att
privata entreprenörer som på nämndens uppdrag kommer att bedriva
verksamheten vid ett antal äldreboenden inte är bundna av kommunfullmäktiges
beslut angående köp av mat av servicenämnden, är korrekt.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2005.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2005, § 116.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2007.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 13 juni 2007, § 129.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 juli 2007.
Servicenämndens beslut den 22 augusti 2007, § 83.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2007.
Beslutsgång
Mats Helmfrid (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att besvara vård- och
omsorgsnämndens förfrågan enligt följande. Kommunfullmäktige beslutade
2005-09-29 om riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan beställarnämnder och
servicenämnden. Samtliga nämnder ska köpa mat för skola och äldre av
servicenämnden. Skrivelsen anger att nämndernas handlingsfrihet ska styras av
kommunnyttan. Som exempel anges att det kan innebära en risk om kommunen
när det gäller maten till äldre är helt beroende av extern leverantör.
Serviceförvaltningen kommer att ha kvar en betydande produktion av mat till
äldre och med flera utförare kommer kommunen inte bli helt beroende av en
leverantör. För de verksamheter som läggs ut på entreprenad är nämnden inte
längre köpare av maten. Riktlinjerna anger inte att entreprenörer som kommunen
anlitar ska tvingas köpa tjänster eller varor från kommunen. Mat för äldre och
skola jämställs i fullmäktigbeslutet. De fristående skolorna är inte tvungna att
köpa mat av servicenämnden. Det är då rimligt att inte heller en entreprenör
inom äldreomsorgen är tvungen att köpa mat av servicenämnden.
Fullmäktiges beslut måste tolkas så att nämnden har skyldighet att köpa mat
av servicenämnden för verksamhet i egen regi, men inte då verksamheten
handlas upp på entreprenad.
Anders Almgren (s), Mats Olsson (v) och Yngve Petersson (mp) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att besvara vård- och omsorgsnämndens
frågeställning med vad kommunkontoret anfört.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget yrkande.
Omröstning begärs.

8

Sammanträdesprotokoll

LUNDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2007-09-06

Kommunstyrelsen godkänner 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)
Tove Klette (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Eva Pålsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Mats Olsson (v)
Yngve Petersson (mp)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att besvara vård- och omsorgsnämndens förfrågan enligt följande.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-09-29 om riktlinjer för ansvarsfördelningen
mellan beställarnämnder och servicenämnden. Samtliga nämnder ska köpa mat
för skola och äldre av servicenämnden. Skrivelsen anger att nämndernas
handlingsfrihet ska styras av kommunnyttan. Som exempel anges att det kan
innebära en risk om kommunen när det gäller maten till äldre är helt beroende av
extern leverantör. Serviceförvaltningen kommer att ha kvar en betydande
produktion av mat till äldre och med flera utförare kommer kommunen inte bli
helt beroende av en leverantör. För de verksamheter som läggs ut på entreprenad
är nämnden inte längre köpare av maten. Riktlinjerna anger inte att entreprenörer
som kommunen anlitar ska tvingas köpa tjänster eller varor från kommunen. Mat
för äldre och skola jämställs i fullmäktigbeslutet. De fristående skolorna är inte
tvungna att köpa mat av servicenämnden. Det är då rimligt att inte heller en
entreprenör inom äldreomsorgen är tvungen att köpa mat av servicenämnden.
Fullmäktiges beslut måste tolkas så att nämnden har skyldighet att köpa mat
av servicenämnden för verksamhet i egen regi, men inte då verksamheten
handlas upp på entreprenad.
Reservationer
Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Eva Pålsson (s), Margareta
Kristensson (s), Mats Olsson (v) och Yngve Petersson (mp) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
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Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 238/01.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten
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§ 239
”Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med
utblickar mot 2025”
Dnr 493/01
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tillsatte år 2005 en politisk styrgrupp för att revidera
”Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2003-2007 med utblickar mot 2017”.
