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Övriga närvarande:

Justerare

Helena Hansson, kommunjurist, kommunkontoret
Anette Henriksson, kommundirektör, kommunkontoret
Carin Hillåker, bitr. kommundirektör, kommunkontoret, §§ 327-343
Eva Johannesson, kommunikationschef, kommunkontoret, §§ 327-330
Jesper Jakobsson, administrativ chef/chefsjurist, kommunkontoret
Ann Ekvall, enhetschef, socialförvaltningen, §§ 327-329
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§ 327
Kommunkontorets information om ekonomi och budget
Dnr KS 2014/0002
Sammanfattning
Kommunkontorets/ekonomiavdelningens rapport över kommunens låneskuld,
inkommen 2014-11-24.
Kommunkontorets/ekonomiavdelningens rapport om placeringar av
pensionsmedel, daterad 2014-11-24.
Kommunkontorets/ekonomiavdelningens rapport om förbrukning av årsanslaget,
daterad 2014-11-24.
Rapporterna redovisas.

Justerare
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§ 328
Kommunövergripande interna kontrollmål 2015
Dnr KS 2014/0807
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för den interna kontrollen.
Enligt Lunds kommuns reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen
inför varje nytt år besluta om kommunövergripande interna kontrollmål för
samtliga nämnder och styrelser.
För 2015 föreslås granskning inom följande områden:
- Kvalitet i offentlig statistik
- Attestordning
Inför kontrollernas genomförande erhåller förvaltningarna anvisningar och
frågeställningar från kommunkontoret
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2014.
Yrkanden
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Ted Ekeroth (SD), Inga Kerstin
Eriksson (C), Philip Sandberg (FP), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP)
och Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till kommunkontorets förslag med
tillägget att kommunstyrelsen beslutar att till de övergripande interna
kontrollmålen för 2015 lägga till kontrollmålet ”Nämndernas följsamhet mot
kommunfullmäktiges mål och uppdrag” med beskrivningen och syftet att
granska att kommunens nämnder och styrelser följer de mål, prioriteringar och
uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till kommunövergripande interna kontrollmål för 2015.
att till de övergripande interna kontrollmålen för 2015 lägga till kontrollmålet
”Nämndernas följsamhet mot kommunfullmäktiges mål och uppdrag” med
beskrivningen och syftet att granska att kommunens nämnder och styrelser följer
de mål, prioriteringar och uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare
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§ 329
En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun
Dnr KS 2014/0561
Sammanfattning
Många kommuner i Sverige satsar idag på att bygga upp olika former av serviceoch medborgarcenter. Bakgrunden är ökade krav från medborgarna på en ny typ
av servicekultur med behov av ökad tillgänglighet; attitydmässigt, tidsmässigt
och innehållsmässigt.
I Lunds kommun har under de senaste fem åren flera olika politiska beslut tagits
när det gäller att utveckla service och bemötande av medborgarna. Under
perioden oktober 2013-februari 2014 genomfördes en förstudie avseende vilka
insatser som behövs för att förbättra servicen till medborgarna baserat på de
politiska besluten.
Med utgångspunkt från förstudien, servicemätningar 2010 och 2014 samt
tidigare utredningsmaterial föreslås en samlad funktion för medborgarkontakt i
Lunds kommun. En sådan gemensam kontaktväg bedöms väsentlig för att lyckas
förbättra tillgängligheten för Lundaborna. Det underlättar också arbetet med att
skapa en gemensam servicekultur med ökat fokus på tillgänglighet och
bemötande. En kvalitetshöjande effekt är också att telefonmängden minskar på
förvaltningarna vilket leder till mer sammanhängande tid för tjänstemännen för
handläggning. Värdefull statistik samlas på ett ställe och kan användas till
verksamhetsutveckling. Webben förbättras och blir mer anpassad till de ärenden
som inkommer då även kontaktcentret blir beroende av informationen på
hemsidan. Minskad sårbarhet i organisationen gynnar också tillgängligheten.
Förslaget innebär en samorganisering av servicecenter Kristallen,
medborgarkontoren, kommunikations-avdelningen och telefonväxeln från 1
januari 2015. Under våren 2015 föreslås en fördjupad utredning när det gäller
behoven hos de förvaltningar som inte ingår i Kristallensamarbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i augusti att ställa sig positiv till
förslaget om samorganiseringen samt att remittera förslaget till samtliga
nämnder för yttrande. Vidare beslutades att komplettera remissen med frågan om
hur medborgarkontoren kan arbeta med att stärka medborgarens inflytande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut att bordlägga ärendet den 12 november 2014, § 295.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2014 inkl. bilaga med
sammanställning av remissvar.
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse ”En samlad ingång för medborgarkontakt”,
den 18 augusti 2014.
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Dokumentet ”Medborgarkontakt i Lunds kommun – en samlad ingång”, den 12
augusti 2014.
”Förstudie Förbättrad medborgarservice”, den 28 februari 2014.
Rapport från servicemätning våren 2014.
Medborgarkontor i Kristallen, tjänsteskrivelse den 5 juni 2012.
Utredning till möjligheter till utveckling av medborgarkontor, 2011.
Beslutsgång
att Servicecenter Kristallen, medborgarkontoren och telefonväxel
samorganiseras inom kommunkontorets kommunikationsavdelning,
att en fördjupad utredning innefattande samtliga förvaltningar ska göras under
våren 2015 som underlag för 2016 års budget,
att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på serviceförklaring,
samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta att de befintliga budgeterna för de
samorganiserade funktionerna sammanförs på kommunkontoret 1 januari 2015.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret/Kommunikationsavdelningen
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och skolnämnd Lund öster
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Socialnämnden
Miljönämnden
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 330
Deltagande i MIPIM 2015
Dnr KS 2014/0858
Sammanfattning
MIPIM är en internationell fastighetsmässa i Frankrike och en av världens
främsta mötesplatser för expansiva regioner och potentiella investerare. Lunds
kommun har deltagit i MIPIM sedan 2006 i en gemensam monter tillsammans
med Malmö och Köpenhamn.
Kommunkontoret söker 600 tkr för deltagande i MIPIM 2015 att finansieras
genom disposition av avsatta medel i budgeten för Brunnshögs utveckling.
Kommunkontoret föreslår att Kommunstyrelsen efter beslut om deltagande
delegerar till KSAU att utse årets delegation.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2011.
Utvärdering och Utveckling MIPIM 2014.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) Anne Landin (FNL) och Ted Ekeroth (SD) yrkar att
Lunds kommun inte deltar på MIPIM 2015.
Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin (FNL) yrkar i andra hand, i det fall
Lunds kommun väljer att delta på MIPIM 2015 att i utvärderingen för
deltagandet 2015 bifoga programmet för Lunds delegation på MIPIM där det
framgår vilka parter som delegationen har träffat, samt sammanställning av
statistik för besök och visningar för Lund i montern.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (FP), Inga
Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen bifaller kommunkontorets förslag.
Philip Sandberg (FP) yrkar vidare att kommunstyrelsen beslutar om följande
tillägg:
att kommunkontoret ska få i uppdrag att följa upp, utvärdera och återrapportera
deltagandet i MIPIM,
att den sammanlagda delegationen på MIPIM 2015 från Lunds kommun
inklusive politiker och tjänstemän ej får överstiga 8 personer,
att uppdra åt kommunkontoret att redovisa vilka alternativa fastighetsmässor av
vikt som äger rum i vår närregion inklusive kostnadsberäkningar för deltagande
både med och utan egen monter inför 2016.
Christer Wallin (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S) och Emma
Berginger (MP) instämmer i Philip Sandbergs (FP) första och tredje

