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§ 119
Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Dnr KS 2014/0002
Kommunkontorets rapport om placeringar av pensionsmedel och låneskuld den
24 april 2014.
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§ 120
Utfallsprognos för Lunds kommun 2014
Dnr KS 2014/0319
Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt utfallsprognos för Lunds kommun.
Driftresultatet beräknas bli ett underskott på -53 miljoner kronor jämfört med
statens balanskrav. Av beloppet hänför sig -46 miljoner kronor till nämndernas
beräknade budgetutfall.
Investerings- och exploateringsutgifter beräknas komma att uppgå till cirka 850
miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunkontoret tjänsteskrivelse den 23 april 2014,
Utfallsprognos för 2014 upprättad i april,
Nämndernas prognosskrivelser.
Yrkanden
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna
utfallsprognosen, samt
att uppmana nämnderna att se över om de ska anpassa verksamheten.
Anna-Lena Hogerud (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utfallsprognosen, samt
att uppmana nämnderna att utreda konsekvenserna för de olika nämnderna om de
ska anpassa verksamheten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrid (M) yrkande.
Nej för bifall till Anna-Lena Hogerud (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Göran Wallén (M), Tove Klette (FP)
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar
Ja.
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Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), 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 Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utfallsprognosen, samt
att uppmana nämnderna att se över om de ska anpassa verksamheten.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 120/1
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från S, MP och V.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser,
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121
Justering av budgetramar år 2014 till följd av läraravtalet
Dnr KS 2014/0318
Sammanfattning
Som en fortsatt satsning på lärarlöner har i 2014 års reviderade budget 9 600 tkr
avsatts centralt hos kommunstyrelsen för att användas i 2014 års lönerevision.
Avtalet berör grupper hos de två barn- och skolnämnderna, utbildningsnämnden
samt kultur- och fritidsnämnden. Det löneavtal som har slutits mellan
arbetsgivaren och lärarförbunden per den 1 april 2014 medför en merkostnad för
berörda nämnder under innevarande år med 7 400 tkr med helårseffekt 9 600 tkr.
Kostnaderna avser såväl nämndernas egen produktion som ersättningen till
enskilda och fristående huvudmän. Nämndernas ramar föreslås justeras till följd
av läraravtalet. Ramjusteringen medför att den direkta skolpengen för förskola,
grundskola och skolbarnsomsorg är omräknad.
Beslutsunderlag
Reviderad budget 2014, beslut i kommunfullmäktige den 28 november 2013 §
228.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2014 (denna skrivelse) med
bilagorna 1 och 2.
Kommunstyrelsen beslutar
att öka driftbudgetramarna för utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
barn- och skolnämnd Lunds stad samt barn- och skolnämnd Lund öster för 2014
med 7 444 tkr med helårseffekt 9 600 tkr till följd av effekterna av läraravtalet i
enlighet med bilaga 1 till kommunkontorets tjänsteskrivelse,
att finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel” avsatta medel
för 2014 års läraravtal samt
att fastställa beloppen för direkt skolpeng från och med 1 juni 2014 i enlighet
med bilaga 2 till kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden,
Kultur- och fritidsnämnden,
Barn- och skolnämnd Lunds stad,
Barn- och skolnämnd Lund öster,
Kommunkontorets ekonomiavdelning,
Akten.
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§ 122
Årsredovisning 2013 för Lunds kommuns förvaltade
stiftelser
Dnr KS 2014/0314
Sammanfattning
Kommunkontorets ekonomiavdelning har utarbetat årsredovisning 2013 för
Lunds kommuns förvaltade stiftelser och föreslår kommunstyrelsen att godkänna
densamma.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013 för Lunds kommuns förvaltade stiftelser.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisning för 2013 för Lunds kommuns förvaltade stiftelser.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning,
Akten.
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§ 123
Socialnämndens begäran om ramökning 2014
Dnr KS 2014/0222
Sammanfattning
Socialnämnden begär utökad driftbudgetram fr o m år 2014 med 8 720 tkr varav
7 500 tkr avser gruppboendet Fäladstorget 3 (tidigare Norregård), utökat uppdrag
för samhällsorientering 720 tkr samt arbete riktat mot hedersrelaterat våld 500
tkr.
Kommunkontoret föreslår att nämnden tillförs 7 500 tkr avseende Fäladstorget 3
samt att övrigt finansieringsbehov beaktas i samband med beredningen av
ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 som sker i april-maj 2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 februari 2014.
Socialnämndens beslut den 12 mars 2014, § 50.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2014.
Yrkanden
Tove Klette (FP), Göran Wallén (M), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att socialnämndens driftbudgetram
från och med år 2014 utökas med 7 500 tkr avseende gruppboendet Fäladstorget
3 (tidigare Norregård),
att finansiering under år 2014 sker genom disposition av 4 000 tkr under
”Reserverade medel” avsatta medel för socialnämndens stöd- och serviceplan
samt 3 500 tkr av kommunstyrelsens anslag till förfogande,
att finansiering från och med år 2015 sker genom disposition av 7 500 tkr under
”Reserverade medel” avsatta medel för socialnämndens stöd- och serviceplan
samt
att kommunstyrelsen beaktar socialnämndens övriga finansieringsbehov i
beredningen av ekonomi- och verksamhetsplanen för 2015-2017.
Anna-Lena Hogerud (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta
att socialnämndens driftbudgetram från och med år 2014 utökas med 8 720 tkr,
att finansiering under år 2014 sker genom disposition av 4 000 tkr under
”Reserverade medel” avsatta medel för socialnämndens stöd och serviceplan
samt 4 720 tkr av kommunstyrelsens anslag till förfogande.
att finansiering från och med år 2015 sker genom inarbetning i EVP 2015.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Tove Klettes (FP) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för att bifalla Tove Klettes (FP) m.fl. yrkande.
Nej för att bifalla Anna-Lena Hogeruds (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Göran Wallén (M), Tove Klette (FP)
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar
Ja.
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), 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 Tove Klettes (FP) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att socialnämndens driftbudgetram från och med år 2014 utökas med 7 500 tkr
avseende gruppboendet Fäladstorget 3 (tidigare Norregård),
att finansiering under år 2014 sker genom disposition av 4 000 tkr under
”Reserverade medel” avsatta medel för socialnämndens stöd- och serviceplan
samt 3 500 tkr av kommunstyrelsens anslag till förfogande,
att finansiering från och med år 2015 sker genom disposition av7 500 tkr under
”Reserverade medel” avsatta medel för socialnämndens stöd- och serviceplan
samt
att kommunstyrelsen beaktar socialnämndens övriga finansieringsbehov i
beredningen av ekonomi- och verksamhetsplanen för 2015-2017.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 123/1
Protokollsanteckning
Justerare

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

Beslut expedieras till:
Socialnämnden,
Akten.
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Utdragsbestyrkande
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§ 124
Ansökan om bidrag till Thomanders Jul i Lund 2014
Dnr KS 2014/0284
Sammanfattning
Thomanders Jul är ett projekt som syftar till att öka attraktiviteten i Lunds
innerstad under december månad. Med musik och sång, utomhusteater,
julmarknader och en rad andra aktiviteter skapas julstämning i 1800-talsanda på
gator och torg.
Thomanders Jul bygger på att olika arrangörer, föreningar och aktiviteter
samordnas under ett paraply. Arbetet leds genom den ideella föreningen
Thomanders Jul i Lund.
Projektet genomfördes för första gången 2012 och återupprepades 2013 med
stort gensvar från allmänheten och media. Projektet finansieras genom sökta
medel från fonder och stiftelser, det privata näringslivet och offentliga medel.
Lunds kommun beviljade 300 tkr för Thomanders Jul 2013.
Den ideella föreningen Thomanders Jul ansöker om 300 tkr från Lunds kommun
för att genomföra projektet under 2014.
Beslutsunderlag
Bidragsansökan Thomanders Jul, 31 mars 2014 Budget Thomanders Jul 2014
Projektbeskrivning Thomanders Jul i Lund 2014
Protokollsutdrag KS 2013-08-14_§_236 Utvärdering Thomanders Jul 2013
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ansökan om 300 tkr till Thomanders Jul 2014,
att för 2014 finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel” avsatta
medel till kommunstyrelsens förfogande,
att beslutet förutsätter övrig medfinansiering enligt projektbeskrivningen.

