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Sammanträdesdatum

2013-10-02
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Stadshusets sessionssal, kl 15:00-19.30
Helmfrid Mats (M)
Wallin Christer (M)
Hogerud Anna-Lena (S) §§ 288-290 och 292-323
Johannessen Ronny (M), kl. 15.00-18.45, §§ 288-308
Klette Tove (FP)
Nordbeck Carolina (FP)
Bergwall Lars (C), kl. 15.00-19.20, §§ 288-315
Czernyson Torsten (KD)
Abelson Björn (S)
Berginger Emma (MP)
Forkstam Petter (MP)

Ersättare:

Wallén Göran (M), §§ 288-290 och 292-323, tjänstgör för Ronny Johannessen (M) §§ 309-323
Rehn Winsborg Louise (M)
Burman Louise (M)
Krantz Oskar (FP), tjänstgör för Lars Bergwall (C) §§ 316-323
Sandberg Philip (FP)
Olsson Ann-Margreth (S), kl. 15.00-19.05, tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 288-309
Nymark Ulf (MP)
Gunnarsson Hanna (V), tjänstgör för Mats Olsson (V)
Persson Sven-Bertil (DV), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) § 291 samt för Anders
Almgren (S) §§ 310-323

Övriga närvarande:

Pontus Gunnarsson, administrativ chef, kommunkontoret
Pernilla Ardhe, kommunjurist, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret, kl. 15-15.40
Kaj Persson, redovisningschef, kommunkontoret, kl. 15.00-15.40
Lena Bråberg Svensson, kommunkontoret, kl. 15.00-15.40
Karin Lilja, vik. press- och mediachef, kommunkontoret, kl. 16.00-19.30

Justerare:

Emma Berginger (MP) med Tove Klette (FP) som ersättare

Paragrafer:

§§ 288 - 323

Plats/tid för justering:

Kommunkontoret, onsdagen den 9 oktober 2013, kl. 14.00

Underskrifter:

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Helmfrid Mats

Justerare
Emma Berginger

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2 oktober 2013

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Pernilla Ardhe
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§ 288
Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Dnr KS 2013/0002
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens rapport om placering av pensionsmedel,
daterad 2013-09-16.
Kommunkontoret/ekonomiavdelningens rapport över kommunens låneskuld,
inkommen till kommunstyrelsen den 19 september 2013.
Rapporterna redovisas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-10-02

§ 289
Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för Politisk ledning
och Kommunstyrelsen
Dnr KS 2013/0795
Sammanfattning
Delårsrapport per den 31 augusti 2013 ska i enlighet med kommunens
ekonomistyrningsmodell inlämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapporten
innehåller en prognos över utfall/resultat för året.
Verksamheten för politisk ledning beräknas i år gå med ett underskott i
storleksordningen -1,9 mnkr. Största avvikelsen uppkommer på
överförmyndarnämnden och Habostyrelsen som prognostiserar underskott på ca
0,7 mnkr vardera.
Kommunkontoret total sett, inklusive resultatenheter och projektverksamhet,
prognostiserar ett överskott på 4,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterat den 13 september 2013.
Bilaga 1 – Delårsrapport för politisk ledning.
Bilaga 2 – Delårsrapport för kommunstyreslen.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa delårsrapport per den 31 augusti med bokslutsprognos för helåret
2013.
Reservationer
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunkotorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 290
Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för Lunds kommun
Dnr KS 2013/0789
Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport för Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-24,
Kommunkontorets rättelseblad 2013-09-25.
Delårsrapport per 31/8 för Lunds kommun, daterad 2013-09-25
Bilagor: Nämndernas delårsrapporter.
Yrkanden
Anna-Lena Hogerud (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att återremittera ärendet till kommunkontoret med följande uppdrag:
- komplettera med en bedömning av konsekvenserna av läraravtalet
- komplettera med siffror som tar hänsyn till pris- och löneförhandlingar.
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten för 2013,
samt att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. Vidare yrkar de
avslag på återremissyrkandet.
Emma Berginger (MP) instämmer i Anna-Lena Hogeruds (S) m.fl.
återremissyrkande samt, för det fall återremissyrkandet inte vinner
kommunstyrelsens bifall, i Mats Helmfrids (M) m.fl. sakyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå återremissyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar därefter i enlighet med hans eget m.fl. yrkande i sak.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapporten för 2013, samt
att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forksatm (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 290/01 och 02..