Justerare
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tilläggsyrkande.
Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin (FNL) instämmer i Philip Sandbergs
(FP) tredje tilläggsyrkande.
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Inga Kerstin Eriksson (C), Philip
Sandberg (FP) och Torsten Czernyson (KD) instämmer vidare i Hanna
Gunnarssons (V) m.fl. andrahandsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl. yrkande om
att bifalla kommunkontorets förslag till beslut mot avslag på detsamma och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hanna Gunnarssons (V) m.fl.
andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Philip Sandbergs (FP) m.fl. första
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Philip Sandbergs (FP) andra
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Philip Sandbergs (FP) m.fl. tredje
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att Lunds kommun medverkar i MIPIM 2015 som partner i montern tillsammans
med Köpehamn och Malmö,
att bevilja 600 tkr till MIPIM 2015,
att finansieras genom disposition av avsatta medel i budgeten för Brunnshögs
utveckling,
att delegera till KSAU att utse delegation,
att kommunkontoret ska få i uppdrag att följa upp, utvärdera och återrapportera
deltagandet i MIPIM,
att uppdra åt kommunkontoret att redovisa vilka alternativa fastighetsmässor av
vikt som äger rum i vår närregion inklusive kostnadsberäkningar för deltagande
både med och utan egen monter inför 2016, samt
att i utvärderingen för deltagandet 2015 bifoga programmet för Lunds delegation
på MIPIM där det framgår vilka parter som delegationen har träffat, samt
Justerare
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sammanställning av statistik för besök och visningar för Lund i montern.
Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftlig reservation inges: ProtBil. § 330/01
Protokollsanteckning
Emma Berginger (MP): Miljöpartiet uppmanar Lunds kommuns representanter
att ta tåget till mässan istället för att flyga.
Angelica Kauntz (FI): Instämmer med V båda yrkanden samt FP tredje
tilläggsyrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret/Näringslivsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 331
Fastställande av ansvarsområden för
kommunalråd/oppositionsråd avseende perioden 2014 2018
Dnr KS 2014/0838
Sammanfattning
Enligt ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Lunds kommun samt
val av kommunalråd/oppositionsråd m.m.”, Bilaga 4, beslutas och fördelas
kommunalrådens/oppositionsrådens ansvarsområden av kommunstyrelsen. För
oppositionsråden har den politiske sekreterararen upprättat ett förslag till
fördelning av ansvarsområdena för perioden 2015-2018. För kommunalråden
kommer förslag på fördelning av ansvarsområdena för perioden 2015-2018 att
presenteras på sammanträdet.
Beslutsunderlag
Politiske sekreteraren Fredrik Ljunghills tjänsteskrivelse den 20 november 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2014.
Förslag till ansvarsområden för kommunalråden, inkommet den 3 december
2014.
Yrkanden
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ansvarsområden för oppositionsråden för perioden 2015- 2018
enligt upprättat förslag, se protokollsbilaga § 331/01.
att fastställa ansvarsområden för kommunalråden för perioden 2015- 2018 enligt
upprättat förslag, se protokollsbilaga § 331/02.