Ett förslag har varit utsänt för yttrande till samtliga nämnder, styrelser och
kommunala bolag i Lunds kommun, kommunala råd, de politiska partiernas
lokalavdelningar i Lund, Region Skåne, Nämnden för kollektivtrafik, SSSVkommunerna, Lunds Universitet, Länsstyrelsen i Skåne län, Banverket,
Vägverket och Sydsvenska Handelskammaren. Styrgruppen lägger här fram ett
förslag till reviderat program.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från styrgruppens sammanträde den 21 augusti 2007.
Förslag till ”Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med utblickar
mot 2025”.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2007.
Beslutsgång
Tove Klette (fp), Tomas Avenborg (m) och Torsten Czernyson (kd) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
”Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med utblickar mot 2025”
med tillägget att under mål 14 läggs till meningen: ”Det är särskilt viktigt att
tillhandahålla fribyggartomter och att även fortsättningsvis satsa på hyresrätter.”.
Anders Almgren (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till ”Utbyggnadsprogram för Lunds
kommun 2008-2013 med utblickar mot 2025” med ändringarna:
att nedannämnda text förs in som ett tillägg mellan tabellerna på s. 20-21 med
en * som hänvisning till Brunnshög respektive Norränga. * Kommunens
målsättning är en fördelning 70 % verksamheter och 30 % bostäder inom
Brunnshögsområdet. Det är viktigt att bibehålla denna målsättning. Därför är
utbyggnadstakten av bostäder inom Brunnshögsområdet beroende av i vilken
takt som verksamheterna byggs ut där. Utbyggnaden av Norränga hänger bl.a.
samman med satsningen på Lundalänken och därmed också möjligheten att
stimulera ett ökat byggande av bostäder samt möjligheten för företag att utveckla
sig i kommunens östra delar. Därför bör det finnas en viss flexibilitet beträffande
omfattning och tidsordning av bostadsbyggandet inom Brunnshögsområdet
liksom inom Norränga. Det är viktigt att det finns en framförhållning och
planberedskap så att det är möjligt att tidigarelägga byggandet inom Norränga
om det anses nödvändigt för bl.a. att möjliggöra en satsning på Lundalänken.
Senast 2011, inför perioden 2014-2019 bör man göra en uppföljning och en
bedömning av den framtida fördelningen och takten beträffande
bostadsbyggandet inom Brunnshögs- respektive Norrängaområdet.
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att man under mål 14 i princip bibehåller texten i nuvarande UBP med ett
visst förtydligande: ”Det är särskilt viktigt att stimulera en produktion av
hyresrätter, som med hänsyn till kostnadsnivån är tillgängliga för alla.”.
Yngve Petersson (mp) instämmer i Anders Almgrens (s) yrkande med
ändringarna att: ”Byggande på högvärdig åkermark skall så långt möjligt
undvikas. Lunds kommun skall i sin planering tydligt satsa på
transportminimering. Det innebär bl.a. att handel skall finnas nära bostäder,
därför skall extern och halvextern handel stoppas. Utbyggnadstakten för
verksamhetsområden bör dämpas så att behovet av nya bostäder kommer i
balans med tillgången och bostadsbristen minskar och nettoinpendlingen
minskar. För Brunnshög innebär det att andelen verksamheter bör vara betydligt
mindre än 70 %. De ekonomiska konsekvenserna av utbyggnaden bör belysas
noggrannare, särskilt beträffande den spårbundna kollektivtrafikens
infrastruktur. Utvecklingen av Ö Flanken och Dalby är helt beroende av att
spåret blir verklighet. Följande verksamhetsområden skall utgå: Hasslanda, Jöns
Petter Borg, Pilsåker, Norra Gunnesbo och Västratornsvägen samt följande
bostadsområde: Norrängadelen öster om sockengränsen.”