Beslut expedieras till:
Thomanders Jul i Lund,
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Ansökan om sponsorbidrag till Nordea Master
Dnr KS 2014/0172
Sammanfattning
Golftävlingen Nordea Masters, Skandinaviens största årligen återkommande
idrottsevenemang som lockar 100 000 besökare, är nu tillbaka i Skåne efter fyra
år i Stockholm.
Tävlingen kommer att genomföras på PGA Sweden National golfbana i Svedala
kommun den 29 maj till 1 juni 2014. Merparten av spelarna kommer att vara
inackorderade på Elite Ideon Gateway och en del aktiviteter kommer att erbjudas
i Lund City för spelarna.
Arrangören ansöker om ett sponsorbidrag av Lunds kommun på 2,5 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från arrangörerna av Nordea Masters,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte bifalla ansökan om 2,5 miljoner kronor.

Beslut expedieras till:
Nordea Masters,
Akten.
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§ 126
Utvärdering av medlemskap i Resilient Regions
Association
Dnr KS 2013/1105
Sammanfattning
Lunds kommun är sedan 2011 medlem i föreningen Resilient Regions
Association. Föreningens uppgift är att fungera som en neutral arena där
kommuner, näringsliv, akademi och myndigheter möts för att bygga ett robustare
samhälle.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2014 att nyttan med medlemskapet i
föreningen skulle utvärderas. Utvärderingen skulle göras i samråd med Malmö
Stad som är den andra av de två kommuner som är medlemmar i föreningen
idag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslutden 5 februari 2014 § 29
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att säga upp medlemskapet i föreningen Resilient Regions Association så att
medlemskapet upphör 2014-12-31,
att uppdra åt kommunkontoret att upprätta nödvändiga handlingar så att
uppsägning av medlemskapet kan ske inom den uppsägningstid som avtalet
stipulerar.

Beslut expedieras till:
Resilient Regions Association,
Kommunkontorets strategiska utvecklingsavdelning,
Akten.
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§ 127
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd - Beviljande
av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, (KF)
Dnr KS 2014/0260
Sammanfattning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har till kommunfullmäktige
översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2013.
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen. Enligt
upprättad revisionsberättelse tillstyrker revisorerna att respektive fullmäktige
beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.Årsredovisning
för år 2013,
Revisionsberättelse för år 2013 daterad 12 mars 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att direktionen och de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Syd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna-Lena Hogerud (S) i handläggningen av detta
ärende.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.
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Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

14

2014-05-07

§ 128
Studentmedarbetarsystem i Lunds kommun
Dnr KF 2011/0121
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2012 som svar på en motion från
Carl-Otto Berg (FP) att:
att motionen bifalles på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda
ett pilotprojekt med studentmedarbetare från 2014,
att studentmedarbetarsystemet ska bygga vidare på befintliga studentsamarbeten,
att samtliga nämnder och styrelser uppmanas att beakta möjligheten att anlita
studentkonsulter vid behov av externa konsulttjänster.
Kommunkontoret har tagit fram förslag på två alternativa pilotprojekt med start
2014.
Alternativ 1 riktar sig till kommunens samtliga förvaltningar.
Alternativ 2 berör endast kommunkontorets verksamheter.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 2.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2014
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2012
Kommunstyrelsens beslut den 8 augusti 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2012
Kommunstyrelsens beslut den 29 februari 2012
Kommunkontorets skrivelse den 17 februari 2012
Fullmäktigemotionen Studentmedarbetarsystem i Lunds kommun, den 12
september 2011
Yrkanden
Tove Klette (FP), Torsten Czernyson (KD), Lars Bergwall (C) och Mats
Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att ge kommunkontoret i
uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för studentmedarbetare inom
kommunkontoret enligt alternativ 2 i kommunkontorets tjänsteskrivelse,
att kostnaderna för pilotprojektet, totalt 125 tkr, för studentmedarbetare inom
kommunkontoret tas från kommunstyrelsens reserverade medel för 2014
respektive 2015.
Emma Berginger (MP) och Anna-Lena Hogerud (S) yrkar att kommunstyrelsen
ska besluta att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för
studentmedarbetare enligt alternativ 1 i kommunkontorets tjänsteskrivelse,
att kostnaderna för pilotprojektet, totalt 448 tkr, för studentmedarbetare tas från
kommunstyrelsens reserverade medel för 2014 respektive 2015.
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Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Tove Klettes (FP) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för
studentmedarbetare inom kommunkontoret enligt alternativ 2 i
kommunkontorets tjänsteskrivelse,
att kostnaderna för pilotprojektet, totalt 125 tkr, för studentmedarbetare inom
kommunkontoret tas från kommunstyrelsens reserverade medel för 2014
respektive 2015.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 128/1
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i V:s avslagsyrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret,
Akten.
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§ 129
Handlingsplan för mångfaldsfrämjande arbete och
likabehandling på kommunkontoret 2014 - 2016
Dnr KS 2014/0219
Sammanfattning
I enlighet med Lunds kommuns riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och
likabehandling samt gällande lagstiftning har kommunkontoret arbetat fram en
treårig handlingsplan för 2014-2016. Uppföljning av handlingsplanen ska ske
årligen i samband med kommunkontorets årsanalys.
Kommunkontorets interna mångfaldsarbete syftar till att främja allas lika rätt i
frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet.
Genom att ta tillvara allas kompetens ökar vi möjligheterna till effektiva
verksamheter och hälsosamma arbetsmiljöer. Detta innebär att strävan efter ökad
mångfald och normkritiskt tänkande ska vara integrerat i all verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2014,
Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling beslutad av
kommunstyrelsen 2010-09-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27, § 64.
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-02 § 88.
Handlingsplan för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling på
kommunkontoret 2014-2016.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunkontorets handlingsplan för mångfaldsfrämjande arbete
och likabehandling för 2014-2016.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 130
Handlingsplan för internationalisering och mänskliga
rättigheter 2014 - 2016
Dnr KS 2013/0788
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att besluta om en treårig kommungemensam
handlingsplan för gällande integrationspolitiska program ”Världen i Lund – om
internationalisering och mänskliga rättigheter”, antaget av kommunfullmäktige.
Efter beslut i kommunstyrelsen har ett förslag varit på remiss i samtliga
nämnder. Planen har reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2014-03-13
Handlingsplan 2014-2016
Samtliga inkomna yttranden med sammanställning 2014-03-13
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-02, § 308
Integrationspolitiskt program för Lunds kommun ”Världen i Lund - om
internationalisering och mänskliga rättigheter”
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Handlingsplan för internationalisering och mänskliga rättigheter
2014-2016.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser,
Akten.
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§ 131
LundaMats III, strategi för ett hållbart transportsystem i
Lunds kommun,(KF)
Dnr KS 2014/0037
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013 att utarbeta ett nytt handlingsprogram för
miljöanpassade transportsystem, LundaMaTs III.
Förslaget utgör en framtidsbild och strategier för ett hållbart transportsystem i
Lunds kommun. Förslaget innehåller ett antal mål som utgår bl a från
kommunfullmäktiges beslut om en halvering av växthusgaser till år 2020 och en
utsläppsnivå nära noll år 2050. Förslaget har varit på remiss och
remissinstansernas synpunkter har behandlats och ändringar har gjorts av
dokumentet. Kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk samhällsplanering tillika
styrgrupp för projektet behandlade förslaget vid sammanträde den 14 april, 2014.
Med vissa justeringar i fördjupningsdokumentet Mål och uppföljning
LundaMaTs III, rörande mätning av måluppfyllelse, beslutade styrgruppen
föreslå kommunstyrelsen att fullmäktige antar LundaMaTs III samt att tekniska
nämnden i samråd med byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och miljönämnden
får uppdraget att genomföra strategin.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2014
KSAU/strat samhällsplanering/styrgruppens protokoll den 14 april 2014
Förslag till LundaMaTs III, strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds
kommun.
Sammanställning av inkomna remissvar, den 9 april 2014.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2013, § 91.
Fördjupningsdokument:
- Framgångsfaktorer för samverkan i regional planering
- Fördjupad omvärldsbevakning inom hållbar mobilitet
- PM Trafiken i en attraktiv stad
- Mål och uppföljning LundaMaTs III
- Barnets rättigheter och hälsokonsekvensbeskrivning av LundaMaTs III
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta LundaMaTs III, strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun
samt
att uppdra till tekniska nämnden att i samråd med byggnadsnämnden,