Beslut expedieras till:
Anders Almgren (S)
Elin Gustafsson (S)
Emma Berginger (MP)
Christer Wallin (M)
Philip Sandberg (FP)
Akten
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§ 332
Val av ledamöter och ersättare jämte ordförande i
kommunala pensionärsrådet
Dnr KS 2014/0852
Sammanfattning
Ledamöter och ersättare jämte ordförande ska utses för det kommunala
pensionärsrådet. Dessa utses av kommunstyrelsen.
Den gångna mandatperioden har rådet haft två ledamöter och två ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i kommunala pensionärsrådet välja
Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Inga Kerstin Eriksson (C)
att till ersättare välja
Hanna Gunnarsson (V)
Mia Honeth (FP)

Beslut expedieras till:
Ann-Margreth Olsson (S)
Inga Kerstin Eriksson (C)
Hanna Gunnarsson (V)
Mia Honeth (FP)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 333
Val av ledamot och ersättare jämte ordförande i
kommunala handikapprådet
Dnr KS 2014/0853
Sammanfattning
Ledamöter och ersättare jämte ordförande ska utses för det kommunala
handikapprådet. Dessa utses av kommunstyrelsen.
Den gångna mandatperioden har rådet haft en ledamot och en ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamot i kommunala handikapprådet välja Elin Gustafsson (S)
att bordlägga frågan om ordförandeskap
att till ersättare i kommunala handikapprådet välja Torsten Czernyson (KD)

Beslut expedieras till:
Elin Gustafsson (S)
Torsten Czernyson (KD)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 334
Val av ledamöter och ersättare jämte ordförande i
kommunala integrationsrådet
Dnr KS 2014/0854
Sammanfattning
Ledamöter och ersättare jämte ordförande ska utses för det kommunala
integrationsrådet. Dessa utses av kommunstyrelsen.
Den gångna mandatperioden har rådet haft två ledamöter och en ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2014.
Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att till ledamot och ordförande i kommunala integrationsrådet välja
Peter Bergwall (MP)
att till ersättare välja Fanny Johansson (S)
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att till ledamot i kommunala integrationsrådet välja Philip Sandberg (FP)
Ted Ekeroth (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare i kommunala integrationsrådet välja Matthew Bonnor (SD)
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först att välja ledamöter och ordförande enligt Björn
Abelsons (S) och Christer Wallins (M) förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena om val av ersättare och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i kommunala integrationsrådet välja
Peter Bergwall (MP), ordförande
Philip Sandberg (FP)
att till ersättare välja Fanny Johansson (S)

Beslut expedieras till:
Peter Bergwall (MP)
Philip Sandberg (FP)
Fanny Johansson (S)
Akten

Justerare
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§ 335
Val av ledamöter jämte ordförande i kommunala
studentrådet
Dnr KS 2014/0855
Sammanfattning
Ledamöter jämte ordförande ska utses för det kommunala studentrådet. Dessa
utses av kommunstyrelsen.
Den gångna mandatperioden har rådet haft tre ledamöter.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2014.
Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i kommunala studentrådet utse Elin Gustafsson (S) och
Angelica Kauntz (FI)
att till ordförande utse Elin Gustafsson (S)
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att till ledamot i kommunala studentrådet utse Marcus Lantz (M)
Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V) och Elin Gustafsson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar om att göra en översyn av kommunala studentrådets
organisation och funktion.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i kommunala studentrådet välja
Elin Gustafsson (S), ordförande
Angelica Kauntz (FI)
Marcus Lantz (M)
att göra en översyn av kommunala studentrådets organisation och funktion.
Protokollsanteckning
Angelica Kauntz (FI), Hanna Gunnarsson (V) och Elin Gustafsson (S): Även om
vi väljer studentrådet nu så ska representationen i studentrådet ses över.