Justerare
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Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från S,V och MP.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 291
Lunds Samordningsförbund - anhållande om beviljad
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012
Dnr KS 2013/0753
Sammanfattning
Lunds samordningsförbund har till kommunfullmäktige översänt årsredovisning
samt revisionsberättelse för år 2012. Kommunfullmäktige ska besluta om
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för 2012.
Revisionsberättelse för 2012 daterad den 24 april 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-13.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att förbundsstyrelsen för Lunds samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
Jäv
Det antecknas att Anna-Lena Hogerud (S) och Göran Wallén (M) lämnar
sammanträdet under ärendets behandling.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 292
Äskande av medel till Sommarlund 2014 och 2015
Dnr KS 2013/0757
Sammanfattning
Sommarlund har genomförts tre somrar i Lund, 2011-2013. Kultur- och
fritidsnämnden har kontinuerligt följt upp och utvärderat verksamheten.
Nämnden önskar att Sommarlund ska genomföras även fortsättningsvis. För att
möjliggöra god framförhållning i planeringen anhåller nämnden om att medel för
2014 och 2015 tillförs deras driftbudgetram med 3 450 tkr per år. Motsvarande
medel finns avsatta i kommunens budget (EVP), under reserverade medel hos
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Rapport om Sommarlund 2011 och 2012.
Programhäfte Sommarlund 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2013.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 augusti 2013 § 82.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram utökas med 3 450 tkr per år 2014
och 2015 för genomförande av projektet Sommarlund,
att finansiering sker genom disposition av under ”Reserverade medel” avsatta
medel för Sommarlund,
att kultur- och fritidsnämnden kontinuerligt följer upp och utvärderar projektet
och tar upp frågan om fortsatt finansiering i samband med beredningen av
ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 293
Rekrytering av förvaltningschef till serviceförvaltningen
Dnr KS 2013/0163
Sammanfattning
Förvaltningschefen för serviceförvaltningen har lämnat sin anställning. En
rekryteringsprocess för ny förvaltningschef har genomförts enligt mall avseende
den politiska processen vid rekrytering av förvaltningschefer i Lunds kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg 2013-02-18 en rekryteringsgrupp
bestående av fem ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Servicenämndens presidium har medverkat i rekryteringsprocessen.
Rekryteringsgruppen beslutade 2013-09-09 att föreslå kommunstyrelsen att
anställa Pål Svensson, som förvaltningschef för serviceförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att anställa Pål Svensson, som förvaltningschef för serviceförvaltningen.
Protokollsanteckning
Hanna Gunnarsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV): Informationen om
kandidaten var mycket liten och framöver måste informationen förbättras om
förvaltningschefsanställningsbeslut.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets personalavdelning
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 294
Personalstrategisk handlingsplan 2014 - 2015
Dnr KS 2013/0762
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2010 om en medarbetarpolicy som
ersätter det tidigare personalpolitiska programmet. Handlingsplaner baserade på
medarbetarpolicyn ska tas fram och följas upp i samband med årsredovisningen.
Varje år antar därför kommunstyrelsen en handlingsplan för det
personalstrategiska arbetet. Handlingsplanen som innehåller särskilda områden
som ska vara i fokus kommande år och är ett komplement till det ordinarie HRarbetet i kommunen föreslås nu göras tvåårig med årlig uppdatering (jmf EVPprocessen). Åtgärderna i handlingsplanen samt det ordinarie HR-arbetet följs
upp i den årliga personalstrategiska uppföljningen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2010, § 52.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2013
Personalstrategisk handlingsplan för 2014-2015.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut den 9 september 2013, § 27.
Yrkanden
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C), Torsten Czernyson (KD) och Mats
Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag att göra
Personalstrategisk handlingsplan tvåårig med årlig uppdatering och att anta
Personalstrategisk handlingsplan för 2014-2015.
Hanna Gunnarsson (V), Anna-Lena Hogerud (S) och Emma Berginger (MP)
yrkar att fokusområdena för personalpolitiken 2014 ska kompletteras med hur
kommunen ska arbeta för att uppnå mer jämställda löner samt med hur
kommunen ska arbeta med systematiskt rehabiliteringsarbete. Vidare yrkar de att
planen ska vara ettårig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Carolina Nordbecks (FP) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag att göra Personalstrategisk handlingsplan tvåårig med årlig
uppdatering
att anta Personalstrategisk handlingsplan för 2014-2015.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forksatm (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig

Justerare

Utdragsbestyrkande
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mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 294/01.
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från V, S och MP.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets personalavdelning
Samtliga nämnder och styrelser
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 295
Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv för vissa
aktiebolag med kommunala ägarintressen
Dnr KS 2013/0821
Sammanfattning
Mot bakgrund av ny lagstiftning har en översyn gjorts av bolagsordningar och
ägardirektiv för vissa aktiebolag med kommunala ägarintressen.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-19.
Förslag till ny bolagsordning för LKF.
Förslag till nya ägardirektiv för LKF.
Förslag till ny bolagsordning för LKP.
Förslag till nya ägardirektiv för LKP.
Yrkanden
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag. Därutöver yrkar han att kommunstyrelsen beslutar att
uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse representanter till kommande
extra bolagsstämmor.
Emma Berginger (MP) instämmer i Mats Helmfrids (M) yrkande med följande
tillägg/justeringar:
att inledningen i LKPABs Bolagsordning § 3 ges följande lydelse (ändringar i
förhållande till kommunkontorets förslag inom situationstecken):
I samverkan med andra berörda kommunala myndigheter skall bolaget medverka
till att genomföra lösningar för allmän ”personbils- och cykelparkering,
bilpoolsparkering,” boendeparkering och verksamhetsparkering …. osv.
att första meningen i LKPABs Bolagsordning § 4 ges följande lydelse:
Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska medverka
till att ordna trafiken utifrån kommunens miljö- och klimatmål och understödja
en hållbar tätortsutveckling.
att första meningen i LKPABs Ägardirektiv under rubriken ”Ändamål med
bolagets verksamhet” ges följande lydelse:
Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska medverka
till att ordna trafiken utifrån kommunens miljö- och klimatmål och understödja
en hållbar tätortsutveckling.
Anna-Lena Hogerud (S) och Hanna Gunnarsson (V) instämmer i Emma
Bergingers (MP) yrkande förutom såvitt avser första tilläggsatt-satsen gällande
ändrad lydelse av LKPABs Bolagsordning § 3.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Emma Bergingers (MP) första
tilläggsatt-sats mot avslag på densamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå att-satsen.
Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Bergingers (MP), Anna-Lena
Hogeruds (S) och Hanna Gunnarssons (V) övriga tilläggsatt-satser mot avslag på
desamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå att-satserna.
Kommunstyrelsen beslutar därefter i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl.
yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna framlagda förslag till nya bolagsordningar och fastställa
ägardirektiv för Lunds Kommuns Parkerings AB och Lunds Kommuns
Fastighets AB.
Kommunstyrelsen beslutar därutöver
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse representanter till
kommande extra bolagsstämmor.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forksatm (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 295/01
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från MP.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 296
Förvärv av resterande aktier i Fastighets AB Lund Arena
Dnr KS 2013/0820
Sammanfattning
I ärendet föreslås kommunstyrelsen godkänna förvärv av resterande aktier,
motsvarande 37,5 %, i Fastighets AB Lund Arena i enlighet med gällande
aktieägaravtal.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-19.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvärv av resterande aktier i Fastighets AB Lund Arena i enlighet
med de förutsättningar som anges i kommunkontorets tjänsteskrivelse och ge
kommundirektören i uppdrag att verkställa förvärvet och underteckna
nödvändiga handlingar.