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

19

2014-05-07

kommunstyrelsen och miljönämnden genomföra strategin.
Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att
A. Föreslagna målformuleringar skärps och förtydligas genom att:
1. Ett övergripande mål för LundaMats III skrivs in i vilket det fastslås att
transportsektorn (som ökat sina utsläpp av växthusgaser sedan basåret 1990)
måste minska sina utsläpp med mer än hälften för att etappmålet 2020 och det
långsiktiga målet 2050 ska klaras. Mål, strategier och åtgärder anpassas till
kraven att nå kommunens klimatmål.
2. Komplettera de mål som anger ökning/minskning per invånare med
kvantifiering av den totala ökningen/minskningen.
3. Kvantifiera de mål som anger att något enbart ska ”öka” eller ”minska” och
komplettera
med nulägesvärden.
4. Klargöra om uttryck som motorfordonstrafiken, cykeltrafiken etc i
målformuleringarna
avser trafikarbete, trafikflöden eller antalet resor.
B. Målsättningarna kompletteras med mål gällande:
1. Cykeltransporternas andel av persontransporterna
2. Minskningen av transportytor för motorfordon
3. Reducering av bullernivåer vid utsläppskällan.
C. Dokumentet fastslår de åtgärder som måste vidtas för att målen ska nås och
anger vilken instans som ansvarar för respektive åtgärds genomförande.
Björn Abelson (S) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att föreslå kommunfullmäktige bifalla förslaget till LundaMaTs III,
att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera LundaMaTs III med en
uppdatering av projekt och åtgärder utifrån LundaMaTs III för att nå upp till
målsättningarna i LundaMaTs III,
att förslaget till uppdaterade projekt och åtgärder för att nå upp till
målsättningarna i LundaMaTs III fastställs av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande
om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
återremissyrkandet..
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
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Ja för att avslå Emma Bergingers (MP) m.fl. återremissyrkande.
Nej för att bifalla Emma Bergingers (MP) m.fl. återremissyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Göran Wallén (M), Tove Klette (FP)
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C), Torsten Czernyson (KD) och Björn
Abelson (S) röstar Ja.
Emma Berginger (MP, Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) röstar Nej.
Anders Almgren (S) och Anna-Lena Hogerud (S) avstår från att rösta.
Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen
således att avslå Emma Bergingers (MP) m.fl. återremissyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mats Helmfrid (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta LundaMaTs III, strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun
samt
att uppdra till tekniska nämnden att i samråd med byggnadsnämnden,
kommunstyrelsen och miljönämnden genomföra strategin.
Reservationer
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in § 131/1.
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV) Instämmer i återremissyrkandet. Därefter i yrkandet
från S.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.
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§ 132
Förslag till Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling - LundaEko II, (KF)
Dnr KS 2013/0455
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010 om en revidering av Lunds program för en
ekologiskt hållbar utveckling 2006-2012 (LundaEko) (KF § 206/2010). Utifrån
uppdraget har kommunkontoret utarbetat Förslag till Lunds kommuns program
för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 – LundaEko II.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2014 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-04-28
Kommunstyrelsens beslut den 23 april 2014
KSMHU Beslut § 9 20140408
KSMHU Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2014-03-12
Förslag till Lunds program för en ekologiskt hållbar utveckling
2014-2020 – LundaEko II, 2014-04-14
Bilaga med förslag till indikatorer för uppföljning av Lunds
kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020,
LundaEko II 2013-03-12
Samtliga remissvar sammanställda i en pdf
LundaEko II Behandling av inkomna remissvar och förslag till ändringar 201403-12
Remissförslag till Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling
2013-2020 – LundaEko II 2013-09-04
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna förslaget till Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar
utveckling 2014-2020, LundaEko II.
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet till kommunkontoret med
uppdraget att omarbeta LundaEko II i enlighet med följande uppdrag utifrån
kommunfullmäktiges återremiss:
1. att skapa en tydlig målstruktur som anpassas till de nationella och regionala
miljökvalitetsmålen och med konkreta, mätbara och/eller tydligt
uppföljningsbara mål där så är möjligt,
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2. att ge förslag på höjd ambitionsnivå i målen,
3 .att redovisa de åtgärder som fordras för att nå målen och tydliggöra
vem/vilka/vilken instans som ansvarar för åtgärdernas genomförande,
4. att öka andelen mål som relaterar direkt till miljötillståndet i kommunen, dvs.
mål som inte enbart rör kommunens interna processer (utredningar, planer etc.),
5. att i mål och åtgärder tydliggöra hur kommuninvånarna, företag och
verksamheter i kommunen konkret ska involveras i arbetet för programmets
genomförande,
6. att återinföra indikatorerna som en integrerad del av programmet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Björn Abelsons (S) yrkande om återremiss
mot avslag på densamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för att avslå Björn Abelsons (S) m.fl. återremissyrkande.
Nej för att bifall Björn Abelsons (S) m.fl. återremissyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Göran Wallén (M), Tove Klette (FP),
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar
Ja.
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) röstar Nej.
Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att avslå
Björn Abelsons (S) m.fl. återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar därefter i enlighet med Mats Helmfrid (M) m.fl.
yrkande i sak.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar
utveckling 2014-2020, LundaEko II
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
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Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 132/1
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i återremissyrkandet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten
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§ 133
Energiplan för Lunds kommun 2014 - 2017, (KF)
Dnr KS 2013/0124
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en samlad
klimat- och energistrategi. Detta uppdrag har samordnats med kravet på
energiplan som lagen om kommunal energiplanering ställer på kommunen. Det
samlade dokumentet har kallats energiplan. Kommunfullmäktige beslutade den 2
april 2014 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2014
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2014
Förslag till energiplan för Lunds kommun, 4 april 2014
Miljöbedömning av Lunds energiplan den 5 februari 2013
Kommunstyrelsens beslut den 3 maj 2014 § 64
Kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2014, § 63
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Lars Bergwall (C) och Tove
Klette (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till energiplan för Lunds kommun
2014-2017.
Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget med följande
ändringar.
Energitrappan sid 8, första stycket
Energitrappan ska vara styrande för Lunds kommun vid all användning och
produktion av energi.
Delområde 1
Åtgärd 1.A.2
Lunds kommun utarbetar en plan för upphandling av miljöanpassade och
energieffektiva arbetsmaskiner. Målsättningen är att till år 2020 minst halvera
utsläppen av växthusgaser från arbetsmaskiner jämfört med dagens utsläppsnivå.
Delområde 2
Åtgärd 2.A.2
Energirådgivningen och Kraftringen AB genomför informationsinsatser riktade
mot bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i syfte att stimulera till
genomförande av åtgärder som föreslagits i energideklarationerna.
Åtgärd 2.B.3
I samband med försäljning av kommunal mark för bostäder ska byggherrar
optimera energisystemen så att minst 30% av nybyggnationen uppgår miljöklass
A enligt Miljöbyggprogram Syd inom kärnområdet ”Energi”. Detta gäller även
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för s k fribyggare. Ambitionskontrakt beträffande Miljöbyggprogram Syd
tecknas med alla byggherrar.
Ansvar: Tekniska nämnden
Tidplan: löpande
Delområde 3
Åtgärd 3.A.3
Under förutsättning att den av Kraftringen AB planerade biogasanläggningen
utanför Dalby kommer till stånd, kan delar av naturgasnätet i Lunds kommun
omvandlas till ett biogasnät.
Tidplan: 2013-2015
Åtgärd 3.A.5 (Ny) Efterföljande numrering konsekvensändras)
Lunds kommun genomför som försök i ett nybyggnadsområde ett projekt för
småskalig biogasproduktion baserat på råvaror som producerats lokalt.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen.
Tidplan: 2016
3.A.6 (Flyttas till 3 ”D. Övrigt”)
Kommunens målsättning är att biogödseln ska ha så hög kvalitet och vara fri från
föroreningar att den kan certifieras. I dialog med Lunds universitet och Lunds
Tekniska Högskola tas kunskap fram för att möjliggöra detta bland annat i syfte
att biogödseln blir kommersiellt gångbar.
Åtgärd 3.C.2 utgår. (Örtoftaverket är färdigbyggt!)
Delområde 4
Åtgärd 4.B.8
Lunds kommun utreder möjligheterna att ålägga externa brukare av kommunens
lokaler, kommunens entreprenörer, icke-kommunala skolor som finansieras av
skattemedel etc att följa kommunens energimål.
Ansvar: Kommunstyrelsen (huvudansvar), Kultur- och fritidsnämnden,
Servicenämnden, Barn- och skolnämnderna, Utbildningsnämnden samt Vårdoch omsorgsnämnden.
Tidplan: 2013-2014
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för att bifalla Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Nej för att bifalla Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Göran Wallén (M), Tove Klette (FP)
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar
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Ja.
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), 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 Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till energiplan för Lunds
kommun 2014-2017.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 133/1
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från MP.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.
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§ 134
Remiss - Kommungemensam anläggning för park- och
trädgårdsavfall
Dnr KS 2014/0220
Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har skickat ut en remiss angående lokaliseringen av en ny
kommungemensam anläggning för att ta hand om asfalt, brunnsslam,
uppsopsgrus samt park- och trädgårdsavfall. Remissen innehåller två förslag på
lokalisering i Lunds tätorts utkant. Lokaliseringarna är inte rangordnade utan
synpunkter önskas från remissinstanserna för att få fram det bästa förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2014,
Renhållningsstyrelsens beslut den 11 mars 2014, § 17 med tillhörande
tjänsteskrivelse.
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Lars Bergwall (C) och Tove
Klette (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att förorda ett samlat lokalt
omhändertagande av uppbruten asfalt, gatubrunnsslam, uppsopsgrus samt parkoch trädgårdsavfall i Lund samt att förorda lokalisering norr om Gunnesbo.
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att förorda ett lokalt omhändertagande av
uppbruten asfalt, gatubrunnsslamm, uppsopsgrus samt park- och trädgårdsavfall
i Lund samt
att förorda att arbetet med att finna placering för ett lokalt omhändertagande
prövar andra platser än de två föreslagna alternativen vid Källby och Gunnesbo,
att i övrigt yttra sig i enlighet med följande.
”Kommunstyrelsen avråder från att placera anläggningen för lokalt
omhändertagande av uppbruten asfalt, gatubrunnsslamm, uppsopsgrus samt
park- och trädgårdsavfall vid Gunnesbo i direkt anslutning till naturreservatet
Nöbbelövs mosse.
Några brister med Gunnesboalternativet:
- Placeringen av anläggningen i ett öppet naturlandskap riskerar att störa
naturupplevelsen och naturreservatet,
-Redan nu finns problem med omhändertagandet av dagvatten i området, risken
finns för skador på naturreservatet, om inte avrinningen av dagvatten kan lösas
på ett tillräckligt bra sätt,
- Placeringen långt i NV i kommunen medför också många långa transporter.
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Ett alternativ kan vara att ha ett mindre upplag för park- och trädgårdsavfall i
den västra delen av kommunen och lägga det större upplaget längre österut, där
också mycket avfall uppkommer.
att i övrigt åberopa kommunkontorets yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att förorda ett samlat lokalt omhändertagande av uppbruten asfalt,
gatubrunnsslam, uppsopsgrus samt park- och trädgårdsavfall i Lund samt
att förorda lokalisering norr om Gunnesbo.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 134/1
Protokollsanteckning
Lars Bergwall (C): C ser gärna att ytterligare förslag utreds.

