LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37)
Sammanträdesdatum

2008-01-31

Plats och tid:

Stadshallen 31 januari 2008, kl 17.00 – 22.40

Ledamöter och ersättare:

Se sidorna 2 - 3

Justerare:

Torsten Czernyson (kd) och Tord Persson (s) med
Inga-Lisa Sjödin (m) som ersättare.

Plats och tid för justering: Kommunkontoret/Rådhuset, måndagen den 11 februari kl 11.00.

Underskrifter:

Paragrafer: 1 - 25

Sekreterare
Björn Grunning

Ordförande
Annika Annerby Jansson

Justerare
Torsten Czernyson

Tord Persson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2008-01-31

Datum då anslaget sätts upp:

2008-02-11

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret, Rådhuset

Underskrift:
Björn Grunning

Datum då anslaget tas ner: 2007-03-04
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Sammanträdesdatum

2008-01-31
Närvaro torsdag 31 januari 2008
Ledamöter: Annika Annerby Jansson (m) ordförande
Tranje Danielsson (m) vice ordförande
Lennart Prytz
Berit Kristensson (fp)
Thomas Frennstedt (fp)
Jan B Tullberg (m)
Börje Hansson (c)
Tove Klette (fp)
Carl von Friesendorff (m)
Claes Göran Jönsson (s)
Göran Brinck (m)
Solveig Ekström-Persson (s)
Gunnar Jönsson (s)
Lars Bergwall (c)
Inga-Lisa Sjödin (m)
Margareta Dovsjö (s)
Tord Persson (s)
Inga-Kerstin Eriksson (c)
Karin Nilsson (c)
Monica Molin (s)
Sven-Bertil Persson (dv)
Ulla Stålberg (m)
Göran Wallén (m) §§ 1 – 7, kl. 17.00 – 20.25
Margareta Kristensson (s)
Nita Lorimer (v)
Ann-Margreth Olsson (s)
Louise Rehn Winsborg (m)
Mohsen Abtin (s)
Yngve Petersson (mp)
Rune Granqvist (s)
Christina Sjöström (mp)
Mats Olsson (v)
Christer Wallin (m)
Jörgen Forsberg (m)
Mats Helmfrid (m)
Anna Baumann (mp)
Eleni Rezaii (s)
Eva Pålsson (s)
Lars Hansson (fp)
Carolina Nordbeck (fp)
Cecilia Barnes (fp) §§ 1 – 4, kl 17.00 – 20.00
Rolf Englesson (mp)
Mats Nilsson (s)
Martin Klette (fp)
Jörgen Hansson (c)
Hans-Olof Andersson (sd)
Anders Almgren (s)
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Ledamöter forts.
Oskar Krantz (fp)
Ronny Johannessen (m)
Tomas Avenborg (m)
Lars Larsson (fp)
Anna Thomasson (m)
Helena Lindh (s)
Erik Almqvist (sd)
Hanna Gunnarsson (v)
Ersättare:

Karl-Axel Axelsson (m) tjänstgör för Lars Johansson (m)
Laila Gribel (m) tjänstgör för Martin Karlsson (m)
Astrid Rugsveen (m) tjänstgör för Göran Wallén §§ 8 - 25
Adrian Borin (m)
Sara Lilja (m)
Lars Dahlquist (m)
Jan O Carlsson (m)
Bina Jonna Ausfelt (fp) tjänstgör för Kerstin Lindbom (fp) §§ 1 – 8, kl
17.00 – 20.40
Jörgen Jörgensen (fp) tjänstgör för Cecilia Barnes §§ 5 - 25
Mette-Maaria Lundström (fp) tjänstgör för Kerstin Lindbom (fp) §§ 9 - 25
Gertie Elsässer (fp)
Anders Hallin (c)
Bernt Bertilsson (c)
Bertil Fiskesjö (c) kl 17.00 – 20.00
Torsten Czernyson (kd) tjänstgör för Agneta Lindskog (kd)
Zoltan G Wagner (kd) tjänstgör för Martin Crona (kd)
Inga-Lisa Ekdahl (s) tjänstgör för Björn Abelson (s)
Gustav Hofvander (s) tjänstgör för Mattias Olsson (s)
Martin Andersson (s)
Lena Fällström (s)
Pia Häggblom (s)
Johan Mattsson (mp) tjänstgör för Anders Ebbesson (mp)
Birger Emanuelsson (mp) tjänstgör för Mätta Ivarsson (mp)
Olof Norborg (v) tjänstgör för Marta Santander (v)
Saima Jönsson Fahoum (v)
Cecilia Salemark (dv)
Ulf Nymark (dv)
Håkan Liljeberg (sd), kl 20.30 – 22.40
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Sammanträdesdatum

