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2013-08-14
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Stadshusets sessionssal, kl 15:00-20.00
Helmfrid Mats (M)
Wallin Christer (M)
Almgren Anders (S)
Nordbeck Carolina (FP)
Bergwall Lars (C)
Czernyson Torsten (KD)
Berginger Emma (MP)
Forkstam Petter (MP)
Olsson Mats (V), kl 15.00-17.35, §§ 231-247

Ersättare:

Johansson Lars (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Rehn Winsborg Louise (M)
Burman Louise (M)
Krantz Oskar (FP), tjänstgör för Tove Klette (FP)
Sandberg Philip (FP), kl. 15.00-16.15 och 17.15-20.00
Fransson Peter (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Nymark Ulf (MP)
Gunnarsson Hanna (V), tjänstgör för Mats Olsson (V) §§ 248-262
Persson Sven-Bertil (DV), tjänstgör för Björn Abelson (S)

Övriga närvarande:

Anette Henriksson, kommundirektör, kommunkontoret
Pernilla Ardhe, kommunjurist, kommunkontoret
Fredrik Paulsson, administratör, kommunkontoret
Karin Lilja, vik. presschef, kommunkontoret
Linda Birkedal, miljöstrateg, kommunkontoret, kl.19.20-19.40
Karin Loodberg, avdelningschef, kommunkontoret, kl.19.20-19.40

Justerare:

Christer Wallin (M) med Carolina Nordbeck (FP) som ersättare

Paragrafer:

§§ 231 - 262

Plats/tid för justering:

Kommunkontoret, onsdagen den 21 augusti 2013, kl. 11.00

Underskrifter:

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Helmfrid Mats

Justerare
Christer Wallin

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

14 augusti 2013

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Pernilla Ardhe
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§ 231
Justering av dagordningen
Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistans ärende nr 27 och 28 ska utgå.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-08-14

