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§ 166
Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Dnr KS 2014/0002
Beslutsunderlag
Kommunkontorets rapport om placeringar av pensionsmedel och låneskuld den
12 maj 2014.

Justerare
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§ 167
Renhållningstaxa för Lunds kommun 2015, (KF)
Dnr KS 2014/0316
Sammanfattning
Renhållningstaxan för Lunds kommun berör avgifter för insamling av matavfall,
restavfall (hushållsavfall) och brunnstömning. Renhållningstaxan i Lund har tre
delar. Delarna är ”miljöavgift” (grundavgift), ”rörlig avgift” och
”tilläggsavgifter”.
Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse med förslag till Renhållningstaxa för 2015.
Renhållningsstyrelsens beslut den 15 april 2014, § 23.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa renhållningsstyrelsens förslag till Renhållningstaxa för 2015, att
gälla från och med den 1 januari 2015.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten
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§ 168
Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2015 2017 med budget för 2015, (KF)
Dnr KS 2013/0953
Sammanfattning
Härmed överlämnas kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
preliminär Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget
2017. Eftersom det är valår kommer kommunfullmäktige att besluta om
en preliminär EVP i juni. Det nyvalda kommunfullmäktige fastställer den
slutliga EVP:n i november.
Beslutsunderlag
Beslut i kommunstyrelsen den 5 februari 2014 § 24,
Planeringsförutsättningar för ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017
med budget 2015.
Nämndernas EVP-skrivelser.
Arbetsutskottets förslag till Preliminär Ekonomi- och verksamhetsplan
2015-2017 med budget 2015.
Protokoll från MBL-förhandling den 19 maj 2014.
_______________________________________________________________
Arbetsutskottets förslag gås igenom. Förslaget bifalls i den mån inte annat
framgår nedan.
Utöver de handlingar som det hänvisas till nedan framgår socialdemokraternas
förslag till resultatbudget av prot. bil. § 168/10.
________________________________________________________________
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
Yrkanden
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige besluta att ersätta första kolumnen på sidan 9 i
arbetsutskottets förslag med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
gemensamma förslag till övergripande mål och strategier, prot. bil. § 168/1
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
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________________________________________________________________

POLITISK LEDNING
Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Driftsbudget
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4
Beslutsgång
Mål
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Driftsbudget
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________

KOMMUNKONTOR
Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerare
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Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att ersätta texten under rubriken ”Utveckling av Lunds centrum” på sidan 29 i
arbetsutskottets förslag med vad som framgår av prot. bil. § 168/5 och i övrigt i
enlighet med Socialdemokraternas förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4 med den
justeringen att posten ”Ingen resa till fastighetsmässan MIPIM” flyttas från
denna rubrik.
Beslutsgång
Mål
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
UTBILDNINGSNÄMND
Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
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Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Beslutsgång
Mål
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
BARN- OCH SKOLNÄMNDERNA GEMENSAMT
Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Beslutsgång
Driftramar
Justerare
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
Yrkanden
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Beslutsgång
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER
Yrkanden
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Beslutsgång
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
BYGGNADSNÄMND
Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Beslutsgång
Mål
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
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TEKNISK NÄMND
Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
investeringsbudget, prot. bil. § 168/6.
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Investeringsramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
investeringsbudget, prot. bil. § 168/6.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
investeringsbudget, prot. bil. § 168/7.
Beslutsgång
Mål
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Investeringsramar
Justerare
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Investeringsramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
investeringsbudget, prot. bil. § 168/7.
Beslutsgång
Mål
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
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Investeringsramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Beslutsgång
Mål
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
SOCIALNÄMND
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Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Beslutsgång
Mål
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
MILJÖNÄMND
Yrkanden
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Beslutsgång
Driftramar
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
SERVICENÄMND
Yrkanden
Mål
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Driftramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3.
Investeringsramar
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
investeringsbudget, prot. bil. § 168/6.
Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
investeringsbudget, prot. bil. § 168/7.
Beslutsgång
Mål
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Driftramar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Investeringsramar
Justerare
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av de återstående yrkandena som ska utgöra motförslag vid
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen beslutar att anta Anders Almgrens (S) yrkande som motförslag
vid huvudvoteringen.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) 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.
Anders Almgren (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 Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
RENHÅLLNINGSSTYRELSE
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
FINANSFÖRVALTNING
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/2.
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Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag till
nettobudget, prot. bil. § 168/3
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänsters gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4 med den
justeringen att posten ”Ingen resa till fastighetsmässan MIPIM” flyttas till denna
rubrik.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
________________________________________________________________
SKATTESATS M.M.
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta
att fastställa utdebiteringen för år 2015 till 21:49 kronor per skattekrona,
att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”,
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna 645,4 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2015,
att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i
enlighet med förslag i EVP-dokumentet.
att fastställa de preliminära skolpengsbeloppen för 2015 till respektive förskola
och skola med justering utifrån socialdemokraternas förslag till EVP,
att interkommunal grund- och tilläggsresurs ska gälla som direkt skolpeng för
alla elever som går på IBO-certifierad skola i kommunen oavsett var eleven är
bosatt,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder och
företrädare för lärare och övrig skolpersonal göra en översyn av