Mats Olsson (v) instämmer i Anders Almgrens (s) yrkande med ändringen att
verksamhetsområdet Jöns Petter Borg utgår.
Lars Bergwall (c) instämmer i Tove Klettes (fp) m.fl. yrkande med ändringen att
verksamhetsområdet Hasslanda och bostadsområdena Norränga öster om
sockengränsen och Råbylund söder utgår.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Tove Klettes (fp) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till ”Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med
utblickar mot 2025” med tillägget att under mål 14 läggs till meningen: ”Det är
särskilt viktigt att tillhandahålla fribyggartomter och att även fortsättningsvis
satsa på hyresrätter.”.
Reservationer
Lars Bergwall (c), Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Eva Pålsson (s),
Margareta Kristensson (s), Mats Olsson (v) och Yngve Petersson (mp) reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 239/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 240
Nedlagda avfallsupplag i Lunds kommun
Dnr 497/01
Sammanfattning
Miljönämnden genomförde under tiden januari-mars 2006 en översiktlig
utredning av miljöpåverkan av sex nedlagda avfallsupplag i Lunds kommun.
Utredningens syfte var att redovisa nuläget och att utgöra ett nytt förslag till
åtgärds- och kontrollprogram. Miljönämnden beslöt den 11 april 2006, § 41, att
överlämna utredningen till renhållningsstyrelsen och att uppdra åt
miljöförvaltningen att fortsätta dialogen med renhållningsverket i syfte att de i
utredningen föreslagna åtgärderna skulle genomföras.
Beslutsunderlag
Renhållningsverket – Kontrollprogram äldre deponier i Lunds kommun den 15
maj 2001.
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 9 maj 2001.
Renhållningsstyrelsens beslut den 16 maj 2001, § 49.
Renhållningsverket – Kostnadsuppskattning av åtgärder vid äldre deponier i
Lunds kommun den 8 januari 2002.
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 13 juni 2002.
Renhållningsstyrelsens beslut den 19 juni 2002, § 52.
Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 den 11 november 2002.
Miljöförvaltningen – Nulägeskontroll av och förslag till åtgärder och
kontrollprogram för äldre avfallsdeponier i Lunds kommun.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2006.
Miljönämndens beslut den 11 april 2006, § 41.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att överlämna ärendet till renhållningsstyrelsen för att styrelsen under 2007 ska
påbörja arbetet med kontrollprogram enligt miljönämndens beslut den 11 april
2006, § 41,
att renhållningsstyrelsen ska göra de kompletterande provtagningar som behövs
till exempel i närliggande koloniområde och i de vattendrag som mottar
lakvatten från deponin,
att renhållningsstyrelsen ska ta fram vilka åtgärder som behövs med angivande
av tidplan och kostnader,
att renhållningsstyrelsen ska återkomma med redovisning av kostnaderna för
provtagningen och att kommunstyrelsen därefter föreslår fullmäktige hur
kontrollprogrammet ska finansieras,
att om kostnader för provtagning uppstår innan fullmäktige fattat beslut om
finansieringen får det regleras i bokslutet, samt
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att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att följa ärendet.

Beslut expedieras till:
Renhållningsstyrelsen
Miljönämnden
Kommunkontoret
Akten
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§ 241
Samordning och prövning av lokaler i Lunds kommun
Dnr 312/04
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till lokalsamordning- och
lokalinvesteringsprövning som remitterats till nämnderna för yttrande.
Samtliga nämnder har yttrat sig. Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2007 att
återremittera ärendet och därvid uppdra åt kommunkontoret att komplettera
förslaget med en processbeskrivning avseende nybyggnation, ombyggnation,
extern förhyrning och uppsägning av lokaler, samt att pröva organisationstillhörigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2001, § 308.
Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2006, § 31.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2006.
Renhållningsstyrelsens beslut den 27 september 2006, § 62, och tjänsteskrivelse.
Miljönämndens beslut den 10 oktober 2006, § 99, och tjänsteskrivelse.