Beslut expedieras till:
Renhållningsstyrelsen,
Akten
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§ 135
Förnyelse av Bantorget
Dnr KS 2014/0258
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den19 mars 2014 att översända ärendet till
kommunstyrelsen får beslut om att ge tekniska nämnden i uppdrag att starta
projektet- Förnyelse av Bantorget
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 april2014,
Tekniska nämnden beslut den 19mars 2914 §56 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott- strategisk
samhällsplanering.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott- strategisk samhällsplanering,
Akten.
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§ 136
Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av
kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun, hemställan,
(KF)
Dnr KS 2014/0273
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga fler bostäder bland annat
för seniorer samt verksamhetslokaler i anslutning till Norra Fäladens centrum.
Beslutsunderlag
Detaljplanekarta med planbestämmelser samt illustration upprättade den 2
december 2013.
Planbeskrivning upprättad den 2 december 2013.
Samrådsredogörelse – program upprättad den 7 juni 2013.
Samrådsredogörelse upprättad den 2 december 2013.
Utlåtande upprättat den 6 mars 2014.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 mars 2014.
Byggnadsnämndens beslut den 20 mars 2014, § 65.
Byggnadsnämndens hemställan den 25 mars 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2014.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.fl.
och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun, upprättad den 2
december 2013.
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå detaljplanen
för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av kvarteret Bullerbyn i Lund,
att uppmana byggnadsnämnden att återuppta detaljplanearbetet för LKF:s
byggnation inom kvarteret Bullerbyn,
att undersöka intresse för att ta fram detaljplan för Seniorgårdens hus i nytt läge
efter Svenshögsvägen (i första hand Norra delen av ICA:s parkering och
anslutande del av Fäladstorgets parkering).
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 anta detaljplan för del av Norra
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Fäladen 4:1 m.fl. och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun,
upprättad den 2 december 2013.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Björn Abelson (S) i handläggningen av detta ärende.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Peter Fransson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 136/1
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från S.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.
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§ 137
Markanvisningsavtal med Seniorgården rörande delar av
Norra Fäladen 4:1 och Borgaren 1 samt kompensatoriska
åtgärder inom Borgareparken
Dnr KS 2014/0305
Sammanfattning
Tekniska nämnden har översänt förslag till markanvisningsavtal mellan
Seniorgården AB och Lunds kommun rörande uppförande av två flerbostadshus
med seniorbostäder inom delar av fastigheterna Norra Fäladen 4:1 och Borgaren
1 i Lund.
Beslutsunderlag
Förslag till markanvisningsavtal jämte kartbilagor.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2014.
Tekniska nämndens särskilda skrivelse den 17 april 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2014.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Carolina Nordbeck (FP) Lars Bergwall (C) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna
föreliggande förslag till markanvisningsavtal mellan Seniorgården AB och
Lunds kommun rörande uppförande av seniorbostäder inom delar av
fastigheterna Norra Fäladen 4:1 och Borgaren 1 i Lund, innebärande bl.a. en
överlåtelse av delar av nämnda fastigheter med en köpeskilling om 21 350 000
kr.
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att avslå förslaget till markanvisningsavtal mellan
Seniorgården AB och Lunds kommun rörande uppförande av seniorbostäder
inom delar av fastigheten Norra Fäladen 4:1 och Borgaren 1 i Lund.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal mellan Seniorgården
AB och Lunds kommun rörande uppförande av seniorbostäder inom delar av
fastigheterna Norra Fäladen 4:1 och Borgaren 1 i Lund, innebärande bl.a. en
överlåtelse av delar av nämnda fastigheter med en köpeskilling om 21 350 000
kr.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Björn Abelson (S) i handläggningen av detta ärende.
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Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Peter Fransson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 137/1
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i avslagsyrkandet.