§ 232
Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Dnr KS 2013/0002
Kommunkontoret ekonomiavdelningens rapport om placeringar av
pensionsmedel daterad 2013-07-17.
Kommunkontoret ekonomiavdelningens rapport över kommunens låneskuld
inkommen till kommunstyrelsen den 2 augusti 2013.
Rapporterna redovisas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 233
Finanspolicy för Lunds kommun
Dnr KS 2012/1016
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 2009-08-27, § 140, en
finanspolicy för Lunds kommun. Enligt finanspolicyn ska den revideras vid
behov och godkännas av kommunfullmäktige.
Efter detta beslut har såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen fattat ett
antal fristående beslut på det finansiella området. Mot bakgrund av detta
föreslog kommunstyrelsen vid sammanträde 2013-02-06 en revidering av
kommunens finanspolicy.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2013-02-28, § 36, att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att utreda möjligheterna att skärpa
etikavsnittet.
Kommunkontoret har diskuterat ärendet med kommunstyrelsens arbetsutskott
och föreslår ändrade formuleringar i policyns etikavsnitt.
Beslutsunderlag
Förslag till ”Lunds kommuns finanspolicy (Revidering)”.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-06-24.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bilagda ”Lunds kommuns finanspolicy (Revidering)” fastställs.
Kommunstyrelsen beslutar därutöver
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att se över hur finanspolicyn ska
följas upp och återrapporteras.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 234
Avskrivning av del av lån till Lunds Bollklubb
Dnr KS 2013/0309
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2013-03-14 beslutat att av
kommunstyrelsen begära att fordran för lån till Lunds Bollklubb för uppförande
av klubbstuga upphör för den skuld som återstår per den 31 december 2012.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2013-03-14, § 36, inkl
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-04-16.
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-07, § 148.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-06-12, § 71.
Kommunstyrelsen beslutar
att Lunds Bollklubbs skuld till Lunds kommun avseende finansiering av
klubbstuga skrivs ned med 155 780 kronor,
att kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2013 utökas med 156 000
kronor, samt
att kostnadsökningen finansieras genom disposition av under ”Reserverade
medel” avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 235
Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet
Skåne
Dnr KS 2013/0539
Sammanfattning
Ung Företagsamhet (UF) är en ideell ungdomsorganisation som arbetar för att
främja entreprenörskap bland gymnasieelever.
Ung företagsamhet Skåne bedriver verksamhet på 10 gymnasieskolor i Lund.
Läsåret 2012-2013 fanns 71 registrerade UF-företag i Lund.
Under perioden 2008-2010 erhöll Ung Företagsamhet ett årligt bidrag om 30 tkr
från Lunds kommun. Sedan dess har inte något bidrag betalats ut då Ung
Företagsamhet, efter beslut i KSau den 14 mars 2011, uppmanades att inkomma
med en ny ansökan med kompletterande uppgifter. En ny ansökan inkom först
den 29 maj 2013 och det är den som behandlas i denna skrivelse.
Föreningen har ansökt om ett årligt anslag om 1,5 kronor per invånare i Lund,
vilket motsvarar 165 tkr. Ung Företagsamhet Skåne är även öppna för ett mindre
belopp.
Beslutsunderlag
Ansökan om verksamhetsbidrag för Ung Företagsamhet, 29 maj 2013.
Utdrag KSau 2011-03-14 §542.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2013.
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Lars Bergwall
(C), Carolina Nordbeck (FP), Oskar Krantz (FP), Torsten Czernyson (KD) och
Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att kommunstyreslen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Ung Företagsamhet Skåne driftsbidrag om 50 tkr för 2014
att kommunkontorets driftbudgetram för 2014 utökas med 50 tkr avseende
driftsbidrag till Ung Företagsamhet 2014 och finansieras genom av ”Reserverade
medel” avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att kommunkontoret ska ta upp frågan i sin budgetframställan inför EVP 20152017.
Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Ung Företagsamhet Skåne
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 236
Ansökan om bidrag till Thomanders jul 2013
Dnr KS 2013/0605
Sammanfattning
Thomanders Jul är ett projekt som syftar till att öka attraktiviteten i Lunds
innerstad under december månad. Med musik och sång, utomhusteater,
julmarknad och en rad andra evenemang skapas ”gammaldags” julstämning på
gator och torg. På sikt kan Lund bli Sveriges julstad nr 1, dit många vill åka för
att uppleva äkta julstämning i 1800-talsanda.
Thomanders Jul bygger på att olika arrangörer, föreningar och aktiviteter
samordnas under ett paraply. Staden fylls av musik, teater, hästskjutsar,
julhandel och marknader. Många klär sig i tidsenliga kläder.
Projektet genomfördes för första gången 2012 med stort gensvar från
allmänheten och media. Det finansieras genom sökta medel från fonder och
stiftelser. Arbetet leds genom den ideella föreningen Thomanders Jul i Lund.
För att Thomanders Jul ska kunna genomföras 2013 behövs finansiering från
Lunds kommun.
Den ideella föreningen Thomanders Jul ansöker om 300 tkr från Lunds kommun
för att genomföra projektet under 2013.
Beslutsunderlag
Bidragsansökan Thomanders Jul, 27 juni 2013.
Utvärdering Thomanders Jul 2012.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 juni 2013.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (FP), Emma Beringer (MP), Mats Olsson (V), Lars Bergwall
(C), Christer Wallin (M) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ansökan om 300 tkr till Thomanders Jul 2013
att för 2013 finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel”
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att beslutet förutsätter övrig medfinansiering enligt projektbeskrivningen.
Reservationer
Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Thomanders Jul i Lund
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 237
Årsredovisning för 2012 samt anhållan om ansvarsfrihet
för Inez Möllers stiftelse
Dnr KS 2013/0595
Sammanfattning
Styrelsen för Inez Möllers stiftelse har inlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2012. Det åligger kommunstyrelsen att besluta om
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för år 2012.
Revisionsberättelse för år 2012 daterad 20 maj 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 16 juli 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att styrelsen för Inez Möllers stiftelse beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2012.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 238
Revidering av byggnadsnämndens och miljönämndens
reglementen
Dnr KS 2013/0582
Sammanfattning
Byggnadsnämnden och miljönämnden föreslår att utövandet av tillsyn över
strandskyddet enligt miljöbalken flyttas över från byggnadsnämnden till
miljönämnden.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 12 juni 2013, § 65.
Byggnadsnämndens beslut den 19 juni 2013, § 121.
Stadsbyggnadskontorets och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse
den 27 maj 2013.
Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden.
Förslag till reviderat reglemente för miljönämnden.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att företa de ändringar i byggnadsnämndens och miljönämndens reglementen
som framgår av i ärendet föreliggande förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 239
Revision av konsortialavtal och bolagsordning för
Sydvatten AB
Dnr KS 2013/0494
Sammanfattning
Delägarkommunerna i Sydvatten AB har sagt upp gällande konsortialavtal för
omförhandling. Avtalet som ursprungligen ingicks mellan fem kommuner 1966
löper till utgången av 2015.
Beslutsunderlag
Missivskrivelse från Sydvatten AB den 17 maj 2013.
Förslag till nytt konsortialavtal för Sydvatten AB.
Förslag till ändringar i bolagsordning för Sydvatten AB.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 juni 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till nytt konsortialavtal mellan aktieägarna i Sydvatten AB,
samt
att godkänna förslag till justerad bolagsordning för Sydvatten AB.
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
enligt ovan
att utse ombud att företräda Lunds kommun vid kommande bolagsstämma i
Sydvatten AB och därvid rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 240
Översyn av kommunens handlingsplan mot klotter
Dnr KS 2012/0541
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har med anledning av skrivelse från Miljöpartiet
beslutat att hos kommunstyrelsen hemställa om att undersöka behovet av att se
över kommunens handlingsplan mot klotter.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2012 att återremittera ärendet med
uppdrag att ta fram övergripande mål mot klotter för att ersätta handlingsplanen.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2013 att remittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Ärendet behandlades på Lunds Brottsförebyggande Råd (LBRÅ) den 16 maj
2013. Rådet beslutade att ställa sig bakom kommunkontorets förslag.
Kommunkontorets säkerhetssamordnare har deltagit i beredningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 1998-12-10 § 199 med tillhörande handlingar.
Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2013, 50.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-06-10, § 129.
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Carolina Nordbeck (FP), Torsten Czernyson (KD), Lars
Bergwall (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till mål och strategier mot klotter, samt
att handlingsplanen mot klotter upphävs.
Petter Forksatm (MP), Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att tjänsteskrivelsens två första strategier omformuleras enligt följande:
-Lunds kommun tolererar inte klotter någonstans i kommunen, men däremot
laglig graffiti på för detta avsedd plats
-Lunds kommun välkomnar kommunala graffitiväggar.
att kommunkontorets förslag till frågeställningar stryks och ersätts med
frågeställningen ”vad behöver Lunds kommun göra för att förebygga klotter?”
att kommunkontorets förslag till övergripande mål ändras till ”Lunds kommun
ska förebygga klotter och främja laglig graffiti och gatukonst”.
att som strategi lägga till de övriga att ”Lunds kommun ska främja graffiti och
laglig gatukonst”.
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att tillsammans
med kommunens klottersaneringspatrull, konst- och designskolor samt lokala