Beslut expedieras till:
Kommundirektören
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 297
Utseende av ett ombud och en ersättare till kommande
bolagstämma i Sydvatten AB
Dnr KS 2013/0494
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2013 att godkänna förslag till nytt
konsortialavtal mellan aktieägarna i Sydvatten AB, samt att godkänna förslag till
justerad bolagsordning för Sydvatten AB.
Efter beslut i delägarkommunerna kommer konsortialavtal och bolagsordning att
behandlas av Sydvattens bolagsstämma.

Beslutsunderlag
Missivskrivelse från Sydvatten AB den 17 maj 2013.
Kommunstyrelsens beslut den 14 augusti 2013, § 239.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2013, § 117.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse ombud med ersättare att
företräda Lunds kommun vid kommande bolagsstämma i Sydvatten AB och
därvid rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 298
Detaljplan för del av Östra Torn 27:12 m.fl. (MAX IV inom
Brunnshögsområdet) - Samråd
Dnr KS 2013/0722
Sammanfattning
För området gäller detaljplan L889, laga kraft 2010-04-29, som medger
uppförandet av synkrotonljusanläggningen Max IV med därtill hörande kontor,
laboratorieverksamhet och informationslokal. Inom planområdet medges även
utbyggnad av huvudgata och lokalgata på allmän platsmark. Syftet med
huvudgatan är att möjliggöra att den nuvarande vägen mellan Brunnshög och
Norra Fäladen byggs ut som huvudgata i ny sträckning från Odarslövsvägen till
befintlig vägport under väg E22. Dessutom gäller ändring av detaljplan L889A,
laga kraft 2012-07-05 som medger utökade byggrätter på höjden och till ytan.
Efter att detaljplanen L889 antagits och vunnit laga kraft har den planerade
verksamhetsutövaren Lunds universitet kommit fram till att huvudgatans läge i
gällande detaljplan riskerar att störa verksamheten inom anläggningen Max IV
genom vibrationer från trafik.
Beslutsunderlag
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2013-06-04.
Planbeskrivning, upprättad 2013-06-04.
Byggnadsnämndens beslut 2013-06-19, § 131, jämte bilaga .
Byggnadsnämndens underrättelse 2013-08-23.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-08-26.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Tove Klette (FP), Björn Abelson
(S), Lars Bergwall (C) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att tillstyrka planförslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget.
Protokollsanteckning
Emma Berginger (MP): Miljöpartiet vill framhålla att vi inte står bakom
planeringen av två nya bilvägar över/under E22 som nämns i
samrådshandlingens sida 10.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 299
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (skola) i Lund, Lunds
kommun
Dnr KS 2013/0731
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en skola med
intilliggande mindre idrottshall inom del av Östra Torn 27:2. En skola för cirka
200 elever i ålder 6-10 år föreslås inom området. Detaljplanen innehåller även
tillhörande gatu- och parkstruktur för att skapa en fungerande första etapp av
Brunnshög.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad den 3 maj 2013 jämte bilagor.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2013.
Byggnadsnämndens beslut den 16 maj 2013, § 101.
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 23 augusti 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2013.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka planförslaget.
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig över planen enligt följande:
Brunnshögsområdet planeras som en modern stadsdel med hög miljöprofil och
tät bebyggelse. Den föreslagna skolan kommer att byggas före övriga delar av
Brunnshög för att först ge service till befintlig bebyggelse i närliggande
stadsdelar och sedan fungera som skola för Brunnshög.
Den del av tomten där skolbyggnaderna föreslås bör utnyttjas bättre, helst för
både skola och bostäder. Bostäder anses inte kunna byggas i det aktuella området
förrän senare när omgivande kvarter börjat bebyggas, men det vore olyckligt om
vi inte utnyttjar läget för framtida möjlig bostadsbebyggelse, endera ovanpå
skolan eller att skolan förtätas och byggs i flera våningsplan och område frigörs
för kommande bostadsbebyggelse.
Om en del av kvarteret frigörs för framtida bostadsbebyggelse så kan den delen
med fördel också utgå ur den nuvarande detaljplanen, så länge möjligheten finns
att förtäta med bostäder senare. Skolans uteområden skall inte minskas utan den
bebyggda ytan bör utnyttjas bättre.
att i övrigt åberopa kommunkontorets förslag till yttrande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 299/01.
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från S, MP och V.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 300
Detaljplan för Veberöd 8:136 m.fl. i
Veberöd(Annelundsområdet), Lunds kommun -Samråd
Dnr KS 2013/0756
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostadshus med
tillhörande gator och parkmark inom fastigheten Veberöd 8:136.
Beslutsunderlag
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration upprättad den 5 juni
2013.
Planbeskrivning upprättad den 5 juni 2013.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2013.
Byggnadsnämndens beslut den 19 juni 2013, § 132.
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 30 augusti 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2013.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka planförslaget.
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avstyrka
planförslaget.
Björn Abelson (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att yttra sig över planen enligt följande:
Planen för Annelundsområdet i Veberöd är på många sätt ett klassiskt
villaområde. Förutsättningarna för att planera har dock steg för steg förändrats,
vi har idag ett hårt tryck på att hålla ner exploateringen av jordbruksmark och
bör följaktligen utnyttja marken väl när vi väljer att bebygga den. Detaljplanen
för Veberöd 8:136 m fl i Veberöd bör omarbetas för att få plats med fler
bostäder, genom att välja mindre tomtstorlekar och ett större inslag av radhus.
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 återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen beslutar att Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande ska utgöra
motförslag.
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till att Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag
Nej för bifall till att Emma Bergingers (MP) yrkande ska utgöra motförslag
Omröstningen utfaller enligt följande:
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S) och
Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) röstar nej.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette
(FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD)
avstår från att rösta.