Beslut expedieras till:
Elin Gustafsson (S)
Angelica Kauntz (FI)
Marcus Lantz (M)
Akten

Justerare
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§ 336
Tillsättning av politiska sekreterare i Lunds kommun
Dnr KS 2014/0768
Sammanfattning
Vid partiförhandlingarna den 18 augusti 2008 beslutades att inrätta två tjänster
som politiska sekreterare.
Det finns idag två tjänster som politiska sekreterare. Nuvarande anställningar har
förlängts till och med utgången av 2014.
Då en ny mandatperiod påbörjats finns behov av att fatta ett nytt beslut om att
utse politiska sekreterare.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till
förtroendevalda i Lunds kommun samt val av kommunalråd/oppositionsråd
m.m.”, den 28 augusti 2014, § 142.
Kommunstyrelsens beslut om tillsättning av politiska sekreterare i Lunds
kommun, den 16 november 2010, § 367.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Daniel Pettersson (S) till politisk sekreterare för kommunstyrelsens
ordförande för tiden från den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018.
att utse Fredrik Ljunghill (M) till politisk sekreterare för kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande för tiden från den 1 januari 2015 till och med den 31 december
2018.

Beslut expedieras till:
Daniel Pettersson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Akten
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§ 337
Val av ledamöter och ersättare i Romeleås- och
sjölandskapskommittén 2015 - 2018
Dnr KS 2014/0731
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ombeds av Romeleås- och sjölandskapskommittén att utse
dels två ordinarie ledamöter jämte ersättare till Romeleås- och
sjölandskapskommittén och dels ansvarig tjänsteman som kontaktperson.
Senast den 15 januari 2015 önskar Romeleås- och sjölandskapskommittén
erhålla dessa uppgifter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Romeleås- och sjölandskapskommittén den 19 september 2014,
jämte stadgar för kommittén.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i styrelsen för Romeleås- och sjölandskapskommittén välja
Gunnar Jönsson (S)
Stig-Gunnar Nilsson (C)
att till ersättare välja
ett namn som anmäls av miljöpartiet innan justering av protokollet
Roland Bondesson (M)
att utse Lena Ingvad till ansvarig tjänsteman och kontaktperson för Romeleåsoch sjölandskapskommittén.
Innan justering anmäls Gunnar Håkansson (MP)