Justerare

Utdragsbestyrkande
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graffitimålare och gatukonstnärer utforma en strategi för att främja laglig graffiti
och gatukonst i Lunds kommun.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att stryka punkten ”Lunds kommun medverkar eller bidrar inte till kommunala
klotterplank”,
att i övrigt bifalla Kommunkontorets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av de återstående yrkandena som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen beslutar att Petter Forkstams (MP) m.fl. yrkande ska utgöra
motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande
Nej för bifall till Petter Forkstams (MP) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Lars Johansson (M), Oskar Krantz
(FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD)
röstar ja.
Sven-Bertil Persson (DV), Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och
Mats Olsson (V) röstar nej.
Anders Almgren (S) och Peter Fransson (S) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen
således i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till mål och strategier mot klotter samt
att handlingsplanen mot klotter upphävs.
Reservationer
Sven-Bertil Persson (DV), Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP), Mats
Olsson (V), Anders Almgren (S) och Peter Fransson (S) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 240/01.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontorets utvecklingsavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 241
eProgram 2025
Dnr KS 2010/0575
Sammanfattning
Sedan 2004 har Lunds kommun haft en strategi/vision - eProgram för Lunds
kommun - för arbetet med utveckling av IT-användningen i Lunds kommun.
eProgram2025 är den reviderade versionen av denna strategi. eProgram 2025
ersätter det tidigare eProgrammet från 2004 och beskriver hur Lunds kommun
arbetar med verksamhetsutveckling med e-stöd. eProgrammet skall ses som en
utvidgning av kommunens vision inom fackområdet.
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna
sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande
genom digitala kontaktvägar. Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora
möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara
samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering,
globalisering och minska klimatpåverkan.
Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt kan servicen förbättras,
kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas.
E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk
verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning. Det nya
programmet har också flyttat fokus från strategi för IT och IT-lösningar till
verksamhetsutveckling där tjänster och funktioner baseras på e-lösningar.
Beskrivningar kring organisation, arbetssätt och metoder har utgått ur
eProgrammet och finns i stället beskrivet i Lunds kommuns IT-handbok. Sedan
tidigare har tre målområden definierats för eUtveckling inom Lunds kommun,
dessa kvarstår och är eFörvaltning, eService och eDemokrati. Utöver detta har
strategiska utvecklingsområden ur Strategi för eSamhället tagits som
utgångspunkt även att vara Lunds kommuns strategiska eUtvecklingsområden då
de mycket väl stämmer överens med KFs övergripande mål för hela kommunens
verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2011.
Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2011, § 322.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2012.
Kommunstyrelsens beslut den 3 april 2012, § 130.
Kommunstyrelsens beslut den 3 april 2012, § 131.
Strategi för eSamhälle, SKL 2011.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012, § 78.
eProgram 2025, 2013-06-13.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 juli 2013.
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Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till eProgram 2025 och därmed ersätta nuvarande
eProgram 2004.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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§ 242
Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2014
Dnr KS 2013/0647
Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt förslag i
kommunkontorets tjänsteskrivelse samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa
sammanträdestider enligt förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-08-05.
Yrkanden
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag med den justeringen att kommunstyrelsens
sammanträde den 28 maj flyttas till den 27 maj med början klockan 13.00 och att
kommunfullmäktiges sammanträde den 12-13 juni flyttas till den 11-12 juni med
början klockan 08.30 respektive dag.
Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsens
sammanträden ska börja kl 13.00 istället för kl 15.00.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen i enlighet med
kommunkontorets förslag med den justeringen att sammanträdet den 28 maj
flyttas till den 27 maj med början klockan 13.00
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om sammanträdestider i enlighet med
kommunkontorets förslag med den justeringen att sammanträdet den 12-13 juni
flyttas till den 11-12 juni med början klockan 08.30 respektive dag, samt
att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för nämndernas
beslut om sammanträdestider.
Reservationer
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 242/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 243
Detaljplan för del av Postterminalen 1 m. fl. i Lund, Lunds
kommun, samråd
Dnr KS 2013/0501
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ett stadskvarter inom
fastigheten Postterminalen 1 samt Innerstaden 1:1 i Lund. Kvarteret föreslås
innehålla en del med bostäder och en del riktad till kontors- och
konferensverksamhet. Planområdet är beläget i närheten av järnvägsområdet och
hantering av störningar och risker kartläggs och hanteras i detaljplan.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad den 8 april 2013 jämte bilagor.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2013.
Byggnadsnämndens beslut den 17 april 2013, § 66.
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 17 maj 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 juni 2013.
Yrkanden
Christer Wallin (M) och Carolina Nordbeck (FP) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-08-14