Med 4 ja-röster mot 2 nej-röster och 7 som avstår beslutar kommunstyrelsen
således att Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen:
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette
(FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD)
röstar ja.
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S) och
Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen
således i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka planförslaget.
Reservationer
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
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Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 300/01.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 301
Informationsskyltar angående Slaget vid Lund
Dnr KS 2013/0701
Sammanfattning
Länsstyrelsen har gjort en inventering av de skyltar som markerar viktiga platser
för Slaget vid Lund. Skyltarna är i dåligt skick och Länsstyrelsen överväger nu
att plocka bort dem.
Lunds kommun uppmanas att komma in med synpunkter i ärendet.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens meddelande 2013-08-13 Informationsskyltar angående slaget vid
Lund.
Skyltprogrammet - inventering.
Slaget vid Lund.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att förorda att Länsstyrelsen plockar bort befintliga skyltar som anger
intressepunkter för Slaget vid Lund
att uppdra åt Näringslivsavdelningen att utreda frågan om en framtida lösning,
såväl en digital som en fysisk informativ skyltning på plats, tillsammans med
Kävlinge kommun och Länsstyrelsen
att uppdra åt Näringslivsavdelningen att undersöka möjligheten att få inspiration
till en framtida lösning i ett samarbete med Spetsutbildningen i Historia vid
Katedralskolan. Förslag till hur Lunds historia kan presenteras kan t ex fås
genom att engagera eleverna i en tävling.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Näringslivsavdelningen
Akten
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§ 302
Förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2014 - 2025
Dnr KS 2013/0669
Sammanfattning
Region Skåne har överlämnat förslag till regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2014-2025, jämte bilagor till Lunds kommun för yttrande. Tekniska
nämnden och byggnadsnämnden har lämnat gemensamma synpunkter i ärendet.
Parallellt har kommunerna i MamöLundregionen tagit fram ett gemensamt
underlag med synpunkter till Region Skåne. Dessa synpunkter liksom
nämndernas synpunkter över planförslaget är inarbetade i kommunkontorets
förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025,
remissversion
2013-05-23.
Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2013-06-18.
Bilaga 2. Cykelvägsplan för Skåne, remissversion 2013-05-23.
Tekniska nämndens beslut 18 september.
Byggnadsnämndens beslut 19 september.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17.
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Anna-Lena Hogerud (S), Torsten Czernyson (KD), Lars
Bergwall (C) och Carolina Nordbeck (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag.
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förlag med följande tillägg:
att samtliga förslag till infrastrukturåtgärder som enligt Region Skånes
miljökonsekvensbeskrivning motverkar målen om klimat och hälsa ska utgå ur
planen, dvs framför allt samtliga kapacitetshöjande åtgärder i vägtrafiksystemet
och stödet till regionala flygplatser.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med kommunkontorets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Bergingers (MP)
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2014-2025 åberopa vad som framförs i kommunkontorets tjänsteskrivelse.
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Reservationer
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Region Skåne
Akten
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§ 303
Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet
2014 - 2025
Dnr KS 2013/0590
Sammanfattning
Trafikverket har till kommuner m fl översänt förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2014-2025, för kännedom och eventuella synpunkter senast
den 1 oktober 2013. Kommunerna i MalmöLundregionen, har utarbetat ett
gemensamt yttrande över planen. Byggnadsnämnden och tekniska nämnden i
Lunds kommun har tillsammans med övriga kommuners synpunkter, utgjort
underlag för arbetet.
Beslutsunderlag
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, remissversion 201306-14.
Byggnadsnämndens yttrande 2013-08-22, § 161.
Tekniska nämndens yttrande 2013-08-21, § 153.
MalmöLundregionens yttrande 2013-09-18.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-18.
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Anna-Lena Hogerud (S), Tove Klette (FP), Lars Bergwall
(C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag.
Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att yttra sig över planen enligt följande:
Kommunstyrelsen anser att det är av synnerligen stor vikt för transportsystemet
lokalt, regionalt och nationellt att bristerna i spårkapacitet på Södra Stambanan
mellan Malmö och Lund snarast undanröjes. Ekonomiska anslag måste därför
ställas till förfogande för att tidigarelägga utbyggnaden till fyra järnvägsspår hela
sträckan från Malmö till Högevall. Även dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm Maria kan tidigareläggas om Trafikverket får erforderliga anslag för att
genomföra projektet. I planen ska detta ske först 2020 - 2025. Att fördröja
dubbelspårsutbyggnaden av denna del på Västkustbanan innebär att man inte kan
utnyttja den nya järnvägskapacitet som öppnandet av Hallandsåstunneln medför.
En lång enkelspårssträckning hämmar Västkustbanans möjligheter att ersätta
klimatstörande trafik på E6.
Skåne läns och Lunds kommuns klimatmål förutsätter en kraftig minskning av
utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken. Tillgången på icke-fossila drivmedel
kommer, liksom bilflottans andel av utsläppsfria fordon, med stor sannolikhet att
vara begränsad för överskådlig framtid, varför utsläppsreduceringar till en
betydande del måste ske genom minskat bilresande. Kapaciteten i dagens
väginfrastruktur är därför tillräcklig för morgondagens och framtidens behov.
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Därför anser vi att följande objekt ska utgå ur den nationella planen:
E6 trafikplats Flädie
E65 Svedala - Börringe
E22 trafikplats Lund Södra
E22 trafikplats Ideon
E22 genom Lund
E22 Linderöd-Västra
att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att som Lunds kommuns yttrande över trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastruktur 2014-2025, överlämna MalmöLundregionens
gemensamma yttrande till näringsdepartementet.
Reservationer
Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från MP och V.