Beslut expedieras till:
Romeleås- och sjölandskapskommittén
Gunnar Jönsson (S)
Stig-Gunnar Nilsson (C)
Gunnar Håkansson (MP)
Roland Bondesson (M)
Lena Ingvad, tekniska förvaltningen
Akten
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§ 338
Ansökan om bidrag för genomförande av idrottsgalan i
Lund den 6 mars 2015
Dnr KS 2014/0721
Sammanfattning
PIL planerar för att i mars 2015 i samverkan med Lunds kommun och ett antal
sponsorer arrangera Idrottsgalan i Lund. Syftet är att skapa en naturlig
mötesplats och plattform för kommunikation där arrangörerna vill hylla idrotten
i Lund, deras utövare, initiativtagare, föreningar, samt inspirera företag och
entreprenörer i kommunen att etablera starkare band och utbyta idéer.
Arrangemanget utvecklades under 2014 till ett galaarrangemang från att tidigare
ha varit en mindre Idrottsfest.
PIL ansöker om ett arrangörsbidrag på 100 tkr för genomförande av Idrottsgalan
2015. De ansöker även om en kommunal förlustgaranti inom ramen för en
högsta totalomsättning på 500 tkr.
Beslutsunderlag
PIL, Paraplyorganisationen för Idrottsföreningarna i Lund, ansökan om bidrag
samt förlustgaranti för genomförandet av Idrottsgalan i Lund den 6 mars 2015
med bilaga, Program Lunds Idrottsgala 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
beslut.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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§ 339
Riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund
Dnr KS 2014/0214
Sammanfattning
Det finns i Sverige ingen lag som reglerar när flaggning ska ske.
Kommunkontoret har utarbetat riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2011, § 256.
Riksarkivets riktlinjer för internationell flaggning.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2014.
Förslag till riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Protokollsanteckning
Angelica Kauntz (FI): Vi ser gärna en mångfald av flaggor. Instämmer i vad V
och MP framförde under diskussionen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 340
Naturvårdsstrategi för Skåne - remiss
Dnr KS 2014/0656
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne har översänt Vägen till ett biologiskt rikare Skåne Naturvårdsstrategi för Skåne län för yttrande till Lunds kommun.
Kommunkontoret har remitterat förslaget till miljönämnden och tekniska
nämnden för yttrande till kommunstyrelsen.
Förslaget till Naturvårdsstrategi för Skåne län är en prioriterad åtgärd i det
regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 2012-2016 och har tagit
fram för att få en samlad bild av vilka arbetssätt som behöver användas för att nå
målen. Strategin lyfter fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena och
att öka hänsynen i vardagslandskapet.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2014.
Förslag till yttrande.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2014.
Tekniska nämndens särskilda skrivelse den 20 november 2014.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 oktober 2014.
Miljönämndens beslut den 13 november, § 90.
Remiss från Länsstyrelsen i Skåne, den 15 september 2014.
Missivskrivelse från Länsstyrelsen i Skåne den 15 september 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att översända kommunkontorets förslag till yttrande som Lunds kommuns svar
till länsstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Akten
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§ 341
Remiss av Utbildningsdepartementets promemoria ”Vissa
skollagsfrågor - Del 2”
Dnr KS 2014/0611
Sammanfattning
Lunds kommun har genom remiss från Utbildningsdepartementet inbjudits att
lämna synpunkter på promemorian ” Vissa skollagsfrågor – Del 2 ”.
Lunds kommun har beviljats anstånd med att inkomma med remissvar till den 4
december 2014.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss, med tillhörande remissbrev, den 9 september
2014. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014.
Utbildningsnämndens beslut den 22 oktober 2014, § 105.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 10 november 2014.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 november 2014, § 108.
Barn- och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse den 11 november 2014.
Barn- och skolnämnd Lund östers beslut den 19 november 2014, § 167.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2014.
Förslag till yttrande.
Yrkanden
Mia Honeth (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med
kommunkontorets skrivelse med den förändringen att stycket under rubriken i
”Lokaler och inslag vid skolavslutningar och andra högtider/Kommunkontoret
anför” enligt nedanstående utgår:
Med hänsyn till ovanstående, samt med beaktande av att två av de tre
skolnämnderna ställer sig negativa till förslaget, föreslår kommunkontoret
kommunstyrelsen att gällande ” Lokaler och inslag vid skolavslutningar och
andra högtider” yttra sig i enlighet med vad utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnd Lund öster beslutat, samt
att kommunstyrelsen utöver kommunkontoret skrivelse yttrar följande:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till föreslaget förtydligande från
Utbildningsdepartementet kring lokaler och inslag i skolavslutningar i enlighet
med BSN Lund Stads yttrande.
Ted Ekeroth (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att första stycket ”Lokaler
och inslag vid skolavslutningar och andra högtider” stryks i sin helhet, och
ersätts med: ”Lunds kommun ställer sig positiv till den föreslagna förändringen i
skollagen angående konfessionella inslag i utbildningen. Kommunen menar att
enstaka händelser av konfessionella inslag som har en koppling till svenska
traditioner skall tillåtas, och skall ses som en naturlig del av samhället och
befolkningens koppling till historien och de traditioner som härrör därifrån.
Syftet med inslagen ska vara att överföra och utveckla de traditioner som är en
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del av samhällets kulturarv. Det bör finnas möjlighet att avstå från de delar som
innehåller konfessionella inslag.” samt att i övrigt tillstyrka kommunkontorets
förslag.
Hanna Gunnarsson (V), Inga Kerstin Eriksson (C), Elin Gustafsson (S), Christer
Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Emma Berginger (MP) och Anne Landin
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunkontorets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.
Reservationer
Mia Honeth (FP) och Ted Ekeroth (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftlig reservation inges: ProtBil. § 341/01
Protokollsanteckning
Angelica Kauntz (FI): Instämmer i kommunkontorets förslag.

Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund öster
Akten
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§ 342
Remiss av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor
Dnr KS 2014/0608
Sammanfattning
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, har skickat promemorian
Internationella skolor på remiss. Lunds kommun har som remissinstans inbjudits
att lämna synpunkter. Kommunen har beviljats anstånd med att inkomma med
remissyttrande till den 12 december 2014.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remisskrivelse den 2 september 2014.
Promemorian Internationella skolor.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 15 oktober 2014, § 91, jämte
bilaga.
Barn- och skolnämnd Lunds Östers beslut 22 oktober 2014, § 149, jämte bilaga.
Utbildningsnämndens beslut den 22 oktober 2014, § 104, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2014.
Förslag till yttrande.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Inga Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund öster
Akten
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§ 343
Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs
kommun - samråd
Dnr KS 2014/0750
Sammanfattning
Burlövs kommun har översänt planprogram för Södra stambanan genom Burlöv
till Lunds kommun för yttrande. Kommunkontoret har i samråd med
stadsbyggnadskontoret sammanfattat Lunds kommun synpunkter över
planförslaget,
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2014.
Lunds kommuns yttrande till Burlövs kommun.
Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs kommun.
Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Björn Abelson (S), Mia Honeth (FP), Hanna Gunnarsson (V),
Inga Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), Anne Landin (FNL), Torsten
Czernyson (KD) och Elin Gustafsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
översända kommunkontorets synpunkter avseende Planprogram för Södra
Stambanan genom Burlövs kommun, till Burlövs kommun med ändringen att
sista stycket i kommunkontorets förslag till yttrande utgår och ersätts med
följande: Beträffande läget för snabbcykelvägen anser Lunds kommun att östligt
läge ger bättre anslutning till det befintliga cykelvägnätet jämfört med alternativ
väster. Alternativ väst innebär också att cykelvägen måste korsa järnvägen i
Arlöv. Detta minskar cyklisternas framkomlighet på grund av höjdskillnader och
sannolikt också tvära kurvor i samband med korsningen. Lunds kommun
förespråkar därför i enlighet med tidigare ställningstaganden i anslutning till
Trafikverkets förstudie ”Supercykelväg Malmö – Lund” ett östligt läge för
snabbcykelvägen.
Kommunstyrelsen beslutar
att översända kommunkontorets synpunkter avseende Planprogram för Södra
Stambanan genom Burlövs kommun, till Burlövs kommun.
att sista stycket i kommunkontorets förslag till yttrande utgår och ersätts med
följande: Beträffande läget för snabbcykelvägen anser Lunds kommun att östligt
läge ger bättre anslutning till det befintliga cykelvägnätet jämfört med alternativ
väster. Alternativ väst innebär också att cykelvägen måste korsa järnvägen i
Arlöv. Detta minskar cyklisternas framkomlighet på grund av höjdskillnader och
sannolikt också tvära kurvor i samband med korsningen. Lunds kommun
förespråkar därför i enlighet med tidigare ställningstaganden i anslutning till
Trafikverkets förstudie ”Supercykelväg Malmö – Lund” ett östligt läge för
snabbcykelvägen.
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Protokollsanteckning
Angelica Kauntz (FI): Instämmer med MP tilläggsyrkande.

