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Motioner
Reg.datum

Titel

Status

2017-04-05

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds kommun
ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central

Under beredning

2017-03-10

Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-)
"Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 år”

Under beredning

2017-03-09

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan
för särbegåvade elever

Remiss till Utbildningsnämnden samt barn- och
skolnämnderna

2017-03-03

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L)
m.fl ”Utveckla rekreationsområden i
Genarp och Veberöd”

Remiss till Tekniska nämnden

2017-02-22

Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L)

Under beredning

”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster”
2017-02-17

Motion från Göran Wallén (M) m.fl ” Inför 2-åriga hyreskontrakt,
etableringskontrakt för nyanlända

Remiss till Servicenämnden

2017-01-27

Motion från Zoltan G Wagner (KD) ”Folkparken som Miljöpark”

Under beredning

2017-01-16

Motion från Angelica Svensson (V) samt Mats Olsson (V)

Under beredning

”För en rättvis lönesättning”
2016-12-14

Motion från Mia Honeth (L) samt Ulf Nilsson (L) ”Rusta upp Stadshallen och
damma av tidigare förslag”

KS 2017-05-02

2016-12-12

Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn Winsborg (M)
angående obligatoriskt skolval

KS 2017-05-02

2016-10-26

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att riva
Folkparksbyggnaden nu och att på platsen istället bygga
seniorlägenheter

KS 2017-05-02

2016-09-16

Motion från Philip Sandberg (L) och Cecilia Barnes (L)
” Infarten till Lund ska förmedla framåtanda – inte gamla DDR”

KS 2017-05-02

2016-03-30

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl ”Betyg från årskurs
fyra i grundskolan”

KS 2017-05-02

2015-11-06

Motion från Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid (M)
”Lunds kommun kan bygga billigare”

KS 2017-05-23

2015-05-06

Motion från Lars V Andersson (C) och Inga Kerstin Eriksson (C)
”Samordna driften av parkeringsanläggningarna i kommunen”

2014-10-28

Motion från Hanna Gunnarsson (V) m.fl ”Allt till Lundaborna- lägg ut
nämndshandlingarna på internet!”

KS 2017-05-23

Under beredning

Medborgarförslag
Reg.datum
2017-01-04

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen

KS 2017-08-16

2017-01-04

Medborgarförslag följ donatorns viljagör en park i kv Kråkelyckan

KS 2017-08-10

2016-12-08

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen som kulturhus

KF 2017-01-26 återremiss till KS

2016-05-19

Medborgarförslag avseende Idalagården i Veberöd

KS 2017-05-02

2015-12-14

Medborgarförslag – Framtiden gällande Tingshuset och Polishuset i Dalby

Under beredning

Interpellationssvar
Elin Gustafsson
Kommunalråd (S)