Beslut expedieras till:
Seniorgården AB,
Akten
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§ 138
Detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10 i Lund,
Lunds kommun, hemställan, (KF)
Dnr KS 2014/0274
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att skapa en tomt för
bostadsändamål med förskola i bottenplan inom planområdet.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad 2013-10-01, reviderad 2014-02-20, jämte
bilagor.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-20.
Byggnadsnämndens beslut 2014-03-20, § 63.
Byggnadsnämndens hemställan 2014-03-25.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-04-14.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Björn Abelson (S) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10 i Lund, Lunds
kommun, upprättad 2013-10-01, reviderad 2014-02-20.
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige att avslå förslaget till detaljplan för norra delen av
Galgevången 2:10 i Lund, Lunds kommun, upprättad 2013-10-01, reviderad
2014-02-20.
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 anta förslag till detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10 i Lund, Lunds
kommun, upprättad 2013-10-01, reviderad 2014-02-20.
Reservationer
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in § 138/1.
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.
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§ 139
Detaljplan för del av Östra Torn 27:12 m fl i Lund, Lunds
kommun, hemställan, (KF)
Dnr KS 2014/0275
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att överföra allmän platsmark
huvudgata till kvartersmark med en byggrätt till samma höjd som intilliggande
byggrätter samt lokalgata.
Beslutsunderlag
Detaljplanekarta med planbestämmelser samt illustration upprättad den 5
november 2013.
Planbeskrivning upprättad den 5 november 2013.
Samrådsredogörelse upprättad den 5 november 2013.
Utlåtande upprättat den 27 februari 2014.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2014.
Byggnadsnämndens beslut den 20 mars 2014, § 64.
Byggnadsnämndens hemställan den 25 mars 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2014.
Yrkanden
Christer Wallin (M) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Östra
Torn 27:12 m.fl. i Lund, Lunds kommun, upprättad den 5 november 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Östra Torn 27:12 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
upprättad den 5 november 2013.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.
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§ 140
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m fl
(Solbjersområdet), godkännande, (KF)
Dnr KS 2014/0307
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga ut den södra delen av
Lund NE/Brunnshög till ett område med blandade funktioner.
Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse – planprogram upprättad den 20 oktober 2012
Detaljplanekarta med planbestämmelser upprättad den 5 november 2013,
reviderad den 9 april 2014.
Illustration upprättad den 5 november 2013, reviderad den 9 april 2014.
Planbeskrivning upprättad den 5 november 2013, reviderad den 9 april
2014.
Genomförandebeskrivning upprättad den 5 november 2013, reviderad den 9
april 2014.
Samrådsredogörelse upprättad den 5 november 2013.
Utlåtande upprättat den 9 april 2014.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2014.
Byggnadsnämndens beslut den 23 april 2014, § 97.
Byggnadsnämndens hemställan den 24 april 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2014.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Björn Abelson (S) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
(Solbjersområdet) upprättad den 5 november 2013, reviderad den 9 april 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
(Solbjersområdet) upprättad den 5 november 2013, reviderad den 9 april 2014.
Reservationer
Emma Berginger (MP) och Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten
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§ 141
Lunds översiktsplan, ÖP 2010, aktualitetsförklaring, (KF)
Dnr KS 2014/0239
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell kommunomfattande
översiktsplan. Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod ta
ställning till om gällande översiktsplan är aktuell.
Mot bakgrund av slutsatserna i stadsbyggnadskontorets rapport Underlag inför
aktualitetsförklaring av ÖP 2010 föreslår byggnadsnämnden att
kommunfullmäktige beslutar att ÖP 2010 ska vara aktuell för innevarande
mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2014-04-07
Byggnadsnämndens protokoll 2014-03-20
Underlag inför aktualitetsförklaring av ÖP 2010, 2013-03-11
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 2013-12-19
Yrkanden
Christer Wallin (M), Björn Abelson (S), Lars Bergwall (C), Torsten Czernyson
(KD), Tove Klette (FP) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att föreslå kommunfullmäktige att förklara översiktsplanen ÖP 2010
aktuell.
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att förklara Lunds Översiktsplan, ÖP 2010, aktuell
för innevarande mandatperiod.
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 att förklara översiktsplanen ÖP 2010 aktuell.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Lars Bergwall (C) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilagorna § 141/1 och 141/2.
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.
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§ 142
Utbyggnadsstrategi samt mark- och boendestrategi,
direktiv (KF)
Dnr KS 2014/0241
Sammanfattning
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslår fullmäktige besluta om
direktiv för utbyggnadstrategi och mark-och boendestrategi. Syftet med de två
strategierna är bl a att de ska bidra till att underlätta och effektivisera
nyproduktion av bostäder i Lunds kommun. Båda strategierna ska aktualiseras
varje mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2014-04-07 (denna skrivelse)
Tekniska nämndens protokoll 2014-03-19
Byggnadsnämndens protokoll 2014-03-20
Tekniska förv och stadbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-03
Bilaga 1 Utbyggnadsstrategi, direktiv
Bilaga 2 Mark-och boendestrategi, direktiv
Yrkanden
Christer Wallin (M), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar
att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
uppdra till tekniska nämnden att utarbeta ett förslag till mark-och boendestrategi
i enlighet med redovisade direktiv,
att uppdra till byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till utbyggnadsstrategi, i
enlighet med redovisade direktiv,
att uppdra till tekniska nämnden och byggnadsnämnden att bedriva arbetet i
samråd och att samordna planeringsprocesserna, på lämpligt sätt.
Björn Abelson (S) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta om direktiv för utbyggnadsstrategi enligt
skrivelse och bilaga, med följande tillägg:
-att i utbyggnadsstrategin lägga stor vikt vid att öka utbyggnadstakten i de östra
kommundelarna, som varit lägre än målsättningarna i ÖP 2010 under de senaste
åren,
-att under de kommande fyra åren höja målsättningen till att bygga 1 200 nya
bostäder per år, för att kompensera ett lägre byggande under ett antal år,
-att strategiska markförvärv ska göras för att möjliggöra utbyggnad i synnerhet i
de östra kommundelarna men även i Lunds tätort,
-att andelen hyresrätter av de blivande bostäderna ska vara minst 50 procent och
-att minst 30 procent av bostäderna ska klara energiklass A enligt
Miljöbyggprogram SYD.
Emma Berginger (MP yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta om direktiv för utbyggnadsstrategi enligt skrivelse
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och bilaga, med följande tillägg:
-att i utbyggnadsstrategin lägga stor vikt vid att öka utbyggnadstakten i de östra
kommundelarna, som varit lägre än målsättningarna i ÖP 2010 under de senaste
åren,
-att strategiska markförvärv ska göras för att möjliggöra utbyggnad i synnerhet i
de östra kommundelarna men även i Lunds tätort,
-att andelen hyresrätter av de blivande bostäderna ska vara minst 50 procent och
-att minst 30 procent av bostäderna ska klara energiklass A enligt
Miljöbyggprogram SYD.
Lars Bergwall (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att i utbyggnadsstrategin lägga stor vikt vid att öka
utbyggnadstakten i de östra kommundelarna, som varit lägre än målsättningarna
i ÖP 2010 under de senaste åren.
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 uppdra till tekniska nämnden att
utarbeta ett förslag till mark-och boendestrategi i enlighet med redovisade
direktiv,
att uppdra till byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till utbyggnadsstrategi, i
enlighet med redovisade direktiv,
att uppdra till tekniska nämnden och byggnadsnämnden att bedriva arbetet i
samråd och att samordna planeringsprocesserna, på lämpligt sätt.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 142/1
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från S och V.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.
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§ 143
Samråd kring förslag till detaljplan för del av Stora
Uppåkra 12:2 m fl - Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn i
Hjärup
Dnr KS 2014/0195
Sammanfattning
Staffanstorps kommun har översänt rubr detaljplan för yttrande till Lunds
kommun. Byggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och kommunkontoret har
sammanställt föreliggande förslag till yttrande för Lunds kommun.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att till Staffanstorps kommun överlämna
redovisade synpunkter rörande detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl –
Hjärup NO etapp 2.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2014
Byggnadsnämndens beslut den 23 april 2014, § 101
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2014
Förslag till Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl – Hjärup NOetapp 2,
Åretruntbyn i Hjärup, samråd, Staffanstorp (samrådshandling och
miljökonsekvensbeskrivning).
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna de synpunkter som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse
till Staffanstorps kommun, avseende detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m
fl – Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn i Hjärup.