Beslut expedieras till:
Näringsdepartementet
Akten
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§ 304
Remiss angående inriktningsdokument för det kommande
Trafikförsörjningsprogrammet
Dnr KS 2013/0577
Sammanfattning
Region Skåne har utarbetat ett inriktningsdokument för det kommande
Trafikförsörjningsprogrammet. I dokumentet finns sammanställt de övergripande
resonemang, principer och strategiska val som region Skåne ser som viktiga vad
gäller planering och beslut kring kollektivtrafikens fortsatta utveckling i Skåne.
Beslutsunderlag
Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet
www.skane.se/infrastrukturremisser2013
Tekniska nämndens beslut 18 september
Byggnadsnämndens beslut 19 september
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-13.
Yrkanden
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag med följande tillägg och ändringar:
Kommunstyrelsen föreslår att målsättningarna för kollektivtrafiken bör
kompletteras med följande:
1. ett mål för att genomsnittshastigheten i busstrafiken ska höjas utan att
trafiksäkerhet och tillgänglighet till kollektivtrafiken försämras
2. ett mål om att det ska vara lätt, enkelt, bekvämt att till låg kostnad ta med
cykel inom allmänna kollektivtrafikslag
3. ett mål om att bättre tillgodose efterfrågan på fritidsresor utan att inskränka på
utbudet av pendlingsresor för arbete/studier
Kommunstyrelsen anser också att tillgängligheten till Københavns
Hovedbanegård som knutpunkt för internationell järnvägstrafik bör betonas
framför tillgänglighet till Copenhagen Airport.
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag med följande tillägg och ändringar:
Kommunstyrelsen föreslår att målsättningarna för kollektivtrafiken bör
kompletteras med följande:
1. ett mål för att genomsnittshastigheten i busstrafiken ska höjas utan att
trafiksäkerhet och tillgänglighet till kollektivtrafiken försämras
2. ett mål om att det ska vara lätt, enkelt, bekvämt att till låg kostnad ta med
cykel inom allmänna kollektivtrafikslag
3. ett mål om att bättre tillgodose efterfrågan på fritidsresor utan att inskränka på
utbudet av pendlingsresor för arbete/studier
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Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag med följande tillägg och ändringar:
Kommunstyrelsen föreslår att målsättningarna för kollektivtrafiken bör
kompletteras med följande:
1. ett mål om att det ska vara lätt, enkelt, bekvämt att till låg kostnad ta med
cykel inom allmänna kollektivtrafikslag
2. ett mål om att bättre tillgodose efterfrågan på fritidsresor utan att inskränka på
utbudet av pendlingsresor för arbete/studier

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande över förslag till inriktningsdokument för kommande
Trafikförsörjningsprogram, till Region Skåne överlämna de synpunkter som
framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse från Lunds kommun.
Reservationer
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från MP.

Beslut expedieras till:
Region Skåne
Akten
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§ 305
Remiss - Godsstrategi för Skåne
Dnr KS 2013/0587
Sammanfattning
Region Skåne har remitterat förslag till Godsstrategi för Skåne, till kommuner m
fl. Syftet med strategin är att tydliggöra de politiska ambitionerna på kort och
lång sikt avseende infrastruktur, markanvändning och övriga frågeställningar
kopplade till regionens godstransporter och regional utveckling. Tekniska
nämnden och byggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet. Kommunkontoret har
sammanställt förslag till yttrande för Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Godsstrategi www.skane.se/infraremisser2013.
Tekniska nämndens beslut 18 september.
Byggnadsnämndens beslut 19 september.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-13.
Yrkanden
Emma Berginger (MP), Björn Abelson (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig över strategin enligt följande:
”Region Skåne bör utarbeta en tydligare strategi för att undvika att den
förväntade ökade mängden transporterat gods så långt som möjligt inte åtföljs av
en motsvarande ökning av antalet fordonsrörelser, dvs en strategi för hur större
godsmängder ska fraktas med relativt sett färre transporter. Kommunstyrelsen
anser också att Godsstrategin bör relateras till riksdagens beslut om en
fossilbränslefri motorfordonsflotta 2030 och att mål för transportföretagens
anslutning till regionens uppmaning Fossilbränslefritt Skåne 2020 bör sättas upp.
Dubbelspår hela sträckan Helsingborg – Ängelholm bör prioriteras i syfte att få
till stånd en ökad andel godstrafik på järnväg. Planeringen för en eventuell HHled ska enligt vår mening syfta till en fast förbindelse enbart för järnvägstrafik.”
att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag till beslut.
Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Ronny Johannessens (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande över förslag till Godsstrategi, till Region Skåne överlämna de
synpunkter som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse från Lunds
kommun.
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Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forksatm (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 305/01.
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från MP, S och V.