Beslut expedieras till:
Burlövs kommun
Kommunkontoret/Strategisk utvecklingsavdelning
Akten
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§ 344
Motion från Anna-Lena Hogerud (S) samt Monica Molin (S)
angående elevresor till skola
Dnr KF 2013/0173
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) och Monica Molin (S) yrkar i en motion att Lunds
kommun inför regler som gör att kommuninvånarna får samma stöd för elevresa
till gymnasieskolan från sina bostadsadresser inom kommunen och inte enbart
från adress där man är folkbokförd.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 13 augusti 2014 att remittera
ärendet till socialnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12 november 2014 att
bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
Anna-Lena Hogeruds (S) och Monica Molins (S) motion den 10 december 2013.
Utbildningsnämndens beslut den 19 mars 2014, § 25, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2014.
Kommunstyrelsens beslut den 13 augusti 2014, § 209.
Socialnämndens beslut den 17 september 2014, § 135, jämte bilaga.
Kommunstyrelsens beslut att bordlägga ärendet den 12 november 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2014.
Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL), Hanna
Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, samt att uppdra åt
kommunkontoret att utvärdera resebidraget för gymnasieelever med växelvis
boende efter två läsår.
Christer Wallin (M), Ted Ekeroth (SD) och Inga Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till vad som anförs i kommunkontorets tjänsteskrivelser.
Mia Honeth (FP) yrkar i att resebidrag för elev i gymnasiet ska utgå till:
- Gymnasieelev som är folkbokförd i Lunds kommun, och där färdvägen mellan
folkbokföringsadress och skolan är minst 6 km.
- Gymnasieelev som är folkbokförd i Lunds kommun, och som bor mer än 12
dagar per månad hos en vårdnadshavare där färdvägen mellan dennes
bostadsadress och skolan är minst 6 km.
- Vid växelvis boende ska resebidraget endast utgå för så många dagar per
månad som eleven är bosatt minst 6 km från skolan.
- Myndig gymnasieelev som är folkbokförd i Lunds kommun, och som bor mer
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än 12 dagar per månad vardera hos två tidigare vårdnadshavare där färdvägen
mellan någon av bostadsadresserna och skolan är minst 6 km, samt
att uppdra åt kommunkontoret att utvärdera resebidraget för växelvis boende
efter två läsår och att därmed anse motionen bifallen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att uppdra åt kommunkontoret att utvärdera resebidraget för gymnasieelever med
växelvis boende efter två läsår.
Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C) och Ted
Ekeroth (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Protokollsanteckning
Angelica Kauntz (FI): Instämmer i S yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 345
Motion från Hanna Gunnarsson (V) ”Låt lundaborna se
och höra - öppna nämnderna för allmänheten!”
Dnr KF 2014/0126
Sammanfattning
Hanna Gunnarsson (V) m.fl. föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunala facknämnder och styrelser att besluta om att hålla sina
sammanträden öppna för allmänheten.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 1999, § 65.
Vänsterpartiets motion den 23 oktober 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2014.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin (FNL) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppmana de
kommunala facknämnderna och styrelserna att besluta om att hålla sina
sammanträden öppna för allmänheten, undantaget sekretessbelagda ärenden.
Ted Ekeroth (SD), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga Kerstin
Eriksson (C) och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med
kommunkontorets tjänsteskrivelse samt att uppmana samtliga nämnder att ha
öppna sammanträden i största möjliga mån.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Hanna Gunnarsson (V) m.fl. yrkande som motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning gällande motförslag.
Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
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Omröstningen utfaller enligt följande.
Hanna Gunnarsson (V) och Anne Landin (FNL) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (FP), Inga Kerstin
Eriksson (C) Torsten Czernyson (KD) och Ted Ekeroth (SD) röstar nej.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Emma Berginger
(MP) och Ulf Nymark (MP) avstår.
Med 2 ja-röster mot 6 nej-röster och 5 som avstår bifaller således
kommunstyrelsen Christer Wallins (M) m.fl. yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen.
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Emma Berginger
(MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (FP), Inga Kerstin
Eriksson (C) Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL) och Ted Ekeroth
(SD) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster bifaller således kommunstyrelsen Christer
Wallins (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Protokollsanteckning
Angelica Kauntz (FI): Instämmer i V ändringsyrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 346
Medborgarförslag ”Utöka antalet boulebanor i Dalby”
Dnr KF 2012/0089
Sammanfattning
Folke Ekberg och Arne Harryson har i medborgarförslag föreslagit kommunen
att anlägga ytterligare tre boulebanor i anslutning till de boulebanor kommunen
tidigare anlagt på den gamla deponin i Pinnmölleparken i Dalby.
Förslaget remitterades till tekniska nämnden som inte ansåg det rimligt att
anlägga ytterligare bouleplaner i parken.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
med hänvisning till vad tekniska nämnden anfört.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
att avvakta samtal mellan Fokus Dalby och tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen anser nu ärendet avslutat med hänsyn till att
boulespelandet verkar ha anpassats till de tre boulebanor som anlagts av
kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat den 24 april 2012.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 juni 2012.
Tekniska nämndens beslut den 22 augusti 2012, § 151.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2012.
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2012, § 297.
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 25 oktober 2012, § 207.
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 29 november 2012 § 226.
Kommunfullmäktiges beslut om bordläggning den 20 december 2012, § 246.
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss den 31 januari 2013, § 22.
Tekniska förvaltningens yttrande den 22 oktober 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2014.
Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ted Ekeroth (SD), Christer Wallin (M) och Inga Kerstin
Eriksson (C) yrkar att ärendet remitteras till kommunala pensionärsrådet för
yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till kommunala pensionärsrådet för yttrande.
Beslut expedieras till:
Kommunala pensionärsrådet
Akten
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§ 347
Medborgarförslag om installation av ljussignaler i
anslutning till övergångsställen vid järnvägsstationen
Dnr KF 2014/0065
Sammanfattning