Beslut expedieras till:
Staffanstorps kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Akten
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§ 144
Granskning av detaljplan för Hjärup 8:16 m fl,
Åkerslundshusen, Hjärup
Dnr KS 2014/0198
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i ärendet och kommunkontoret har
sammanställt föreliggande förslag till yttrande för Lunds kommun.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att till Staffanstorps kommun överlämna
redovisade synpunkter rörande detaljplan för Hjärup 8:16 Åkerslundshusen.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse den 17 april 2014
Stadsbyggnadskontorets skrivelse den 14 april 2014
Förslag till Detaljplan för Hjärup 8:16 Åkerslundshusen, Hjärup, Staffanstorps
kommun
Yrkanden
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att till Staffanstorps
kommun översända de synpunkter som framgår av kommunkontorets
tjänsteskrivelse rörande detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslundshusen,
Hjärup.
Emma Berginger (MP), Lars Bergwall (C) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen i tillägg till vad som framgår av kommunkontorets
tjänsteskrivelse ska anföra att Lunds kommun ställer sig tveksam till att
jordbruksmark tas i anspråk samt att området helt saknar närhet till kommersiell
och annan service, vilket kommer att ge upphov till ökad biltrafik.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Staffanstorps kommun översända de synpunkter som framgår av
kommunkontorets tjänsteskrivelse rörande detaljplan för Hjärup 8:16 m fl,
Åkerslundshusen, Hjärup.
Reservationer
Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) Lars Bergwall (C) och Mats
Olsson (V)
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från MP.
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Beslut expedieras till:
Staffanstorps kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Akten.
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§ 145
Remiss angående fördjupad översiktsplan för södra
Hyllie, samrådsförslag
Dnr KS 2014/0151
Sammanfattning
Malmö stad har översänt rubr planförslag till Lunds kommun för yttrande.
Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i ärendet och kommunkontoret har
sammanställt föreliggande förslag till yttrande för Lunds kommun.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att till Malmö stad överlämna redovisade
synpunkter rörande fördjupad översiktsplan för södra Hyllie.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse den 11 april 2014
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2014
Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)
Yrkanden
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att till Malmö stad
överlämna de synpunkter som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse
rörande fördjupad översiktsplan för södra Hyllie.
Lars Bergwall (C) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att avstyrka planen med hänvisning till den mängd högklassig
jordbruksmark som tas i anspråk.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Malmö stad överlämna de synpunkter som framgår av kommunkontorets
tjänsteskrivelse rörande fördjupad översiktsplan för södra Hyllie.
Reservationer
Emma Berginger (MP) och Lars Bergwall (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Malmö stad, stadsbyggnadskontoret,
Akten.
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§ 146
Prövotidsredovisning för täktverksamhet Toppeladugård
3:1 m fl, Lunds kommun
Dnr KS 2013/0645
Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har översänt en remiss gällande slutliga villkor för
täktverksamhet på fastigheterna Toppeladugård 3:1 m.fl. i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skånes meddelande Ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet jämte bilagor.
Länsstyrelsen Skånes remiss Prövotidsredovisning jämte bilagor.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2014.
Stadsbyggnadskontorets besked den 2 april 2014.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län,
Akten.
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§ 147
Utveckla Vombsjösänkan till biosfärområde
Dnr KS 2014/0257
Sammanfattning
Lunds kommun deltar i EU-projektet LIFEscape. Under arbetets gång har frågan
lyfts om att utveckla Vombsjösänkan till ett biosfärområde. Sjöbo kommun har
tagit initiativ att driva frågan vidare och bjuder därför in Lunds och Eslövs
kommuner att samarbeta kring processen. Tekniska nämnden har beslutat att
översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att ge Tekniska nämnden i
uppdrag att delta i en förstudie om ett biosfärsområde i Vombsjösänkan.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2014,
Tekniska nämndens beslut den 19 mars 2014 § 58 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden i uppdrag att delta i en förstudie om ett biosfärsområde i
Vombsjösänkan.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden,
Akten.
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§ 148
Remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning
Dnr KS 2014/0254
Sammanfattning
Länsstyrelsen har skickat ut ett förslag till regional handlingsplan för
klimatanpassning till bl.a. Lunds kommun. För att erhålla tillräcklig tid att
bereda ärendet föreslås kommunstyrelsen överlämna till kommunstyrelsen
arbetsutskott att besluta i ärendet.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss den 31 mars 2014
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna till kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara remissen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Akten.
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§ 149
Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål
Dnr KS 2014/0271
Sammanfattning
Regeringskansliet, Miljödepartementet, har skickat Förslag till nya etappmål,
Redovisning av ett regeringsuppdrag, på remiss. Lunds kommun har som
remissinstans inbjudits att lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets skrivelse Förslag till nya etappmål, 2013-12-16.
Regeringskansliets, Miljödepartementet, remisskrivelse den 31 mars 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara remissen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Akten.
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§ 150
Remissbehandling av direktivsförslagen i Europeiska
kommissionens luftvårdspaket
Dnr KS 2014/0187
Sammanfattning
Regeringskansliet, Miljödepartementet, har skickat direktivförslagen i
Europeiska kommissionens luftvårdspaket på remiss. Lunds kommun har som
remissinstans inbjudits att lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
Europeiska Kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv
om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora
förbränningsanläggningar - KOM(2013) 919 - inklusive bilagor, den 18
december 2013.
Europeiska Kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv
om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring
av direktiv 2003/35/EG - KOM(2013) 920 - inklusive bilagor, den 18 december
2013.
Regeringskansliets, Miljödepartementet, remisskrivelse den 5 mars 2014.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2014.
Miljönämndens beslut den 10 april 2014, § 27.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, Miljödepartementet,
Akten.
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§ 151
Remiss av Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)
Dnr KS 2014/0120
Sammanfattning
Lunds kommun har genom remiss från regeringskansliet bjudits in att lämna
synpunkter på betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten
(SOU 2014:2).
Beslutsunderlag
Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2),
Regeringskansliets, Socialdepartementet, remiss den 10 februari 2014,
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2014,
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 april 2014, § 46
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2014,
Förslag till yttrande
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att besvara remissen i enlighet med
upprättat förslag till yttrande.
Anna-Lena Hogerud (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att yttra sig över förslaget enligt följande.
”Vård och omsorg sker bäst i offentlig regi. Konkurrensutsättning genom
vinstdrivande företag bidrar inte till att utveckla verksamhet och service, utan
snarare till att skattemedel ämnade för välfärd omvandlas till privata vinster.
Vinstintressen i vården är med andra ord skadligt för kvaliteten och det finns
inga empiriska observationer som tyder på att privata aktörer utför
välfärdstjänster effektivare än det offentliga. Privata företag agerar i enlighet
med marknadens kalla logik och inte utifrån demokratins ideal.
Brukarkooperativ, stiftelser och andra icke vinstdrivande företag kan däremot
vara ett alternativ om den demokratiska kontrollen garanteras.
Den generella välfärden, i vilken hemvården ingår, upplåter ett forum för att öka
den gemensamma makten över samhällsbyggandet. Brukaren är som medborgare
en integrerad part i detta demokratiska projekt och måste garanteras inflytande
och makt över sin vardag -- ett inflytande som förutsätter en inkluderande och
gemensam välfärdsmodell. Genom den demokratiska kontrollen över välfärden
ges medborgarna möjlighet att styra, granska och utkräva ansvar från sina
folkvalda representanter. Dessa demokratiska fundament utmanas när de
offentliga välfärdstjänsterna övergår i privat drift. Privata företag agerar i
enlighet med marknadens logik och inte utifrån demokratins ideal. I stället för att
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ges möjlighet att påverka genom medborgerligt inflytande förminskas brukaren
till en konsument, utan möjlighet till ansvarsutkrävande eller insyn i den
verksamhet som påverkar hennes vardag.
Att genom lagstiftning tvinga kommuner till konkurrensutsättning inom
hemvården vore ett kritiskt slag mot det kommunala självbestämmandet liksom
mot den gemensamma välfärdens demokratiska fundament.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Anna-Lena Hogeruds (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Göran Wallén (M), Tove Klette (FP)
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar
Ja.
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), 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 Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 155/1
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från S, MP och V.
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Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, Socialdepartementet,
Akten.
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§ 152
Utbildningsdepartementets remiss av promemorian
Riksinternatskolor
Dnr KS 2014/0218
Sammanfattning
Regeringskansliet redovisar resultatet av en utredning rörande riksinternatskolor
i promemorian Riksinternatskolor. I promemorian och föreslås ändringar i
Skollagen som föreslås gälla från 1 juli 2015. Lunds kommun är utsedd som
remissinstans. Utbildningsnämnden har fått promemorian på remiss för yttrande.
Utbildningsnämnden har beslutat att översända utbildningskansliets
tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Lunds kommuns yttrande ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast
den 14 maj 2014.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2014 (denna skrivelse).
Förslag till yttrande den 28 april 2014
Promemoria ”Riksinternatskolor” den 13 mars 2014.
Utbildningsnämndens beslut den 23 april 2014 § 39 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen beslutar
att översända kommunkontorets förslag till yttrande till utbildningsdepartementet