Socialnämndens beslut den 11 oktober 2006, § 156, och tjänsteskrivelse.
Centrala skolnämndens beslut den 12 oktober 2006, § 94, och tjänsteskrivelse.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 oktober 2006, § 105, och
tjänsteskrivelse.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 oktober 2006, § 157, och
tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Östers beslut den 18 oktober 2006, § 94, och
tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Norrs beslut den 18 oktober 2006, § 67, och
tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Söders beslut den 18 oktober 2006, § 92, och
tjänsteskrivelse.
Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2006, § 72, och tjänsteskrivelse.
Tekniska nämndens beslut den 18 oktober 2006, § 209, och tjänsteskrivelse.
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2006, § 244, och tjänsteskrivelse.
Servicenämndens beslut den 15 november 2006, § 88, och tjänsteskrivelse.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 3 maj 2007, § 143.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2007.
Exempel på processen.
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att en funktion för samordnad lokal- och investeringsprövning inrättas hos
kommunstyrelsen,
att kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2006, § 31, att en samordnad
lokal- och investeringsprövning ska göras av servicenämnden på uppdrag av
kommunstyrelsen upphävs, samt
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att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de beslut i övrigt som krävs för
genomförandet av förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att medge kommunkontoret att utöka sin ram för år 2008 med 600 tkr som
regleras i bokslut för 2008,
att kommunstyrelsens beslut den 6 december 2001, § 308, om regler och
tillämpningsbestämmelser för förtida uppsägning av lokaler upphör från och
med den 1 januari 2008,
att ge samtliga nämnder i uppdrag att årligen upprätta en lokalplan för sin
verksamhet, samt
att ge kommunkontoret i uppdrag att göra erforderliga ändringar i berörda
nämnders reglementen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Kommunkontorets ekonomienhet
Kommunkontoret
Akten
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§ 242
Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige/
kommunstyrelse år 2008
Dnr 670/07
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen för år 2008
Torsdagen den 10 januari kl. 17.30
Torsdagen den 7 februari kl. 17.30
Torsdagen den 6 mars kl. 17.30
Torsdagen den 27 mars kl. 15.00
Extra KS – årsredovisning
Torsdagen den 3 april kl. 17.30
Torsdagen den 8 maj kl. 17.30
Torsdagen den 29 maj kl. 13.00
Budget
Torsdagen den 14 augusti kl. 17.30
Torsdagen den 4 september kl. 17.30
Torsdagen den 2 oktober kl. 17.30
Torsdagen den 6 november kl. 17.30
Torsdagen den 4 december kl. 17.30
samt att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige för år 2008
Torsdagen den 31 januari kl. 17.00
Torsdagen den 28 februari kl. 17.00
Torsdagen den 27 mars kl. 17.00
Torsdagen den 24 april kl. 17.00
Torsdagen den 22 maj kl. 17.00
Torsdagen den 12 juni och fredagen den 13 juni kl. 08.30 alternativt
Torsdagen den 18 juni och fredagen den 19 juni kl. 08.30
Torsdagen den 28 augusti kl. 17.00
Torsdagen den 25 september kl. 17.00
Torsdagen den 30 oktober kl. 17.00
Torsdagen den 27 november kl. 17.00
Torsdagen den 18 december kl. 17.00

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 243
Detaljplan för Måsen 16 m.m. i Lund, Lunds kommun
Utställning
Dnr 658/07
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse
med ca 200 lägenheter på fastigheten Måsen 16. Det innebär att en
verkstadsbyggnad och en äldre kontorsbyggnad kommer att rivas.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan jämte bilagor upprättad den 4 april 2007.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2007.
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2007, § 68.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2007.
Tekniska nämndens delegationsbeslut den 20 augusti 2007.