§ 244
Detaljplan för Nattviolen 5 i Södra Sandby, Lunds
kommun, samråd
Dnr KS 2013/0496
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder inom
Nattviolen 5. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplanen för
samråd.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad den 8 april 2013 jämte bilagor.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2013.
Byggnadsnämndens beslut den 17 april 2013, § 65.
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 17 maj 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 juni 2013.
Yrkanden
Christer Wallin (M) och Carolina Nordbeck (FP) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 245
Detaljplan för del av Linero 2:1 m fl i Lund, Lunds
kommun, hemställan
Dnr KS 2013/0597
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder i
flerfamiljshus, grupphus och friliggande hus med varierande utformning,
tillhörande gator och parkmark, två skolor F-3 alt F-6, torg med hållplatsläge för
Lundalänken, reservat för framtida spårbunden trafik och en förlängning av
Utmarksvägen samt dagvattenanläggning.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan, upprättad 2013-01-14, jämte bilagor.
Byggnadsnämndens beslut 2013-05-16, § 103.
Byggnadsnämndens hemställan 2013-05-27.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-06-27.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan
för del av Linero 2:1 m fl i Lund, Lunds kommun, upprättad 2013-01-14.
Anders Almgren (S), Mats Olsson (V), Lars Bergwall (C) och Sven-Bertil
Persson (DV) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt Byggnadsnämnden att omarbeta detaljplanen enligt följande:
Att högsta tillåtna byggnadshöjd där det föreslås bebyggelse upp till högst tre
våningar ökas till fyra till sex våningar. Syftet är att skapa förutsättningar för att
få fler och billigare bostäder, bättre förutsättningar för att förverkliga
detaljplanen och för att skapa bättre underlag för en framtida högklassig
kollektivtrafik. Vidare att ge förutsättningar för att skapa samlade
parkeringslösningar och frigöra mark för grönytor och fler bostäder.
Emma Berginger (MP) och Petter Forksatm (MP) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå planförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av de återstående yrkandena som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen beslutar att Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande ska utgöra
motförslag.
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Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Lars Johansson (M), Oskar Krantz
(FP), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czernyson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Peter Fransson (S), Sven-Bertil Persson (DV), Lars
Bergwall (C) och Mats Olsson (V) röstar nej.
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) avstår från att rösta.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen
således i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till detaljplan för del av Linero 2:1 m fl i Lund, Lunds kommun,
upprättad 2013-01-14.
Reservationer
Sven-Bertil Persson (DV), Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP), Mats
Olsson (V), Anders Almgren (S), Peter Fransson (S) och Lars Bergwall (C)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil § 245/01 och 02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 246
Åtgärdsprogram mot buller i Lunds kommun
Dnr KS 2012/0906
Sammanfattning
Miljöförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och
stadsbyggnadskontoret tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller. Programmet är
Lunds kommuns första samlade åtgärdsprogram mot buller och omfattar buller
från vägrafik och järnvägstrafik, såväl kommunala som statliga. Programmet har
varit utställt och är nu något omarbetat. En samrådsredogörelse har tillkommit.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 12 juni 2013, § 67, jämte bilaga.
Samrådsredogörelse 2013-05-24.
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 juni 2013.
Yrkanden
Petter Forkstam (MP), Anders Almgren (S) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar att att återremittera åtgärdsprogram för buller i
Lunds kommun till miljönämnden med uppdrag att omarbetas i enlighet med den
inriktning som anges nedan i punkterna 1-4:
1. Av 15 föreslagna åtgärder är inte mindre än 11 åtgärder inriktade på
utredning/kartläggning/vägledning, det vill säga administrativa åtgärder utan
direkt påverkan på bullernivåerna. Utredning och kartläggning är givetvis ofta
nödvändiga, men får inte fördröja aktiva åtgärder mot bullerutsläppen. Ett
åtgärdsprogram bör lägga tonvikten just på åtgärder, det vill säga konkreta
åtgärder riktade mot bullerutsläppen.
2. Tidsgränserna för åtgärderna ligger långt fram i tiden. Det är bra att utredning
av bullernivån i utemiljön för grundskolor och förskolor i för-hållande till
trafikbuller flyttas fram från 2018 till 2014. Men det är inte tillräckligt. De flesta
åtgärderna planeras i programperiods senare skede; i några fall är åtgärderna inte
tidsatta och i något fall sträcker sig åtgärds-perioden 17 år framåt i tiden.
Programmets åtgärder bör i flera fall kunna tidigareläggas, inte minst bör detta
vara möjligt beträffande åtgärder under punkt 4 nedan.
3. Flygbuller behandlas inte i åtgärdsplanen, trots att det är ett stort miljöproblem i delar av kommunen. Kommunen råder förvisso inte över flygbuller,
men detta faktum får självfallet inte hindra kommunen från att aktivt arbeta för
att påverka den myndighet som ansvarar för flygets bullerproblem. Kommunens
åtgärder mot flygbuller bör därför inarbetas i programmet.
4. Programmets huvudinriktning är att minska bullerstörningarna genom
skyddsåtgärder. Huvudinriktningen borde i stället vara att minimera
bullerutsläppen, det vill säga angripa bullret vid källan. Eftersom vägtrafiken är
den dominerande källan till buller bör åtgärderna inriktas i första hand på sänkta
hastigheter – vid behov även kraftigt sänkta hastigheter på kommunens och
Trafikverkets vägar –, förändrad vägbeläggning, och sannolikt även på vissa
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väg-/gatuavsnitt behörighetsreglering (t ex förbud mot tung trafik, och olika
former av behörighetsregleringar).
För det fall återremissyrkandet inte vinner kommunstyrelsens bifall yrkar de att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta åtgärdsprogram mot buller i Lunds kommun, samt
att ge Miljönämnden i uppdrag inom ett år ompröva åtgärdsprogram för buller i
Lunds kommun samt återkomma till kommunfullmäktige med ett reviderat
åtgärdsprogram för perioden 2014-2018 som även minimerar bullerutsläppen
dvs angriper bullret vid källan.
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C), Christer Wallin (M) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
åtgärdsprogram mot buller i Lunds kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå återremissyrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandena i sak och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Carolina Nordbecks (FP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Petter Forkstams (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Lars Johansson (M), Oskar Krantz
(FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD)
röstar ja.
Anders Almgren (S), Peter Fransson (S), Sven-Bertil Persson (DV), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i enlighet
med Carolina Nordbecks (FP) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta åtgärdsprogram mot buller i Lunds kommun.
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Reservationer
Anders Almgren (S), Peter Fransson (S) Sven-Bertil Persson (DV), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil § 246/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