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet,
Akten.
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§ 153
Emma Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) skrivelse
”Vilken nytta har Lunds invånare haft av stödet till
Kastrups flygplats”?
Dnr KS 2014/0215
Sammanfattning
Emma Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) har i en skrivelse till
kommunstyrelsen ställt frågan vilken nytta har Lunds invånare haft av stödet till
Kastrups flygplats?
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2014,
Skrivelse från Emma Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) ”Vilken nytta har
Lunds invånare haft av stödet till Kastrups flygplats”? Den 13 mars 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara skrivelsen med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Emma Berginger (MP),
Ulf Nymark (MP),
Akten
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§ 154
Ulf Nymark (MP) samt Emma Berginger (MP) skrivelse
”Lever Lund upp till Borgmästaravtalet?”
Dnr KS 2014/0153
Sammanfattning
Miljöpartiet genom Emma Berginger och Ulf Nymark har lämnat en skrivelse
om uppföljning av Lunds kommuns åtaganden enligt Borgmästaravtalet. I
skrivelsen föreslås att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram underlag för
kommunstyrelsens uppföljning och rapportering i enlighet med förpliktelserna i
handlingsplanen ”Så lever vi upp till Borgmästaravtalet”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut Miljöledningsredovisning
2012 för Lunds kommuns organisation 2013-09-10 § 29
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut Miljöledningsredovisning
2011 - information 2012-09-11 § 19
Yrkanden
Lars Bergwall (C), Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att anse skrivelsen besvarad med
vad kommunkontoret anfört.
Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram underlag för
kommunstyrelsens uppföljning och rapportering i enlighet med förpliktelserna i
handlingsplanen ”Så lever vi upp till Borgmästaravtalet”.
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 att bifalla Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande.
Nej för att bifalla Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Göran Wallén (M), Tove Klette (FP)
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar
Ja.
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) röstar Nej.
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Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i enlighet
med Lars Bergwalls (C) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att anse skrivelsen besvarad med vad kommunkontoret anfört.
Reservationer
Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från MP.

Beslut expedieras till:
Ulf Nymark (MP),
Emma Berginger (MP),
Akten.
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§ 155
Socialdemokraternas skrivelse ”En nystart för arbetet
med Lunds centrum”
Dnr KS 2014/0171
Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i skrivelse 2014-03-03 en nystart för arbetet
med Lunds centrum genom en rad olika åtgärder med utgångspunkt från
fyra övergripande principer
1 Ta vara på alla goda idéer
2 Gå från ord till handling
3 Ha högre ambitioner
4 Förbättra samverkan och delaktigheten
Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse den 5 mars 2014
Socialdemokraternas skrivelse den 3 mars 2014
Yrkanden
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att utse en politisk styrgrupp för ett nystartat arbete
med att utveckla Lunds centrum, lämpligtvis bestående av KSAU strategisk
samhällplanering förstärkt med presidiet från kultur- och fritidsnämnden
att en särskild referensgrupp bestående av personer som representerar
kulturområdet, handeln, föreningslivet, fastighetsägare, innovatörer och andra
aktörer bildas med uppgift att aktivt delta i arbetet och sammanställa och
förbättra förslag till åtgärder och arbetssätt
att ta till vara på erfarenheter från lyckade exempel på centrumutveckling och
inarbeta kunskap från aktuell svensk och internationell forskning kring
stadsutveckling, samt verka för att knyta ledande forskare till arbetet
att styrgruppen ges i uppdrag att arbeta med beaktande av de fyra principerna
enligt ovan, samt andra åtgärder som gynnar centrums utveckling
att kommunen inleder en dialog med alla fastighetsägare i centrum i syfte att
komma fram till överenskommelser för att motverka tomma affärslokaler
att arbetet med att omvandla Stadshallen till ett nytt sorts Kulturhus – med
kultur, möten och nöje särskilt prioriteras
att arbetet särskilt ska studera och ta fram åtgärder vad gäller området: Stortorget
- Stadshallen – Mårtenstorget – kv. Galten (Bankgatan) - Botulfsplatsen
att uppdra åt styrgruppen att studera fullgoda centrala alternativ till
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Botulfsplatsen vad gäller knutpunkt för stadsbusstrafiken
att uppdra åt Tekniska nämnden att ta fram åtgärder för att främja och underlätta
för uteserveringar, samt ett grönt lyft för centrum med planteringar och grönare
torgmiljöer
att uppdra åt Tekniska nämnden att prioritera åtgärder för att utveckla
Mårtenstorget med bland annat planteringar, lekplats och förbättrade
förutsättningar för torghandel, då bilparkeringen i huvudsak kan upphöra med
anledning av underjordisk parkering i kv. Galten
att ett särskilt årligt utvecklingspris inrättas för den eller de utanför kommunens
organisation som gjort särskilt betydande insatser för Lunds centrum
att uppdra åt den politiska styrgruppen att till kommunstyrelsen att efter
kostnadsbedömning inkomma till kommunstyrelsen med begäran om
finansiering av arbetet
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt kommunkontoret att, i
enlighet med tidigare fattat beslut, återkomma med förslag till arbetsprocess och
organisation för fortsatt arbete med Lunds centrum samt att därutöver yttra sig
enligt följande.
Förslag om att flytta bussarna från Botulfsplatsen till exempelvis kv Galten och
Lund C har prövats i tidigare utredningar och har inte ansetts lämpliga. Det
återstående alternativet skulle vara att göra om Stortorget till ett busstorg, med
negativa konsekvenser för torget som mötesplats.
Kommunstyrelsen anser att Lunds stadskärna ska vara attraktiv och tillgänglig
också för dem som reser med kollektivtrafiken. Såväl för dem utan bil, som för
äldre och de med funktionsnedsättning. Bästa alternativet är att behåll
busshållplatserna på Botulfsplatsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrid (M) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Göran Wallén (M), Tove Klette (FP)
Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar
Ja.
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), 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 Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att, i enlighet med tidigare fattat beslut,
återkomma med förslag till arbetsprocess och organisation för fortsatt arbete
med Lunds centrum samt att därutöver yttra sig enligt följande.
Förslag om att flytta bussarna från Botulfsplatsen till exempelvis kv Galten och
Lund C har prövats i tidigare utredningar och har inte ansetts lämpliga. Det
återstående alternativet skulle vara att göra om Stortorget till ett busstorg, med
negativa konsekvenser för torget som mötesplats.
Kommunstyrelsen anser att Lunds stadskärna ska vara attraktiv och tillgänglig
också för dem som reser med kollektivtrafiken. Såväl för dem utan bil, som för
äldre och de med funktionsnedsättning. Bästa alternativet är att behåll
busshållplatserna på Botulfsplatsen.
Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot
beslutet.