Byggnadsnämndens underrättelse den 20 augusti 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att tillstyrka planförslaget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
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§ 244
Detaljplan för del av Dalby 63:105 m.fl. i Dalby, Lunds
kommun (Påskagänget II)
Dnr 513/07
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att, i enlighet med översiktsplanen
och aktuellt planprogram, bebygga den nordvästra delen av Påskagänget med ca
130 markbostäder med varierad upplåtelseform.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad 2005-09-20 och reviderad 2005-11-03 samt
2006-11-22 jämte bilagor.
Byggnadsnämndens beslut den 10 maj 2007, § 91.
Byggnadsnämndens hemställan den 14 maj 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för del av Dalby 63:105 m.fl. i Dalby, Lunds
kommun (Påskagänget II) upprättad 2005-09-20 och reviderad 2005-11-03 samt
2006-11-22.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 245
Förslag till ny remissordning för detaljplaner med normalt
planförfarande
Dnr 325/07
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har lämnat förslag på nytt remissförfarande i
detaljplaneärenden. Förslaget innebär, vad kommunstyrelsen angår, i korthet att
kommunstyrelsen får avge yttrande i programskedet och i samrådsskedet. I
utställningsskedet företräds kommunstyrelsen av kommunkontoret.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets förslag till remissförfarande.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2007.
Beslutsgång
Mats Olsson (v) och Yngve Petersson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att besvara stadsbyggnadskontorets remiss i enlighet med vad som anförs i
kommunkontorets tjänsteskrivelse med ändringarna att stycke två under
”Programskedet” utgår, att under ”Utställningsskedet” de två första meningarna
utgår och i sista meningen ändras kommunstyrelsen till respektive nämnd, samt
att rubriken ”Samrådstider” utgår tillsammans med texten därunder.
Tomas Avenborg (m), Tove Klette (fp) och Anders Almgren (s) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att besvara stadsbyggnadskontorets remiss i enlighet
med vad som anförs i kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Tomas Avenborgs (m) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att besvara stadsbyggnadskontorets remiss i enlighet med vad som anförs i
kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Reservationer
Mats Olsson (v) och Yngve Petersson (mp) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 245/01.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 246
Övervakningstekniska installationer på skolor samt policy
för kameraövervakning i Lunds kommun
Dnr 441/06
Sammanfattning
Serviceförvaltningen har, i samråd med Lunds brottsförebyggande råd, bedömt
att gymnasieskolorna Vipeholm och Polhem är lämpliga objekt att genomföra ett
pilotprojekt för övervakningskameror på.
Ärendet har återremitterats till kommunstyrelsen med uppdrag att återkomma
med en kommungemensam policy rörande övervakningstekniska installationer i
och kring lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2006.
Servicenämndens beslut den 17 maj 2006, § 48.
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse den 20 november 2006.
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 30 november 2006.
Utbildningsnämndens beslut den 13 december 2006, § 88.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2007.
Servicenämndens beslut den 21 februari 2007, § 24.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2007.
Kommunfullmäktiges beslut den 24 maj 2007, § 65.
Förslag till ”Policy för kameraövervakning i Lunds kommun” daterad den 28
augusti 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2007.
Beslutgång
Mats Helmfrid (m), Mattias Olsson (s), Lars Bergwall (c), Tove Klette (fp),
Mats Olsson (v) och Torsten Czernyson (kd) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige att anta kommunkontorets förslag till ”Policy för
kameraövervakning i Lunds kommun” med följande tillägg under rubriken Den
personliga integriteten, efter första meningen: ”En sådan
proportionalitetsbedömning ska inte bara göras om övervakning är lämplig, utan
även när den är lämplig. Det vill säga övervakning kan vara motiverad under
vissa tider, men inte andra.”.