26

Sammanträdesdatum

2013-08-14

§ 247
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård i Lunds kommun, GNP 2014 - 2016
Dnr KS 2013/0285
Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna reviderat förslag till
Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun – GNP 20142016 och översända detsamma till kommunfullmäktige för antagande.
Årets förslag bygger i huvudsak på föregående års GNP plus ett antal nya objekt.
Programmet följer Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet som antogs av
Kommunfullmäktige 2006-03-30.
Beslutsunderlag
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård - GNP 2014-2016 .
Tekniska nämndens beslut den 19 juni 2013 § 125.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2013, rev 2013-08-08.
Yrkanden
Oskar Krantz (FP), Lars Bergwall (C) och Christer Wallin (M) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun – GNP 20142016.
Emma Berginger (MP), Sven-Bertil Persson (DV), Anders Almgren (S) och
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun
med tillägget att programmet kompletteras med åtgärden att iordningsställa de
nu tömda plaskdammarna på Klostergårdsfältet och i S:t Jörgens park alternativt
att dammarna byggs om som anläggningar med öppna vattenytor i enlighet med
tidigare utredning av Tekniska förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun –
GNP 2014-2016.
Reservationer
Anders Almgren (S), Peter Fransson (S) Sven-Bertil Persson (DV), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
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kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil § 247/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 248
Petter Forkstam (MP) skrivelse - En grogrund för
framtidens innovatörer
Dnr KS 2013/0532
Sammanfattning
Miljöpartiet de gröna har i en skrivelse till Kommunstyrelsen förordat ett
arrangemangsbidrag till Basement LAN och evenemanget Spektrum 5.5.
Skrivelsen behandlar även förslag på ett långsiktigt samarbete mellan Lunds
kommuns Näringslivsavdelning och föreningen Basement LAN i syfte att
profilera Lund som ledande inom informations- och kommunikationsteknik för
framtidens nya jobb.
Föreningen Basement LAN har ansökt om ett bidrag från Kommunstyrelsen på
50 tkr avseende lokalkostnader för evenemanget Spektrum 5.5. Ärendet
överlämnades den 25 april 2013 till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut.
Kultur- och Fritidsnämnden avslog ansökan den 12 juni 2013 med motiveringen
att föreningen tidigare erhållit bidrag från Kultur- och Fritidsförvaltningen i form
av Kulturcash.
Miljöpartiet de gröna förordar ett bidrag på 50 tkr för lokalkostnad för
föreningen Basement LANs evenemang Spektrum 5.5 14-17 augusti 2013 samt
ger i uppdrag till Näringslivsenheten att finna ett långsiktigt samarbete med
föreningen Basement LAN.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Miljöpartiet de gröna 30 maj 2013 jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2013.
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Carolina Nordbeck (FP), Torsten Czernyson (KD) och Lars
Bergwall (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge Basement LAN en förlustgaranti för evenemanget ”Spektrum” på 45 000
kronor,
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att föra en fortsatt dialog med
föreingen Basement LAN,
att besvara skrivelsen med följande: Föreningen Basement LAN:s livskraft och
förmåga att engagera ungdomar i Lund är mycket positiv. Kommunen har till
exempel redan beviljat föreningen 30 000 kr i Kulturcash för år 2013 och enligt
Basement LAN:s bifogade budget för den planerade aktiviteten ”Spektrum” har
föreningen sökt kommunala bidrag bland annat hos Ungdomstinget. Alltså
stämmer inte beskrivningen att föreningen inte får stöd.
Petter Forkstam (MP), Anders Almgren (S) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla skrivelsen med den justeringen av
skrivelsens andra att-sats att uppdraget ska ges till kommunstyrelsens

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

29

Sammanträdesdatum

2013-08-14

arbetsutskott istället för till näringslivsenheten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Basement LAN en förlustgaranti för evenemanget ”Spektrum” på 45 000
kronor
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att föra en fortsatt dialog med
föreingen Basement LAN
att besvara skrivelsen med följande: Föreningen Basement LAN:s livskraft och
förmåga att engagera ungdomar i Lund är mycket positiv. Kommunen har till
exempel redan beviljat föreningen 30 000 kr i Kulturcash för år 2013 och enligt
Basement LAN:s bifogade budget för den planerade aktiviteten ”Spektrum” har
föreningen sökt kommunala bidrag bland annat hos Ungdomstinget. Alltså
stämmer inte beskrivningen att föreningen inte får stöd.
Reservationer
Anders Almgren (S), Peter Fransson (S), Sven-Bertil Persson (DV), Emma
Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 248/01
Beslut expedieras till:
Basement LAN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten
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§ 249
Skrivelse från (S), (V), (MP) samt (DV) ”Viktigt med korrekt
skolstatistik
Dnr KS 2013/0370
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Demokratisk
vänster har i gemensam skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
uppdra åt kommunkontoret att tillsammans med Barn- och Skolnämnd Lunds
stad och Barn- och Skolnämnd Öster ta fram korrekta nyckeltal för skolans
område, bland annat vad gäller lärartäthet, som gör det möjligt att följa
utvecklingen för åtminstone de senaste 10 åren.
Beslutsunderlag
Skrivelse från (S), (V) (MP) samt (DV) ”Viktigt med korrekt skolstatistik” den
2013-04-16.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlåta till kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara skrivelsen,
att ge barn- och skolnämnd Lund Öster i uppdrag att årligen följa och redovisa
lärartätheten på kommunnivå vad gäller förskola, förskoleklass och grundskola
till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten
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§ 250
Länsstyrelsen Skåne remiss - Ansökan om tillstånd till
mellanlagring av farligt avfall på fastigheten Vårdbiträdet 1
Dnr KS 2013/0141
Sammanfattning
Lunds kommun har genom remiss från Länsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig
över Region Skånes ansökan om tillstånd till mellanlagring av farligt avfall på
fastigheten Vårdbiträdet 1, Sjukhusområdet, Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss den 4 februari 2013.
Region Skånes ansökan den 30 januari 2013, jämte bilagor.
Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 25 februari 2013.
Tekniska förvaltningens skrivelse den 26 februari 2011.
Kommunkontorets skrivelse den 4 mars 2013.
Länsstyrelsens remiss den 21 maj 2013 jämte bilagor.
Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 29 juni 2013.
Tekniska förvaltningens skrivelse den 4 juli 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen med vad stadsbyggnadskontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Akten
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§ 251
Energimarknadsinspektionens remiss om nätkoncession
för linje för tillägg till planerade 130 kV markkablar mellan
befintlig 130 kV luftledning Sege - Mörarp
Dnr KS 2013/0386
Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen har begärt kommunens yttrande över E.ON Elnät
Sverige AB:s ansökan om nätkoncession för linje för tillägg till planerade 130
kV markkablar mellan befintlig 130 kV luftledning Sege-Mörarp och ny
planerad mottagningsstation nordost om Lund i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens remiss den 12 juni 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juli 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att som svar på Energimarknadsinspektionens remiss överlämna de synpunkter
som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Akten
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§ 252
Samrådsremiss för Väg E22 Trafikplats Ideon, Lunds
kommun, Skåne län
Dnr KS 2013/0502
Sammanfattning
Trafikverket har översänt samrådsunderlag för E22 – Trafikplats Ideon till Lunds
kommun på remiss.
Beslutsunderlag
Trafikverkets samrådsunderlag Väg E22 – Trafikplats Ideon 2013-04-26.
Byggnadsnämndens beslut 2013-06-19, § 144, jämte bilaga.
Tekniska nämndens beslut 2013-06-19, § 127, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-07-01.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Carolina Nordbeck (FP), Lars
Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med vad byggnadsnämnden och tekniska nämnden anfört.
Emma Berginger (MP), Hanna Gunnarsson (V), Petter Forkstam (MP) och SvenBertil Persson (DV) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt
följande:
Trafikverket planerar för en 50-procentig trafikökning i sydvästra Skåne fram till
år 2030. För väg E22 i det aktuella utredningsområdet innebär detta en ökning av
biltrafikflödet på upp till 21 000 motorfordon per dygn, totalt sett ett flöde på
över 50 000 motorfordon per dygn.
Förslaget om en ny trafikplats Ideon och ytterligare ett körfält på E22 kommer,
liksom all kapacitetsutbyggnad i vägtrafiksystemet, att alstra ny trafik, s k
inducerad trafik.
Kommunstyrelsen konstaterar att den planerade trafikökningen gör det svårt, i
värsta fall omöjligt, för Lund att nå såväl målen i Strategi för hållbart
transportsystem i Lund 2030 (dvs den s k LundaMaTs II) som klimatmålet. För
att 2050 års klimatmål – en utsläppsnivå av växthusgaser på en
nivå nära noll – fordras enligt beräkningar gjorda av Lunds kommun att
bilresorna i Lund måste halveras fram till 2050.
Trafikverkets samtliga tre förslag till motorvägsavfart och ytterligare ett körfält
på E22 måste mot bakgrund av detta avstyrkas. Tillräckliga motiv för dess
byggande föreligger inte. I stället för att bygga ut för ökad biltrafik måste målet
vara att få fler att pendla kollektivt. Som Trafikverket framhåller finns ytterligare
möjligheter till åtgärder inom området beteendepåverkan. Kollektivtrafikens
måste främjas. Ett första steg i denna riktning bör på det aktuella vägavsnittet
vara att bygga s k flytande busskörfält för att underlätta kollektivtrafikens
framkomlighet och öka dess attraktionskraft gentemot bilismen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande
Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Lars Johansson (M), Oskar Krantz
(FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C), Torsten Czernyson (KD),
Anders Almgren (S) och Peter Fransson (S) röstar ja.
Sven-Bertil Persson (DV), Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och
Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i enlighet
med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med vad byggnadsnämnden och tekniska nämnden anfört.
Reservationer
Sven-Bertil Persson (DV), Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 252/01.