Svar på interpellation från Ulf Nilsson (L) angående försämringar av personlig
assistans enligt LSS
Ulf Nilsson (L) har inkommit med en interpellation till mig utifrån frågor om personlig
assistans enligt LSS. Precis som Nilsson skriver är rätten till personlig assistans en
grundläggande och viktig del för att personer med funktionsnedsättning ska få full rätt och
möjlighet att delta i samhället. För den som har behov av assistans för sina grundläggande
behov och där dessa behov understiger 20 timmar per vecka kan ansökan göras hos
kommunen, men i Lund har vi ingen personlig assistans i egen regi.
Ulf Nilsson nämner Liberalernas, dåvarande Folkpartiets, arbete för införandet av LSS. Inte
minst därför vill jag framhålla hur viktig utbyggnaden av LSS är idag samt hur den har varit
en stor och grundläggande jämlikhetsfråga för oss Socialdemokrater under många år.
Dessutom har inte minst vår egen Lundabo Vilhelm Ekensteen, numera hedersdoktor vid
Lunds universitets Samhällsvetenskapliga fakultet, varit starkt bidragande för utvecklingen
under många år. Denna långa rättighetskamp ska vi givetvis stå upp för och säkerställa att
inga försämringar sker, utan tvätom att det utvecklas och stärks.
Bland annat därför är det märkligt att Ulf Nilsson riktar sina frågor till mig när de i stort rör
Försäkringskassans arbete och således borde i huvudsak besvaras utav nationella politiska
företrädare eftersom Försäkringskassan är en offentlig verksamhet som inte styrs av
kommunerna. Detta till trots ska jag utifrån det ansvar som kommunen har inom detta område
besvara Ulf Nilssons frågor på det sätt som är möjligt och som inte gäller Försäkringskassans
arbete.
För det första så är assistansersättning en ersättning som utgår från en rättighetslag, lagen om
stöd och service (LSS). Vad gäller den nuvarande situationen för beslut enligt LSS i Lund så
har antalet personer som är beviljad assistansersättning från Försäkringskassan under flera år
legat stadigt kring 178 personer. Under år 2015 och år 2016 ökade antalet personer som
beviljades assistansersättning till ca 190 personer. Under de senaste månaderna har dock
antalet personer minskat igen. Det är dock för tidigt att säga om det är någon tillfällig eller
bestående förändring.
Vidare så har Socialstyrelsen och Försäkringskassan fått i uppdrag av regeringen att analysera
om Försäkringskassan bör få en specifikt angiven skyldighet att skyndsamt anmäla till
kommunen när en person som har beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
får sin ersättning indragen.
Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att analysera om kommunen bör få en skyldighet att
när en anmälan om indragen assistansersättning mottagits ta kontakt med den enskilde i fråga
om en utredning om insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, ska initieras. Inom ramen för uppdraget undersöker Socialstyrelsen
nu hur kommunerna hanterar information från Försäkringskassan om att en person kommer
att få sin assistansersättning indragen.

Utifrån det arbete som görs på nationell nivå för att kartlägga och analysera situationen är det
rimligt att också avvakta utfallet av det uppföljningsarbete som görs innan ytterligare åtgärder
vidtas.
Vad beträffar Lunds kommuns ansvar och verksamhet så har vi, som tidigare nämnt, ingen
personlig assistans i egen regi i kommunal regi, utan detta sker genom LOV-avtal. De som
söker assistanersättning får en ekonomisk ersättning som de kan välja vilket assistansföretag
eller assistansbolag de vill ska utföra insatsen. Villkoret är att assistansföretaget eller
assistansbolaget har tillstånd för sin verksamhet vilket ges av Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), man kan även välja att vara sin egen arbetsgivare. Om den enskilde väljer
kommunen som utförare, tilldelas ett utav LOV-företagen enligt turordning. Dock är det
absolut vanligaste att den enskilde väljer ett assistansföretag eller assistansbolag på den öppna
markanden som har tillstånd av IVO.
Enligt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) nationella statistik beviljades 50 procent av
de personer som fick sin assistanersättning indragen/minskad i stället personlig assistans
enligt LSS och 15–20 procent beviljades hemtjänst enligt SoL. Omkring 20 procent hade
ingen insats enligt LSS eller enligt SoL året efter indragningen av assistansersättningen. Det
är inte känt vilka insatser dessa personer har i dag eller om de har några insatser över huvud
taget.
Vad beträffar information till mig och andra ansvariga samt kommunens beredskap så kan jag
inte nog understryka vikten av detta. Det är viktigt att det finns en samverkan med de statliga
myndigheter som verkar i Lunds kommun eller har direkt påverkan på våra medborgare. Så är
även fallet i denna fråga och samverkan med Försäkringskassan.
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Elin Gustafsson
Kommunalråd (S)