Yngve Petersson (mp) instämmer i Mats Helmfrids (m) m.fl. yrkande med
ändringen att sista meningen under rubriken Den personliga integriteten, ”Det är
viktigt att beslutsunderlaget redovisar övriga åtgärder som övervägts för att
förebygga brott eller skapa trygghet”, ändras till: ”Beslutsunderlaget skall
redovisa andra åtgärder som övervägts eller vidtagits för att förebygga brott eller
skapa trygghet.”.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta kommunkontorets förslag till ”Policy för kameraövervakning i Lunds
kommun” med följande tillägg under rubriken Den personliga integriteten, efter
första meningen: ”En sådan proportionalitetsbedömning ska inte bara göras om
övervakning är lämplig, utan även när den är lämplig. Det vill säga övervakning
kan vara motiverad under vissa tider, men inte andra.”.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 247
Oskar Krantz (fp) motion ”Gör Lund tryggare”
Dnr KF 43/06
Sammanfattning
Oskar Krantz har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lunds
kommun skyndsamt genomför en kartläggning av vilka platser som i dag
upplevs som otrygga och därefter upprättar en handlingsplan för hur dessa
platser kan göras tryggare.
Kommunstyrelsen återremitterade den 11 januari 2007, § 22, ärendet för
klargörande av hur Lunds brottsförebyggande råd kan delta i arbetet.
Beslutsunderlag
Oskar Krantz (fp) motion ”Gör Lund tryggare” den 10 augusti 2006.
Polismyndighetens i Skåne yttrande den 24 augusti 2006.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2006.
Tekniska nämndens beslut den 18 oktober 2006, § 210.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2006.
Byggnadsnämndens beslut den 16 november 2006, § 265.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2006.
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2007, § 22.
Lunds brottsförebyggande råds beslut den 28 mars 2007, § 4.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 juli 2007.
Beslutsgång
Carolina Nordbeck (fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga
ärendet.
Anders Almgren (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen genom att uppdra åt tekniska
nämnden att i samråd med bl.a. byggnadsnämnden, BRÅ och Ungdomstinget
upprätta en handlingsplan med uppskattning av kostnader, finansieringslösningar
och ansvarsfördelning för att i motionens anda ”göra Lund tryggare”.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bordläggning mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
att bordlägga ärendet.
Reservationer
Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s) och Margareta
Kristensson (s) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 248
Motionen ”Offentlig upphandling för hållbar utveckling
och socialt ansvar”
Dnr KF 20/07
Sammanfattning
Yngve Petersson (mp), Anders Almgren (s) och Marta Santander (v) har i en
motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
Lunds kommun i sin offentliga upphandling inte ska bryta mot de mänskliga
rättigheterna och ILO:s kärnkonventioner, att Lunds kommun i sin
upphandlingspolicy formulerar övergripande mål om att alla leverantörer ska
respektera ILO:s kärnkonventioner genom hela produktionskedjan samt att
Lunds kommun som ett första steg mot att genomföra den nya policyn, påbörjar
en dialog kring mänskliga och fackliga rättigheter med kommunens leverantörer
av livsmedel och arbetskläder.
Beslutsunderlag
Yngve Peterssons (mp), Anders Almgrens (s) och Marta Santanders (v) motion
”Offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar” den 22 mars
2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 juli 2007.
Beslutsgång
Anders Almgren (s), Yngve Petersson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Mats Helmfrid (m), Tove Klette (fp), Lars Bergwall (c) och Torsten Czernyson
(kd) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
bifalla första att-satsen i motionen, att det i kommunens upphandlingspolicy
inarbetas övergripande mål om att kommunens leverantörer ska respektera
mänskliga rättigheter och följa av Sverige ratificerade konventioner och med det
anses andra att-satsen i motionen besvarad, samt att avslå tredje att-satsen i
motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med 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 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)
Tove Klette (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Lars Bergwall (c)
Torsten Czernyson (kd)
Anders Almgren (s)
Margareta Dovsjö (s)
Mattias Olsson (s)
Margareta Kristensson (s)
Mats Olsson (v)
Yngve Petersson (mp)
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 bifalla första att-satsen i motionen,
att det i kommunens upphandlingspolicy inarbetas övergripande mål om att
kommunens leverantörer ska respektera mänskliga rättigheter och följa av
Sverige ratificerade konventioner och med det anses andra att-satsen i motionen
besvarad, samt
att avslå tredje att-satsen i motionen.