Beslut expedieras till:
Trafikverket
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
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§ 253
Från Växjö tingsrätt/mark- och miljödomstolen inkommen
deldom avseende tillstånd enligt miljöbalken för
verksamheten vid Malmö Airport - Sturup
Dnr KS 2012/0977
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare till mark- och miljödomstolen yttrat sig över
Swedavia AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten på
Malmö Airport – Sturup. Kommunstyrelsen framförde då bland annat att man
kräver att inflygningar över Södra Sandby och Dalby ska förbjudas.
Mark- och miljödomstolen meddelade deldom i målet den 28 juni och av domen
kan konstateras att kommunstyrelsens krav på inflygningsförbud inte
hörsammats. Däremot har en del av de av kommunen i övrigt framförda
synpunkterna hörsammats. För prövning av ärendet i högre instans krävs
prövningstillstånd. Frågan i ärendet gäller nu om kommunen skall vidhålla
ingiven ansökan om prövningstillstånd och överklagande eller inte.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-01-17.
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-06, § 66.
Mark- och miljödomstolens dom 2013-06-28.
Kommunkontorets överklagandeskrift 2013-07-15.
Yrkanden
Christer Wallin (M) och Carolina Nordbeck (FP) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att dra tillbaka överklagandet.
Lars Bergwall (C), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Sven-Bertil
Persson (DV), Torsten Czernyson (KD), Petter Forkstam (MP) och Hanna
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
Lunds kommun överklagar Mark- och miljödomstolens deldom.
Lunds kommun vidhåller att invånarna i Södra Sandby och Dalby drabbas
onödigt hårt vid inflygningar, särskilt då nattetid. Tekniska möjligheter finns
idag för att i normalfallet undvika detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
Lunds kommun överklagar Mark- och miljödomstolens deldom.
Lunds kommun vidhåller att invånarna i Södra Sandby och Dalby drabbas
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onödigt hårt vid inflygningar, särskilt då nattetid. Tekniska möjligheter finns
idag för att i normalfallet undvika detta.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets administrativa avdelning
Akten
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§ 254
Motion från Tord Persson (S), Monica Molin (S) samt
Anders Almgren (S) ”Progressiv barnomsorgstaxa”
Dnr KF 2012/0162
Sammanfattning
Tord Persson (S), Monica Molin (S) och Anders Almgren (S) föreslår i en
motion till kommunfullmäktige att barn- och skolnämnderna tillsammans med
kommunkontoret ska utreda och pröva att inom ramen för maxtaxereformen
utforma en mer progressiv barnomsorgstaxa.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2013 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att inhämta synpunkter från ansvarig nämnd. Kommunstyrelsen har
inhämtat synpunkter från barn- och skolnämnd Lund öster som har ansvar för att
utarbeta förslag till information, regler och avgifter för kommunal
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lunds kommun.
Barn- och skolnämnd Lund öster föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
Motion om progressiv barnomsorgstaxa från Tord Persson (S), Monica Molin
(S) och Anders Almgren (S) den 23 oktober 2012.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2012.
Beslut i kommunstyrelsen den 5 december 2012 § 371.
Beslut i kommunfullmäktige den 31 januari 2013 § 10.
Barn- och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse den 20 mars 2013.
Beslut i barn- och skolnämnd Lund öster den 24 april 2013 § 72.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2013.
Beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2013 § 218.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 juli 2013.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (FP), Torsten Czernyson (KD), Lars Bergwall (C) och
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Anders Almgren (S), Hanna Gunnarsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer
Anders Almgren (S), Peter Fransson (S), Hanna Gunnarsson (V) och Sven-Bertil
Persson (DV) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 255
Motion från Emma Berginger (MP samt Sven-Bertil
Persson (DV) ”Fastställ en bana för hur utsläppen ska
minska - uppnå klimatmålen”
Dnr KF 2012/0092
Sammanfattning
Miljöpartiet genom Emma Berginger och Demokratisk Vänster genom SvenBertil Persson har lämnat in en motion angående att fastställa en utsläppsbana
för att uppnå klimatmålen. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska ges i
uppdrag att lämna förslag på en bana för reducering av utsläppen av
växthusgaser, samt att kommunstyrelsen i anslutning till utsläppsbanan lämnar
förslag på åtgärder som är nödvändiga för att banan ska följas i syfte att nå
etappmålet år 2020.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2013-03-21 att återremittera
ärendet med uppdrag att klargöra om det föreligger felaktigheter i ärendets
beräkningsunderlag.
Beslutsunderlag
Motion från Emma Berginger (MP) samt Sven-Bertil Persson (DV) ”Fastställ en
bana för hur utsläppen ska minska - uppnå klimatmålen!”.
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-06 § 63.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-21, § 66.
Så lever vi upp till Borgmästaravtalet – Handlingsplan för ett hållbart
energisystem 2010.
Klimatmålsberäkningar 2013-06-20.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-07-03.
Yrkanden
Emma Berginger (MP), Sven-Bertil Persson (DV), Anders Almgren (S), Petter
Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Lars Bergwall (C), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och Carolina
Nordbeck (FP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande
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Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Lars Johansson (M), Oskar Krantz
(FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD)
röstar ja.
Anders Almgren (S), Peter Fransson (S), Sven-Bertil Persson (DV), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i enlighet
med Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer
Anders Almgren (S), Peter Fransson (S), Sven-Bertil Persson (DV), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 255/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 256
Motion från Sven-Bertil Perssons (DV) ”Sluta handla med
företag som slussar pengar till skatteparadis”
Dnr KF 2011/0182
Sammanfattning
Upphandlingsenheten har, i en tjänsteskrivelse av den 27 januari 2012 yttrat sig i
ärendet. Därefter har Kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet till
Kommunkontoret med uppdrag att vidare utreda vilka möjligheter en kommun