Beslut expedieras till:
Anders Almgren (S),
Anna-Lena Hogerud (S),
Björn Abelson (S),
Akten.
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§ 156
Motion från Ted Ekeroth (SD) om tillståndsplikt för tiggeri,
gatumusik och försäljning, (KF)
Dnr KF 2014/0031
Sammanfattning
Ted Ekeroth (SD) föreslår i en motion
• att Lunds kommun i 11§ i sina lokala ordningsföreskrifter ändrar första stycket
så att det lyder: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för tiggeri, insamling av
pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig tillställning.” samt att sista
meningen/stycket i 11§ stryks.
• att Lunds kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från
Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande
försäljning på all kommunal mark i Lunds kommun, och att första och andra
stycket i 12§ därmed ersätts med: ”Ambulerande försäljning får inte utan
polismyndighetens tillstånd äga rum på någon kommunal mark i Lunds
kommun”
• att Lunds kommun skriver till Polismyndigheten och begär att polisen
upprätthåller Lunds ordningsstadga, som redan idag förbjuder tiggeri runt
Clemenstorget och vissa andra centrala delar, men där det är fortsatt stor
tiggeriverksamhet.
Beslutsunderlag
Ted Ekeroths (SD) motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och
försäljning den 24 mars 2014
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun
Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut den 26 april 2011
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 157
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg
(SD) om mall för medborgarförslag, (KF)
Dnr KF 2014/0023
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har i en motion yrkat att
kommunfullmäktige beslutar att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en
mall för utformning av medborgarförslag som medborgarna kan använda om de
så önskar.
Beslutsunderlag
Hans-Olof Anderssons (SD) och Bo Kjellbergs (SD) motion om mall för
medborgarförslag inkommen den 29 januari 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 158
Medborgarförslag angående EU-migranterna, (KF)
Dnr KF 2013/0160
Sammanfattning
Ulf Berggren föreslår i ett medborgarförslag att socialnämnden snarast måste se
till att de s.k. EU-migranterna får en plats för daglig tillvaro, övernattning och
där de kan få hjälp för sina dagliga behov.
Beslutsunderlag
Ulf Berggrens medborgarförslag den 24 november 2013
Socialnämndens yttrande den 12 mars 2014, § 51, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget med hänvisning till vad som anförs i
kommunkontorets tjänsteskrivelse

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 159
Medborgarförslag ”Lunds kommun ska upphandla
gasdrivna tjänstebilar som sedan av ett bilpoolsföretag
erbjuds till privatpersoner att nyttja på kvällar och helger
”, (KF)
Dnr KF 2013/0167
Sammanfattning
Karl Asp, Lovisa Bergsten och Lisa Asp har lämnat ett medborgarförslag att
Lunds kommun ska upphandla gasdrivna tjänstebilar som sedan av ett
bilpoolsföretag erbjuds till privatpersoner att nyttja på kvällar och helger.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2014,
Medborgarförslag ”Lunds kommun ska upphandla gasdrivna tjänstebilar som
sedan av ett bilpoolsföretag erbjuds till privatpersoner att nyttja på kvällar och
helger. ”
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret,
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 160
Medborgarförslag ”Lunds kommun ska inte skriva i
anställningskontrakt att anställda är tvungna att köra egen
bil i tjänsten”, (KF)
Dnr KF 2014/0013
Sammanfattning
Karl Asp, Lovisa Bergsten och Lisa Asp har lämnat ett medborgarförslag att
Lunds kommun inte ska skriva i anställningskontrakt att anställda är tvungna att
köra egen bil i tjänsten.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret,
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 161
Medborgarförslag angående inventering av eldstäder, (KF)
Dnr KF 2013/0143
Sammanfattning
Ludvig Mörtberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunen genomför en
inventering av antalet eldstäder som finns i bebyggelse som är att betrakta som
tätort i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Ludvig Mörtbergs medborgarförslag den 3 november 2013
Miljöförvaltningens skrivelse den 8 november 2013
Byggnadsnämndens beslut den 13 februari 2014, § 40, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2014
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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§ 162
Medborgarförslag ”Lund Idéernas stad” - inför bättre
telefonpolicy och handläggning, (KF)
Dnr KF 2014/0059
Sammanfattning
Siv Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där en bättre
telefonpolicy och handläggning införs vid frågor till den kommunala
organisationen. I förslaget beskrivs ett ärende till parkförvaltningen där
information och tillgänglighet inte fungerat.
Beslutsunderlag
Siv Anderssons medborgarförslag den 9 april 2014
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-04-23
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat med vad som redovisats i
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Kommunstyrelsens utskottsprotokoll
Dnr KS 2014/0246
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 mars 2014,
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 mars 2014,
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 april 2014,
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts sammanträde den 9 april
2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 164
Anmälan av delegationsbeslut
Dnr KS 2014/0001
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden 2014-03-25 - 2014-04-23

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 165
Meddelanden
Dnr KS 2014/0245
Protokoll från sammanträde med Kommunala integrationsrådet den 4 februari
2014.
Mötesanteckningar från Sydvatten AB:s ägarträff den 14 mars 2014.
Dnr KS 2014/0125
Förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att
stödja kunskapsutveckling.
Dnr KS 2014/0223
Länsstyrelsen Skåne beslut avseende återkallelse av tidigare överlåtet ansvar för
operativ tillsyn enligt miljöskyddslagen.
Dnr KS 2014/0253

Justerare

Utdragsbestyrkande