Beslut expedieras till:
Region Skåne
Akten
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§ 306
Remiss av PM Trafikstrategi för Helsingborgs stads
trafikplanering
Dnr KS 2013/0636
Sammanfattning
Helsingborgs stad har tagit fram dokumentet PM Trafikstrategi, som utgör ett av
flera fördjupnings PM vilka är kopplade till stadens strategiska översiktsplan, ÖP
2010. Syftet är att samla och redovisa de strategier staden valt att tillämpa för att
utveckla trafiksystemet. Trafikstrategin ska ligga som grund för framtagandet av
en ny trafikplan med fastlagda och tidssatta åtgärder. Lunds kommun har
inbjudits att lämna synpunkter på förslagen i promemorian.
Beslutsunderlag
PM Trafikstrategi, FördjupningsPM kring Helsingborgs stads trafiksystem.
Stadsbyggnadsnämndens, Helsingborg, remisskrivelse den 28 juni 2013.
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 7
augusti 2013.
Tekniska nämndens beslut den 21 augusti 2013, § 150.
Byggnadsnämndens beslut den 22 augusti 2013, § 165.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att som svar till Helsingborgs stad översända kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Helsingborgs stad
Akten
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§ 307
Riktlinjer för anslag till integrationsfrämjande verksamhet
Dnr KS 2013/0816
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 november 2012 att göra
delar av integrationsanslaget sökbart för integrationsfrämjande verksamhet,
projekt och aktiviteter. Kommunkontoret fick i uppdrag att utarbeta förslag till
ersättningsnivåer och anvisningar till riktlinjerna. Kommunstyrelsens
arbetsutskott diskuterade kommunkontorets förslag den 16 september 2013.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa förslag till riktlinjer för Lunds
kommuns integrationsanslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 september 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 18 september 2013 med förslag till riktlinjer.
Yrkanden
Torsten Czernyson (KD), Lars Bergwall (C), Christer Wallin (M) och Tove
Klette (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinjer för Lunds kommuns integrationsanslag, med den
justeringen att texten i sista raden i sista punkten under rubriken Kriterier på
sidan 2 i riktlinjerna ska lyda ” ...ökad inkludering inom till exempel idrott,
kultur och boendemiljöer.” ,
att ge kommunkontoret i uppdrag att följa upp riktlinjerna år 2016,
att uppdra till kommundirektören, med möjlighet till vidaredelegation, att
besluta om bidrag med ledning av riktlinjerna.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinjer för Lunds kommuns integrationsanslag, med den
justeringen att texten i sista raden i sista punkten under rubriken Kriterier på
sidan 2 i riktlinjerna ska lyda ” ...ökad inkludering inom till exempel idrott,
kultur och boendemiljöer.” ,
att ge kommunkontoret i uppdrag att följa upp riktlinjerna år 2016,
att uppdra till kommundirektören, med möjlighet till vidaredelegation, att
besluta om bidrag med ledning av riktlinjerna,
att uppdra åt kommunkontoret att i dialog med LIFS utarbeta ett avtal som
innebär att mediacentralens verksamhet kan fortsätta.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinjer för Lunds kommuns integrationsanslag med justeringarna
dels att texten i sista raden i sista punkten under rubriken Kriterier på sidan 2 i
riktlinjerna ska lyda ” ...ökad inkludering inom till exempel idrott, kultur och
boendemiljöer.” och dels att de två sista meningarna i första stycket under
rubriken Bidrag på sid 3 i Riktlinjerna utgår,
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att ge kommunkontoret i uppdrag att följa upp riktlinjerna år 2016,
att uppdra till kommundirektören, med möjlighet till vidaredelegation, att
besluta om bidrag med ledning av riktlinjerna,
att uppdra åt kommunkontoret att i dialog med LIFS utarbeta ett avtal som
innebär att mediacentralens verksamhet kan fortsätta.
Petter Forkstam (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget
till riktlinjer till berörda nämnder, dvs. barn- och skolnämnderna,
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden. För det fall remissyrkandet inte vinner kommunstyrelsens
bifall instämmer han i Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Petter Forkstams (MP) remissyrkande
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torsten Czernysons (KD) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen beslutar att Anna-Lena Hogeruds (S) m.fl. yrkande ska utgöra
motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande
Nej för bifall till Anna-Lena Hogeruds (S) m.fl. yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette
(FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD)
röstar ja.
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), 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 Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinjer för Lunds kommuns integrationsanslag, med den
justeringen att texten i sista raden i sista punkten under rubriken Kriterier på
sidan 2 i riktlinjerna ska lyda ” ...ökad inkludering inom till exempel idrott,
kultur och boendemiljöer.”
att ge kommunkontoret i uppdrag att följa upp riktlinjerna år 2016,
att uppdra till kommundirektören, med möjlighet till vidaredelegation, att
besluta om bidrag med ledning av riktlinjerna.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 307/01.
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i remissyrkandet och i yrkandet från V.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommundirektören
Akten
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§ 308
Handlingsplan för internationalisering och mänskliga
rättigheter 2013-2015
Dnr KS 2013/0788
Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande förslag till handlingsplan
2013-2015 för det integrationspolitiska programmet ”Världen i Lund – om
internationalisering och mänskliga rättigheter”.
Handlingsplanen är gemensam och riktar sig till kommunens verksamheter. Den
omfattar totalt 33 konkreta åtgärder inom de genomförandeområden som
kommunfullmäktige beslutat om. Kommunkontoret samordnar och följer arbetet
löpande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 september 2013.
Beslutsunderlag
”Världen i Lund - om internationalisering och mänskliga rättigheter”,
Kommunfullmäktige 2011-01-27, § 5.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-09-16.
Kommunkontorets skrivelse 2013-09-18 med Handlingsplan för
internationalisering och mänskliga rättigheter 2013-2015.

Yrkanden
Petter Forkstam (MP), Christer Wallin (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C)
och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att remittera
förslaget till handlingsplan för internationalisering och mänskliga rättigheter till
berörda nämnder i enlighet med fullmäktiges uppdrag i program för
internationalisering och mänskliga rättigheter.
Anna-Lena Hogerud (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att
komplettera handlingsplanen med att Lunds kommun ska vara en fristad för
förföljda författare och konstnärliga utövare samt att därefter remittera förslaget
till handlingsplan till berörda nämnder i enlighet med fullmäktiges uppdrag i
program för internationalisering och mänskliga rättigheter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Anna-Lena Hogeruds (S) m.fl. yrkande
om återremiss mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
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Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på återremissyrkandet
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande:
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette
(FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD)
röstar ja.
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att avslå
återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Petter Forkstams (MP) m.fl.
remissyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla remissyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera förslaget till handlingsplan för internationalisering och mänskliga
rättigheter till berörda nämnder i enlighet med fullmäktiges uppdrag i program
för internationalisering och mänskliga rättigheter.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 308/01.
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från S.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Akten
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§ 309
Remiss från Socialdepartementet med Boverkets förslag
på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter
Dnr KS 2013/0646
Sammanfattning
Boverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte
att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder. Regeringen vill i
denna remiss ha synpunkter på Boverkets förslag till lag- och
förordningsändringar. Samråd har skett med stadsbyggnadskontoret i
beredningen.
Beslutsunderlag
Socialdepartementet remiss med Boverkets förslag på regeländringar för fler
bostäder åt unga och studenter den 3 juli 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att översända kommunkontorets tjänsteskrivelse som sitt remisssvar till
socialdepartementet och uttala följande:
Kommunstyrelsen konstaterar att vi av tidsskäl inte fullt ut hunnit beakta hur
förslaget påverkar personer med funktionsnedsättnings möjligheter att bo i
framtida studentbostäder.
Protokollsanteckning
Petter Forkstam (MP): Det är viktigt att säkerställa att vindslägenheterna
garanteras studenter och ungdomar, och inte öppnas upp för den allmänna
bostadsmarknaden.
Oskar Krantz (FP): Att bygga bostäder som inte uppfyller grundläggande krav på
tillgänglighet strider mot både FN:s funktionshinderkonvention och de
övergripande riktlinjerna för den svenska handikappolitiken, dvs att samhället
ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara fullt
delaktiga i samhällslivet.
Hanna Gunnarsson (V): Det är av största vikt att alla bostäder är tillgängliga för
alla, oavsett funktionshinder, ålder och sysselsättning.