har att ställa krav på bolagets organisation och moderbolagets hemvist vid en
upphandling för att på det sättet kunna förhindra att upphandlingar görs med
företag med koppling till skatteparadis. Utredningen ska ske i samråd med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skatteverket.
Beslutsunderlag
Sven-Bertil Perssons (DV) motion att Sluta handla med företag som slussar
pengar till skatteparadis
Upphandlingsenehetens yttrande den 27 januari 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2012
Konkurrensverkets beslut den 6 mars 2013
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2013.
Yrkanden
Sven-Bertil Persson (DV), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Hanna
Gunnarsson (V) och Lars Bergwall (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och Carolina Nordbeck (FP) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med vad kommunkontoret har anfört.
Beslutsgång
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 Sven-Bertil Perssons (DV) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Lars Johansson (M), Oskar Krantz
(FP), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czernyson (KD) röstar ja.
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Lars Bergwall (C), Anders Almgren (S), Peter Fransson (S), Sven-Bertil Persson
(DV), Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
röstar nej.
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar kommunstyrelsen således i enlighet
med Sven-Bertil Perssons (DV) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Reservationer
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Lars Johansson (M), Oskar Krantz
(FP), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 257
Motion från Tord Persson (S) samt Hanna Gunnarsson (V)
”Bygg en cykelväg mellan Södra Sandby och Revingeby”
Dnr KF 2013/0071
Sammanfattning
Tord Persson (S) och Hanna Gunnarsson (V) har i en motion yrkat att
kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att påbörja byggandet av en
cykelväg mellan Södra Sandby och Revingeby.
Beslutsunderlag
Motionen ”Bygg en cykelväg mellan Södra Sandby och
Revingeby.
Tekniska nämndens beslut den 19 juni 2013, § 130, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2013.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att motionen bifalls på så sätt att cykelväg mellan Södra Sandby och Skatteberga
prioriteras.
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att hitta
enklare lösningar som kan göra sträckan mellan Södra Sandby och Revingeby
säkrare för cykeltrafik,
att därmed anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att hitta
enklare lösningar som kan göra sträckan mellan Södra Sandby och Revingeby
säkrare för cykeltrafik,
att därmed anse motionen besvarad.
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 258
Medborgarförslag angående ”byggplanerna i Lunds
folkpark”
Dnr KF 2013/0039
Sammanfattning
Magnus Sjöbeck föreslår i medborgarförslag att fullmäktige, ånyo omprövar
bostadsbyggande i folkparken, och beaktar följande förslag: Utveckla folkparken
som exempelvis natur-och kulturcenter, beakta tillämpningen av miljölagen,
pröva behovet av en social och miljöinriktad konsekvensanalys av området samt
tillämpning av balanseringsprincipen. Kommunkontoret föreslår att innan frågan
om bostäder är prövad, bör inga andra förslag beaktas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-01-26, § 15.
Medborgarförslag, Magnus Sjöbeck 2013-02-18.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-06-10.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Lars Bergwall (C) och Carolina
Nordbeck (FP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till pågående detaljplanearbete avslå medborgarförslaget.
Emma Berginger (MP), Sven-Bertil Persson (DV), Anders Almgren (S) och
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att uppdra åt Byggnadsnämnden att avbryta det påbörjade detaljplanearbetet för
Väster 5:10,
att uppdra åt Tekniska nämnden att utarbeta ett förslag till utveckling av
parkmiljön i och kring Folkparken, samt
att därmed anse medborgarförslaget bifallet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till pågående detaljplanearbete avslå medborgarförslaget.
Reservationer
Anders Almgren (S), Peter Fransson (S), Sven-Bertil Persson (DV), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 259
Medborgarförslag angående parker i Lunds kommun
Dnr KF 2013/0046
Sammanfattning
Ulf Berggren föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige i Lund avger
en avsiktsförklaring vad gäller parkerna i kommunen med inriktningen att ingen
byggnation av bostäder får ske inom parkområdena och i dess absoluta närhet.
Då bl a förtätning är en del i kommunens strategi för att minska bilanvändningen
och spara på åkermark, bedöms förslaget att freda alla ytor som klassas som
parkmark i tätorterna, inte som möjligt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, avsiktsförklaring angående parker i Lund.
Byggnadsnämndens protokoll 2013-05-16, § 108.
Tekniska nämndens protokoll 2013-04-17.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-08-05.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C), Torsten
Czernyson (KD) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget med hänvisning till kommunkontorets
tjänsteskrivelse.
Emma Berginger (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att uttala följande: I kommunens förslag till ”Åtgärdsprogram för naturvård i
Lunds kommun 2014-2016” heter det bland annat: ”Parkerna, de gröna ytorna,
natur och strövområden är attraktiva områden i och runt städerna. Många studier
visar på sambandet mellan människors hälsa och riklig förekomst av sådana
områden. Hjärnan återhämtar sig bättre i naturmiljö än i urban miljö utan inslag
av natur. Dagliga aktiviteter i parker och gröna stråk höjer sinnesstämningen och
ökar självförtroendet.”
Kommunfullmäktige anser det därför vara av stor vikt att kommunens parker
bevaras, utvecklas och skyddas från exploatering. Så långt delar vi
medborgarförslagets uppfattning. Kommunfullmäktige kan dock inte ställa sig
bakom förslaget att byggande inte får ske i parkers omedelbara närhet. I vissa
fall kan det vara lämpligt att bostäder läggs nära parker. Detta skapar attraktiva
boendeområden med god tillgång till grönytor för de boende. Ur ett
barnperspektiv är det positivt att parker bevaras och ur samma perspektiv är det
positivt att bygga bostäder i parkers närhet.
att med hänvisning till ovanstående i så måtto bifalla medborgarförslaget att
kommunfullmäktige beslutar att kommunens parker ska skyddas från
exploatering
att medborgarförslaget i övrigt ska anses besvarat med vad som ovan anförts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-08-14