Vladimir Rozijan föreslår att tekniska nämnden ska ges i uppdrag att installera
ljussignaler med 30 sekunders nedräkning vid två övergångsställen nära
järnvägsstationen, dels vid Tullkammaren och dels mot Knut den stores torg.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 23 april 2014.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 september 2014.
Tekniska nämndens beslut den 15 oktober 2014, § 189.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2014.
Yrkanden
Ted Ekeroth (SD), Mia Honeth (FP) och Mats Helmfrid (M) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunkontorets förslag till beslut.
Inga Kerstin Eriksson (C), Anne Landin (FNL), Björn Abelson (S) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
i enlighet med kommunkontorets förslag till beslut med tillägget att tekniska
förvaltningen ges i uppdrag att snarast göra en temporär lösning vid övergången
vid Tullkammaren.
Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana tekniska nämnden att vidta
åtgärder för att påskynda den planerade avstängningen av Bangatan för biltrafik.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Inga Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Mia Honeths (FP) m.fl. yrkande som motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning gällande motförslag.
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Ja för bifall till Mia Honeths (FP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (FP) och Ted Ekeroth
(SD) röstar ja.
Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) röstar nej.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Inga Kerstin
Eriksson (C) Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) avstår.
Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster och 6 som avstår bifaller således
kommunstyrelsen Mia Honeths (FP) m.fl. yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen.
Ja för bifall till Inga Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Mia Honeths (FP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL), Björn
Abelson (S), Anders Almgren (S) och Elin Gustafsson (S) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (FP) och Ted Ekeroth
(SD) röstar nej.
Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) avstår.
Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och 3 som avstår bifaller således
kommunstyrelsen Inga Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till vad tekniska nämnden anfört anse medborgarförslaget
besvarat.
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att snarast göra en temporär lösning vid
övergången vid Tullkammaren.
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Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (FP), Emma Berginger
(MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftlig reservation inges: ProtBil. § 347/01
Protokollsanteckning
Mia Honeth (FP): Folkpartiet anser att Bangatan snarast ska stängas för biltrafik.
Angelica Kauntz (FI): Instämmer i FP protokollsanteckning.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 348
Medborgarförslag om att återinföra servicebussarna
Dnr KF 2014/0082
Sammanfattning
Barbro Nilsson med flera personer har inkommit med ett medborgarförslag där
de föreslår att kommunen återinför systemet med servicebussar samt att man
därvid särskilt beaktar behovet av busstrafik till vårdcentralerna.
Beslutsunderlag
Barbro Nilssons m.fl. medborgarförslag den 9 juni 2014.
Tekniska nämndens beslut den 15 oktober 2014, § 190, jämte bilagor.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2014.
Yrkanden
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunkontoret för
att tillskriva Skånetrafiken att undersöka kostnader för servicelinjetrafiken.
Christer Wallin (M) och Ted Ekeroth (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till återremissyrkandet.
Nej för avslag på detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma Berginger
(MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten
Czernyson (KD), Mia Honeth (FP), Anne Landin (FNL) och Ted Ekeroth (SD)
röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att avslå
yrkandet om återremiss.
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Kommunstyrelsen beslutar därefter i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att konstatera att Skånetrafiken har ansvaret för stadstrafiken i Lund och att
synpunkterna i medborgarförslaget överlämnats av tekniska nämnden till
Skånetrafiken för behandling inom linjeutredningen, samt
att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat med vad tekniska nämnden har
anfört.
Protokollsanteckning
Angelica Kauntz (FI): Instämmer i S yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 349
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS 2014/0001
Sammanfattning
Kommundirektörens beslut i delegerade ärenden 2014-10-30 - 2014-11-21
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§ 350
Meddelanden
Dnr KS 2014/0805
Sammanfattning
Protokoll från Romeleås- och sjölandskapskommitténs sammanträde den
19 september 2014.
KS 2014/0803
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§ 351
Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet
2015
Sammanfattning
Taxor och taxestruktur behöver uppdateras i sin helhet då nya bidragsregler för
samtliga bidragformer klarlagts inför genomförande från 2016. I avvaktan på nya
bidragsbestämmelser görs förändringar på tre områden inför 2015:
- Högevall, justering av taxor
- Ny anläggning: Matcharena på Klostergårdens idrottsplats
- Ny anläggning: Klostergårdens mötesplats för bibliotek och fritid
I övrigt görs redaktionella ändringar och rättningar av felaktigheter i taxorna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 september 2014, § 83, jämte bilaga.
Förslag till taxor 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2014.
Kommunstyrelsens beslut den 18 november 2014, § 326.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2014.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för skolornas simundervisning
avskaffas, att taxorna i Kulturskolan sänks med 30 %, samt att uppmana Kulturoch fritidsnämnden att återkomma med tilläggsbudgetering.
Christer Wallin (M), Ted Ekeroth (SD), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth
(FP), Inga Kerstin Eriksson (C) och Mats Helmfrid (M) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunkontorets förslag.
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 fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet 2015,
att gälla från den 1 juli 2015 vad gäller taxor avseende idrotts- och
skolanläggningar och Kulturskolan, med undantag av taxan för matcharenan vid
Klostergårdens idrottsplats som gäller från den 1 januari 2015,
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att övriga taxor gäller från den 1 januari 2015, samt
att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att arbeta fram de förändringar i
taxorna gällande Kulturskolan som föranleds av kommunfullmäktiges
budgetbeslut för beslut i fullmäktige under våren 2015.
Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) och Anders Almgren (S) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftlig reservation inges: ProtBil. § 351/01
Protokollsanteckning
Angelica Kauntz (FI): Instämmer i V yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