Reservationer
Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Margareta
Kristensson (s), Mats Olsson (v) och Yngve Petersson (mp) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 248/01.

Protokollsanteckning (dv): Demokratisk vänster instämmer med s, v och mp:s
bifallsyrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 249
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd – Beviljande
av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006
Dnr 474/07
Sammanfattning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har till kommunfullmäktige
översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2006 för beslut om
ansvarsfrihet för direktionen.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2006 daterad den 10 maj 2007.
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2006, maj 2007.
Årsredovisning 2006.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att direktionen och de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Syd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 250
Regeringskansliet/Finansdepartementets remiss –
”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”
(SOU 2007:10)
Dnr 292/07
Sammanfattning
Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10). Utredningens
uppdrag har varit att analysera dagens samhällsorganisation och bedöma de
förändringar som kan behövas inför framtiden.
Beslutsunderlag
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10),
sammanfattning.
Kommunförbundet Skånes yttrande den 15 juni 2007, utkast.
Region Skånes yttrande den 2 augusti 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2007.
Kommunförbundets yttrande den 4 september 2007 jämte e-postmeddelande den
5 september 2007.
Beslutsgång
Yngve Petersson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att som Lunds
kommuns svar på remissen Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft
(SOU 2007:10) översända Kommunförbundet Skånes yttrande med ändringarna
att kommunen beträffande punkterna 11 (regionplaneinstrument) och 12
(kommunens översiktsplan och regionintressen) ”tillstyrker huvudsakligen”.
Mats Helmfrid (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att som Lunds kommuns
svar på remissen Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU
2007:10) översända Kommunförbundet Skånes yttrande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
att som Lunds kommuns svar på remissen Hållbar samhällsorganisation med
utvecklingskraft (SOU 2007:10) översända Kommunförbundet Skånes yttrande
över betänkandet.
Reservationer
Yngve Petersson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet/Finansdepartementet
Akten
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§ 251
Regeringskansliet/Försvarsdepartementets remiss –
”Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser”
(SOU 2007:31)
Dnr 450/07
Sammanfattning
Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Alltid redo – En
ny myndighet mot olyckor och kriser (2007:31). Utredningens uppdrag har varit
att genomföra en översyn av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten
och Styrelsen för psykologiskt försvar. Utredningens förslag innebär bland annat
att dessa myndigheter läggs ner och en ny myndighet bildas. Förslaget innebär
att Statens räddningsverk läggs ner och att verkets utbildningsorganisation
ändras. Verksamheten vid Revingehed kommer enligt förslaget att finnas kvar.
Revingehed blir den nya myndighetens utbildningsplattform.
Beslutsunderlag
Alltid redo – En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31),
sammanfattning.
Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2007, remissvar.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2007.
Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att som Lunds kommuns svar på remissen Alltid redo (SOU 2007:31) översända
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet/Försvarsdepartementet
Akten
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§ 252
Anmälan av kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberednings protokoll från
sammanträden den 2 maj 2007, den 3 maj 2007, den 4 maj 2007 och
den 8 maj 2007
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts protokoll från sammanträde
den 9 augusti 2007
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§ 253
Anmälan av delegeringsärenden
Kommundirektörens anmälan av beslut i delegerade ärenden avseende perioden
2007-05-31 – 2007-09-04
Dnr 2/07

Vidaredelegation samt förteckning över befogenheter
Dnr 619/07
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§ 254
Meddelanden och anmälningar
Protokoll från sammanträde med Romeleås- och sjölandskapskommittén
den 1 juni 2007
Dnr 660/07
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