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget med hänvisning till kommunkontorets
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 260
Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2013/0545
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts protokoll från sammanträde 2013-05-13.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts protokoll från sammanträde 201305-14.
Kommunala studentrådets protokoll från sammanträde 2013-05-14.
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§ 261
Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2013/0001
Kommundirektörens vidaredelegation samt förteckning över befogenheter
gällande fr o m den 1 juli 2013.
Dnr KS 2013/0001
Beslutsattestanter och kontoansvariga för kommunkontoret (finansförvaltning)
gällande fr o m den 1 juli 2013.
Dnr KS 2013/0001
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§ 262
Meddelanden
Dnr KS 2013/0546
Kommunala pensionärsrådets protokoll från sammanträde den 21 maj 2013.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning av Fairtrade City 2012,
finansierat ur miljö-anslaget.
Dnr KS 2013/0460
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för miljöutbildning,
finansierat ur miljö-anslaget.
Dnr KS 2013/0461
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning av Ekologisk mat i Lunds
kommun (EMIL) 2012.
Dnr KS 2013/0462
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning av Energi-och
klimatrådgivning till företag 2012.
Dnr KS 2013/0463
Verksamhetsberättelse revideringen av LundaEko 2012, finansierat ur
miljöanslaget.
Dnr KS 2013/0464
Verksamhetsberättelse 2012 för avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och
säkerhet.
Dnr KS 2013/0465
Skrivelse angående ett förslag till en modern torg-oas i Lund.
Dnr KS 2013/0512
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.
Dnr KS 2013/0526
Sammanträdestider för Sveriges Kommuner och Landsting för år 2014.
Dnr KS 2013/0499
Policy för parkering på gatumark i Lunds kommun, antaget av tekniska nämnden
2013-05-15.
Dnr KS 2012/1005
Region Skånes roll för Skånes kollektivtrafik.
Dnr KS 2013/0544
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Verksamhetsberättelse 2012 för avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och
säkerhet.
Dnr KS 2012/0315
Från Trafikverket inkommet beslut om precisering av riksintresseanspråk
avseende Malmö flygplats.
Dnr KS 2012/0743
Tekniska nämndens beslut avseende antagande av Ljusplan för Lunds stadskärna
inklusive Stadsparken.
Dnr KS 2012/1067
Christer Wallins (M) avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Första
Fastighets AB IDEON.
Dnr KS 2013/0627
Kommunala handikapprådet (KHR) protokoll från sammanträde 2013-06-04.
Sydvatten AB protokoll från årsstämma 2013-05-31.
Dnr KS 2013/0003
Kommunrevisionens rapport avseende granskning av kvalitet inom hemvården.
Dnr KS 2013/0641
Inkommen skrivelse angående ljusreglerad utfart vid Knivsåsen i Dalby.
Dnr KS 2013/0660
Inkommen skrivelse från Röda Korset ställd till integrationsrådets ordförande
Torsten Czernyson och hans styrelse.
Dnr KS 2013/0652
Inkommet överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut avseende
biogasanläggning på
fastigheten Önneslöv 38:3, Lunds kommun.
Dnr KS 2012/0613
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