Beslut expedieras till:
Socialdepartementet
Akten
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§ 310
Remiss av betänkandet ”En enklare plan- och
bygglovsprocess”, Plangenomförandeutredningen (SOU
2013:34)
Dnr KS 2013/0506
Sammanfattning
Socialdepartementet, Plan-, bygg- och bostadsenheten, har skickat ut
betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess, Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34) på remiss till bl. a Lunds kommun.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har upprättat förslag till
yttrande över betänkandet. Kommunstyrelsen föreslås besluta att till
socialdepartementet överlämna stadsbyggnadskontorets och tekniska
förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse som kommunens yttrande över
betänkandet.
Beslutsunderlag
Sammanfattning Betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess,
Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34).
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse 2013-09-06.
Kommunkontorets missiv 2013-09-13.
Kommunstyrelsen beslutar
att till socialdepartementet överlämna stadsbyggnadskontorets och tekniska
förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse som kommunens yttrande över
betänkandet.

Beslut expedieras till:
Socialdepartementet
Akten
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§ 311
Remiss - Förslag till bildande av biotopskyddsområde av
Hardebergaängen, inom fastigheten Hardeberga 1:1,
Lunds kommun
Dnr KS 2013/0341
Sammanfattning
Tekniska nämnden har utarbetat förslag till biotopskyddsområde för
”Hardebergaängen” som ligger inom fastigheten Hardeberga 1:1. Syftet med
biotopskyddsområdet är att långsiktigt bevara och utveckla:
• den värdefulla miljötypen som ängen utgör.
• en rest av ett gammalt kulturlandskap med arter beroende av kontinuerlig
beteshävd.
Tekniska nämnden har haft ute förslaget på remiss, samtliga remissinstanser har
ställt sig positiva till förslaget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden beslut 2013-08-21 § 162 .
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-27 (inklusive bilagor).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2013.

Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bilda biotopskyddsområde av betesmarken Hardebergaängen, inom
fastigheten Hardeberga 1:1, Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 312
Motion från Börje Hansson (C) ”Planera för en
stationsnära bebyggelse i Stångby och spara den goda
åkerjorden!”
Dnr KF 2013/0045
Sammanfattning
Börje Hansson (C) föreslår i en motion att fullmäktige ska ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda frågan om en stationsnära bebyggelse
i Stångby med hyreslägenheter i fastigheter med 4-6 våningar samt att den goda
åkermarken i Stångby i möjligaste mån ska sparas för livsmedelsproduktion.
Beslutsunderlag
Börje Hanssons (C) motion ”Planera för en stationsnära bebyggelse i
Stångby och spara den goda åkerjorden” 2013-03-01.
Tekniska nämndens yttrande 2013-04-17, § 70.
Byggnadsnämndens yttrande 2013-04-17, § 80.
Kommunkontorets skrivelse 2013-05-10,
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-29, § 217.
Kommunkontorets skrivelse 2013-09-10.
Yrkanden
Lars Bergwall (C) och Anna-Lena Hogerud (S) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att tillstyrka motionen i enlighet med vad kommunkontoret föreslår.
Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Sven-Bertil Persson (DV)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med
den justeringen att byggnadsnämnden, istället för stadsbyggnadskontoret, ges i
uppdrag att utreda frågan om stationsnära bebyggelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka motionen i enlighet med vad kommunkontoret föreslår.
Reservationer
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut. Följande skriftliga reservation inges: ProtBil § 312/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 313
Motion från Nita Lorimer (V) ”Lund som modern gång- och
cykelstad - Ge Lunds cykel- och gångstråk riktiga namn”
Dnr KF 2012/0057
Sammanfattning
Nita Lorimer (V) föreslår kommunfullmäktige besluta
att namn ges åt alla Lunds cykel- och gångstråk
att skyltning av namn görs på lämpligt sätt så att det blir lätt att orientera sig
att namnen kommer på nästa version av stads- och cykelkartor
att SOS-alarm meddelas så att de kan uppdateras med namnen på gång- och
cykelstråken.
Beslutsunderlag
Nita Lorimers (V) motion Lund som modern gång- och cykelstad – Ge Lunds
cykel- och gångstråk riktiga namn.
Byggnadsnämndens beslut den 7 juni 2012, § 121.
Tekniska nämndens beslut den 20 juni 2012, § 129.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2012.
Kommunstyrelsens beslut den 8 augusti 2012, § 252.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2012, § 175.
Tekniska nämndens beslut den 21 augusti 2013, § 152.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2013.
Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen, med tillägg att i första hand namnge huvudcykelstråken.
Christer Wallin (M), Lars Bergwall (C), Torsten Czernyson (KD) och Tove
Klette (FP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Anna-Lena Hogerud (S), Hanna Gunnarsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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 avslå motionen.
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Reservationer
Sven-Bertil Persson (DV), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 314
Medborgarförslag angående belysning av sträcka på
Klostergården
Dnr KF 2013/0026
Sammanfattning
Måns Ander föreslår att kommunen ska anlägga belysning på en sträcka på
Klostergården.
Beslutsunderlag
.Medborgarförslag, inkommet den 4 februari 2013,
Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse den 25 februari 2013,
Tekniska nämndens beslut den 20 mars 2013, § 48,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2013,
Kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2013, § 180,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2013.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Lars Bergwall (C), Tove Klette
(FP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Anna-Lena Hogerud (S) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt Tekniska nämnden och Kultur och fritidsnämnden att se över
förutsättningarna för att skapa större sammanhängande belysta stråk för
rekreation och fritidsändamål,
att med hänvisning till ovanstående finna medborgarförslaget besvarat.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
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 avslå medborgarförslaget.
Reservationer
Sven-Bertil Persson (DV), Anna-Lena Hogerud (S) och Björn Abelson (S)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Skten
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§ 315
Medborgarförslag ”Installera solcell-system i ”Mötesplats
Klostergården”
Dnr KF 2013/0065
Sammanfattning
Jan Engvald, Nilla Bolding, Magnus Hultgren, Marie Hegnelius och Gunnars
Stensson föreslår att Lunds kommun ska installera solceller på tak och väggar på
byggnaden Mötesplats Klostergården.
Beslutsunderlag
Jan Engvalds, Nilla Boldings, Magnus Hultgrens, Marie Hegnelius och
Gunnars Stenssons medborgarförslag den 16 april 2013,
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2013,
Servicenämndens beslut den 19 juni 2013,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2013.
Yrkanden
Lars Bergwall (C), Tove Klette (FP), Christer Wallin (M) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med vad serviceförvaltningen anfört.
Emma Berginger (MP), Anna-Lena Hogerud (S), Petter Forkstam (MP) och
Sven-Bertil Persson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att bifalla medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Lars Bergwalls (C) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med vad serviceförvaltningen anfört.
Reservationer
Sven-Bertil Persson (DV), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 315/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 316
Medborgarförslag ”För bättre övergångsställen i Lund,
mål att vara bästa i landet”
Dnr KF 2013/0072
Sammanfattning
Alexandra Undhammar och Olle Holm föreslår ett modellförsök för bättre
övergångsställen i Lund.
Beslutsunderlag
Alexandra Undhammars och Olle Holms medborgarförslag ”För bättre
övergångställen i Lund, mål att vara bäst i landet” den 29 april 2013.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 juli 2013.
Tekniska nämndens beslut den 21 augusti 2013, § 149.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad tekniska nämnden anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 317
Medborgarförslag angående införande av en kommunal
förmögenhetsskatt
Dnr KF 2013/0099
Sammanfattning
Ulf Berggren föreslår i ett medborgarförslag att en kommunal förmögenhetsskatt
införs snarast.
Beslutsunderlag
Ulf Bergrens medborgarförslag inkommet den 19 augusti 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 318
Medborgarförslag angående progressiv kommunalskatt
Dnr KF 2013/0098
Sammanfattning
Ulf Berggren föreslår i ett medborgarförslag att skatten i Lund blir progressiv.
Beslutsunderlag
Ulf Bergrens medborgarförslag inkommet den 19 augusti 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Protokollsanteckning
Emma Berginger (MP): Den effektiva kommunalskattesatsen är genom
grundavdragets utformning redan idag progressiv. T ex betalar en löntagare
enligt tabell 32 med inkomst 10 000 kr/mån 15% i skatt, medan en löntagare som
tjänar 30 000 betalar 25 % i skatt.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 319
Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2013/0742
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 2
september 2013.
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 9
september 2013.
Protokoll från sammanträde med kommunala integrationsrådet den 14 maj 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-10-02

§ 320
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS 2013/0001
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden 2013-08-27 – 2013-09-19.
Dnr KS 2013/0001

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 321
Meddelanden
Dnr KS 2013/0741
Skrivelse till Kommunstyrelsen från Lärarförbundets ämnesråd för flerspråkighet
om Konsekvenser av etableringsreformen.
Dnr KS 2013/0740
Tjänsteskrivelse sänd till Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt, angående
grunder för ansökan om prövningstillstånd och överklagande i mål M 6732-13 –
Tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet vid Malmö Airport, Sturup.
Dnr KS 2012/0977
Inkommen skrivelse med klagomål om begångna tjänstefel av personal på Lunds
Renhållningsverk.
Dnr KS 2013/0747

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 322
Remiss av lagpromemorian tekniska egenskapskrav och
kommunala markanvisningar
Dnr KS 2013/0818
Sammanfattning
Regeringskansliet, Socialdepartementet, har skickat lagpromemorian Tekniska
egenskapskrav och kommunala markanvisningar på remiss. Lunds kommun har
som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter. Remissvaren ska ha kommit in
till Socialdepartementet senast den 19 november 2013.
Beslutsunderlag
Regeringskansliets, Socialdepartementet, remisskrivelse den 19 september 2013
jämte promemoria.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara remissen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontorets administrativa avdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 323
Anders Almgrens (S) avsägelse av uppdrag som ledamot
samt andre vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Dnr KS 2013/0848
Sammanfattning
På grund av föräldraledighet under hösten avsäger sig Anders Almgren (S)
uppdraget som ledamot samt andre vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Anders Almgrens (S) avsägelse inkommen den 1 oktober 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att befria Anders Almgren (S) från uppdraget som ledamot tillika 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott,
att till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
utse Anna-Lena Hogerud (S),
att till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Björn Abelson (S).

Beslut expedieras till:
Anders Almgren (S)
Ann-Lena Hogerud (S)
Björn Abelson (S)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