38

Lunds kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

39

Sammanträdesdatum

2014-12-03

§ 352
Ansökan om långfristigt lån till Lunds BK
Sammanfattning
Lunds bollklubb har ansökt om ett långfristigt lån hos Lunds kommun om
500 000 kr för att undvika att föreningen försätts i konkurs. Kommunkontoret
har analyserat föreningens finansiella situation och utrett kommunens
möjligheter att ge ett lån till en förening utifrån kommunens finanspolicy.
Kommunkontoret kan utifrån dessa perspektiv inte rekommendera att
kommunen beviljar detta lån till Lunds BK.
Beslutsunderlag
Lunds BKs brev till kommunstyrelsens ordförande, daterat den 20 november
2014.
Kommunstyrelsens beslut den 14 augusti 2013, § 234.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2013, § 114.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 november 2014, § 173.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2014.
Yrkanden
Anders Almgren (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att bevilja Lunds bollklubb ett förskott om 500 000 kr på framtida
bidrag från Lunds kommun, att Lunds kommun under tiden för förskottet ges
insyn i föreningens ekonomi genom rätt till intern revisor eller motsvarande, att
Lunds bollklubb visar hur de åtskiljer barn- och ungdomsverksamheten från
annan verksamhet, att begära att Lunds bollklubb redovisar en plan för ekonomi
i balans samt att förskottet finansieras genom kommunstyrelsen medel till
förfogande.
Christer Wallin (M), Ted Ekeroth (SD), Anne Landin (FNL), Mats Helmfrid
(M), Torsten Czernyson (KD) och Inga Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Fanny Johansson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten
Czernyson (KD), Mia Honeth (FP), Anne Landin (FNL) och Ted Ekeroth (SD)
röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således att bifalla
Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Lunds BK ansökan om ett lån om 500 000 kr.
Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Inga Kerstin
Eriksson (C), Mia Honeth (FP), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 352/01, 02 och 03

Beslut expedieras till:
Lunds BK
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten
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