Interpellationssvar
Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Svar på interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) angående inkommet brev
från Jernhusen rörande säkerhetssituationen vid Lunds centralstation
Hans-Olof Andersson har den 4 april i en interpellation till mig ställt två frågor angående ett
inkommet brev till kommunstyrelsen om säkerhetssituationen vid Lunds centralstation. Och
jag tänker här anföra ett svar i linje med vad jag anförde när frågan diskuterades i
kommunstyrelsen den 5 april 2017.
Att kommuninvånarna och andra som rör sig i Lund både är och upplever sig säkra och trygga
är oerhört viktigt. I detta arbete så är Lunds kommun en av flera viktiga aktörer. Vissa saker
kan vi göra själva, men framför allt är samverkan med andra aktörer det som ger allra bäst
resultat. Vad gäller den specifika platsen, stationsområdet, så visar den senaste
trygghetsmätningen på ett bra trygghetsindex (1,84 för år 2016). Det är visserligen en liten
ökning från 2015 (1,81), men fortsatt på en låg nivå vilket är väldigt positivt. Lund är en
kommun som i jämförelse med övriga riket både är och upplevs som mycket tryggt. Området
kring Lunds centralstation är inte att betrakta som en otrygg plats, men i förhållande till andra
delar av kommunen upplevs platsen som inte fullt så trygg. Lunds kommun genomför sedan
tidigare tillsammans med andra aktörer riktade insatser kring just stationsområdet, bland annat
genom polisens och kommunens gemensamma medborgarlöften som har resulterat i att flera
brottsförebyggande åtgärder satts in i området sedan 2015. För även om Lund är en trygg
plats är vår tydliga målsättning att det ska bli ännu bättre, inte minst i stationsområdet.
Delar av den utveckling som skett i området manar dock till eftertänksamhet. Därför följs
utvecklingen noga inte bara av Lunds kommun utan också av polisen och de ordningsvakter
som finns på plats. I BRÅ, Lunds brottsförebyggande råd, är utvecklingen i stationsområdet
och insatser och åtgärder en viktig och numera stående punkt. BRÅ stämmer löpande av
rapporter och för ständigt en diskussion om den aktuella lägesbilden och såväl planerade som
genomförda åtgärder vad gäller säkerhets- och trygghetsläget vid stationsområdet.
Jag vill, vilket jag också framförde på kommunstyrelsens sammanträde den 5 april, påpeka att
det är viktigt att det samverkansarbete som pågår, bland annat inom ramen för just BRÅ, ges
bästa möjliga förutsättningar att fortskrida och att vi använder dessa forum för att tillsammans
med övriga aktörer ta fram bra förslag som på både lång och kort sikt förbättrar
trygghetsläget, inte mint i stationsområdet. Frågan om en kommunal vakt vid Lunds
centralstation är en fråga som lyftes på brottsförebygganderådets möte i november.
Kommunen tog på sig att bereda frågan vidare. Detta var innan motionerna från såväl HansOlof Andersson som Philip Sandberg med flera. Denna fråga bereds nu inom
kommunkontoret inför kommunstyrelsen.
Frågan om kommunala vakter på allmän plats, eller allmän- och enskild mark, är komplex och
diskuteras på flera håll i landet. Den tangerar frågan om kommunal polis och vilka
befogenheter man kan hantera, samt den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och
kommun. En grundläggande utgångspunkt är att det är mycket tydligt att en kommun inom
ramen för sitt uppdrag varken kan eller ska agera polis eller utöva sysslor som kräver polisiära
befogenheter. Det är därför viktigt att nu inte föregå resultatet av den beredning som
kommunkontoret gör.

Jag anser att resultatet från föregående kommunstyrelsesammanträde är oerhört bra. Där gav
en majoritet uttryck för att fortsatt samverkan med berörda aktörer är avgörande och att det är
tillsammans med dessa vi skapar förutsättningar för hållbara trygghetslösningar. Därutöver
bör vi invänta kommunkontorets beredning av frågan om eventuella vakter.
För mig som ordförande i kommunstyrelsen är det för övrigt viktigt att överlämna till polisen
bedöma huruvida det pågår organiserad insamling vid Lunds centralstation och huruvida detta
är olaglig verksamhet bör i så fall utredas av åklagare för att prövas i domstol. Dels för att inte
bidra till insinuationer, spekulationer och onyanserat skuldbeläggande, men inte minst även
för att låta polisen och övriga myndigheter göra det arbete de är ålagda att göra.

Lund 26 april 2017

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande (S)