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

17

2014-05-27

resursfördelningssystemet för grundskola och förskola i syfte att uppnå ökad
jämlikhet,
att om riksdagen i höstens budgetproposition fattar beslut om de aviserade
satsningarna på kunskap för stärkt arbetskraft, ska de därmed ökade
statsbidragen på cirka 35 miljoner kronor tillföras berörda nämnder i den slutliga
EVP:n i november,
att fastställa förslag till preliminär budget för år 2015 i enlighet med
socialdemokraternas yrkande samt,
att med förändringar i enlighet med socialdemokraternas yrkande godkänna
förslag till preliminär Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2015-2017.
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa utdebiteringen för år 2015 till 21:64 kronor per skattekrona,
att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”,
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna 661 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2015,
att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i
enlighet med förslag i EVP-dokumentet.
att fastställa de preliminära skolpengsbeloppen för 2015 till respektive förskola
och skola med justering utifrån Miljöpartiets förslag till EVP,
att interkommunal grund- och tilläggsresurs ska gälla som direkt skolpeng för
alla elever som går på IBO-certifierad skola i kommunen oavsett var eleven är
bosatt,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder och
företrädare för lärare och övrig skolpersonal göra en översyn av
resursfördelningssystemet för grundskola och förskola i syfte att uppnå ökad
jämlikhet,
att om riksdagen i höstens budgetproposition fattar beslut om Miljöpartiets
aviserade satsningar på skolan, ska de därmed ökade statsbidragen på cirka 200
miljoner kronor tillföras berörda nämnder i den slutliga EVP:n i november,
att fastställa förslag till preliminär budget för år 2015 i enlighet med
Miljöpartiets yrkande samt,
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att med förändringar i enlighet med Miljöpartiets yrkande godkänna förslag till
preliminär Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2015-2017.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets och Demokratisk
vänster gemensamma förslag till nettobudget, prot. bil. § 168/4.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa utdebiteringen för år 2015 till 21:24 kronor per skattekrona,
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av
budgetavvikelser mellan åren,
att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”,
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna 630 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2015,
att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i
enlighet med förslag i EVP-dokumentet,
att fastställa de preliminära skolpengsbeloppen för 2015 till respektive förskola
och skola i enlighet med förslag i EVP-dokumentet,
att interkommunal grund- och tilläggsresurs ska gälla som direkt skolpeng för
alla elever som går på IBO-certifierad skola i kommunen oavsett var eleven är
bosatt,
att uppdra åt kommunstyrelsen att inför budget 2016 i samråd med berörda
nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet för direkt skolpeng,
att om riksdagen i höstens budgetproposition fattar beslut om de aviserade
satsningarna på kunskap för stärkt arbetskraft, ska de därmed ökade
statsbidragen på cirka 35 miljoner kronor tillföras berörda nämnder i den slutliga
EVP:n i november,
att fastställa av kommunstyrelsen upprättat förslag till preliminär budget för år
2015 samt
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att godkänna förslag till preliminär Ekonomi- och verksamhetsplan för åren
2015-2017.

Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot beslutet.
Följande skriftliga reservationer lämnas in: prot. bil. §§ 168/8, 168/9 och 168/11.
Protokollsanteckningar
Emma Berginger (MP): MP återkommer med förslag till mål inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Hanna Gunnarsson (V): V återkommer med förslag till investeringar inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson
(KD): Socialdemokraterna lägger under pågående sammanträde ett förslag de
kallar ”Utveckling av Lunds Centrum”. Detta visar att man inte är intresserad av
dialog, varken med oss eller med kommuninvånarna.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten
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§ 169
Rekrytering av förvaltningschef till socialförvaltningen
Dnr KS 2013/0531
Sammanfattning
Förvaltningschefen för socialförvaltningen 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 2014-01-27 en rekryteringsgrupp
bestående av fem ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Socialnämndens presidium har medverkat i rekryteringen.
Rekryteringsgruppen beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anställa Annika
Pettersson, som förvaltningschef för socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Rekryteringsgruppens tjänsteskrivelse den 19 maj 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att anställa Annika Pettersson, som förvaltningschef för socialförvaltningen med
början 2014-06-01.

Beslut expedieras till:
Annika Pettersson,
Socialnämnden,
Kommunkontorets HR-avdelning,
Akten.
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§ 170
Detaljplan för Stockholmsledet 9 och 11 i Lund, Lunds
kommun, samråd
Dnr KS 2014/0346
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga kontor med tillhörande
lokaler för produktutveckling samt ett parkeringshus inom fastigheten
Stockholmsledet 9 och 11.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad den 10 mars 2014 jämte bilagor.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2014.
Byggnadsnämndens beslut den 20 mars 2014, § 58.
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 5 maj 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2014.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att tillstyrka
planförslaget.
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska tillstyrka planförslaget med följande tillägg
”Kommunstyrelsen förordar att det i det fortsatta planarbetet ska ses över om en
minskning av antalet parkeringsplatser är möjlig med hänvisning till det goda
kollektivtrafikläget och möjligheten att göra undantag från parkeringsnormen.
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
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden,
Akten.
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§ 171
Detaljplan för del av Helgonagården 6:16 (korsningen
Torna- och Tunavägen), samråd
Dnr KS 2014/0360
Sammanfattning
Stiftelsen AF Bostäder har ansökt om upprättande av detaljplan för rubricerat
område. Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat
planförslag innehållande ca 10 000 kvm bostäder inom planområdet.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad den 11 mars
2014,
Planbeskrivning, upprättad den 11 mars 2014,
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2014,
Byggnadsnämndens beslut den 20 mars 2014, § 57,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2014
Yrkanden
Christer Wallin (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att tillstyrka
planförslaget.
Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att yttra sig enligt följande
”Tilläggsyttrande
Kommunstyrelsen förordar en högre bebyggelse ut mot Tornavägen och
Tunavägen om minst 4 till 6 våningar för att få fler studentbostäder och bättre
utnyttja det attraktiva läget. Förslaget med hus i 3 våningar ut mot Tornavägen
och Tunavägen riskerar att bidra till ökade hyreskostnader för framtida studenter,
det ger billigare hyror om kostnader för hissar mm fördelas på fler våningar och
bostäder.
Det uppskattade konstverket som finns utanpå Institutet för färgfotografis gamla
byggnad bör räddas för framtiden, i första hand bör konstverket integreras i den
nya bebyggelsen.”
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.
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Reservationer
Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden,
Akten.
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§ 172
Fossilfrihet på väg (SOU2013:84) - remiss
Dnr KS 2014/0350
Sammanfattning
Regeringskansliet, Näringsdepartementet, har skickat betänkandet ”Fossilfrihet
på väg” (SOU 2013:84) på remiss. Lunds kommun har möjlighet att yttra sig
över betänkandet.
Beslutsunderlag
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84), sammanfattning
Betänkandet i sin helhet finns på www.regeringen.se
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 31
mars 2014.
Tekniska nämndens beslut den 15 april 2014, § 77.
Byggnadsnämndens beslut den 23 april 2014, § 102.
Klimatkommunernas yttrande till Näringsdepartementet.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014.
Förslag till yttrande
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, Näringsdepartementet,
Akten.
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§ 173
Socialdepartementets remiss av betänkandet ”Förändrad
assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet”
(SOU 2014:9)
Dnr KS 2014/0238
Sammanfattning
I ärendet föreslås kommunstyrelsen delegera åt kommunstyrelsens arbetsutskott
att besvara Socialdepartementets remiss av betänkandet Förändrad
assistansersättning - en översyn av systemet.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara Socialdepartementets
remiss av betänkandet Förändrad assistansersättning - enöversyn av systemet.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Akten
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§ 174
Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av
kvarteret Bullerbyn, 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.
Efter att ärendet återremitterats av kommunfullmäktige den 22 maj har det
kompletterats med ytterligare underlag.
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 23 maj 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 Hanna Gunnarsson (V) yrkar
att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera uppdraget till kommunkontoret
för att förbereda alternativa placeringar efter Svenshögsvägen utifrån underlaget
och att erbjuda dessa till Seniorgården som alternativ till att bygga på
Svenshögsskolans skolgård och i Borgareparken.
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå planförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Anders Almgrens (S) m.fl.
återremissyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
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Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för att avslå Anders Almgrens (S) m.fl. återremissyrkande.
Nej för att bifalla Anders Almgrens (S) m.fl. återremissyrkande.
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.
Anders Almgren (S), Anna Lena Hogerud (S), Jeanette Olsson (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
Anders Almgrens (S) m.fl. återremissyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) 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.
Anders Almgren (S), Anna Lena Hogerud (S), Jeanette Olsson (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 Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
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.
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), Jeanette Olsson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot beslutet.
Följande skriftliga reservationer lämnas in: prot. bil. §§ 174/1.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten
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