2008-01-31

§1
Anmälningar
a)

Miljönämndens beslut den 2 oktober 2007 (protokollsutdrag bilagt) att meddela
kommunfullmäktige sina nämndsmål för 2008. Uppskov med inlämnande av
målen enligt kommunfullmäktiges beslut den 14-15 juni 2007, § 90.
Dnr KS 787/07

b)

Regeringsrättens beslut den 7 december 2007 om avvisning av
prövningstillstånd avseende av Torbjörn Klittervall, Lund, överklagat avgörande
i Kammarrätten med mål nr 2811-2812-07.
Dnr KS 139/07

c)

Länsrättens i Skåne län beslut den 18 december 2007 att avslå Mats Olssons,
Lund, överklagande av kommunfullmäktigebeslut den 29 mars 2007 § 24.
Dnr KS 77/07

d)

Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 28 december 2007 att prövning av
kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2007 § 222 att antaga detaljplan
för Östra Torn 26:15 m.m. i Lund, Lunds kommun, inte ska ske.
Dnr KS 889/07

e)

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis inkommet den 4 januari 2008
att detaljplan för Hästhoven 1 m.m. i Södra Sandby, Lunds kommun vunnit laga
kraft den 14 december 2007.
Dnr KS 970/07

f)

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis inkommet den 4 januari 2008
att detaljplan för Bränneröd 25 m fl i Genarp, Lunds kommun, vunnit laga kraft
den 14 december 2007.
Dnr 971/07

g)

Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 14 december 2007 att prövning av
byggnadsnämndens beslut den 15 november 2007 § 207 (11) att antaga
detaljplan för Glädjen 1 i Lund, Lunds kommun, inte ska ske.
Dnr KS 1012/07

h)

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis inkommet den 4 januari 2008
att detaljplan för Glädjen 1 i Lund, Lunds kommun, vunnit laga kraft den 14
december 2007.
Dnr KS 1012/07

i)

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis inkommet den 10 januari 2008
att detaljplan för Måsen 16 m.m. i Lund, Lunds kommun, vunnit laga kraft den
27 december 2007.
Dnr KS 764/07
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j)

Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 9 januari 2008 att utse Jan O Carlsson (m)
till ny ersättare efter Christer Christer Dahlberg (m) från och med den 9 januari
2008 till och med den 31 oktober 2010. Mohammad Manouchi (m) som stod
närmast i tur att utses till ny ersättare har till Länsstyrelsen anmält att han inte
vill komma i fråga.
Dnr KF 73/07

k)

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis inkommet den 14 januari 2008
att detaljplan för Toppen 13 i Lund, Lunds kommun, vunnit laga kraft den 4
januari 2008.
Dnr KS 27/08

l)

Vård- och omsorgsförvaltningens rapport den 10 januari 2008 avseende icke
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen per den 31 december 2007.
Dnr KS 795/06

m)

Socialförvaltningens rapport den 15 januari 2007 avseende ej verkställda beslut
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (gäller IFO) för fjärde kvartalet 2007.
Dnr KS 476/07
n) Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis den 21 januari 2008 att
detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund, Lunds kommun
(Östra Torn IV, Spelmansvägen-Utmarksvägen) vunnit laga kraft den 11
januari 2008.
Dnr KS 889/07
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§2
Korrigering av budgetramar för 2008 till följd av ny
skolorganisation och beslut om direkt skolpeng
Dnr 846/06, bilaga 1
Sammanfattning
I samband med beslutet i kommunfullmäktige den 24 maj 2007, § 69,
”Förslag till ansvarsfördelning mellan nämnder samt ny förvaltningsorganisation för
skolan” beslutades om att fastställa ansvarsfördelning mellan nämnder samt ny
förvaltningsorganisation för skolan. Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med
utredningens förslag att budgetmässigt skall den förändrade ansvarsfördelningen få
genomslag i budgeten för 2008. Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen
att fatta de beslut i övrigt som krävs för genomförandet av förslaget.
Genom beslut om direkt skolpeng, kommunfullmäktige den 22 november 2007, §
183, har kommunfullmäktige antagit förslaget om direkt skolpeng som träder i kraft
från och med den 1 januari 2008. Kommunfullmäktige fastställde skolpengsbeloppen
för 2008 samt gav kommunstyrelsen i uppdrag att fördela ut reserven för 2008 på
12,9 mkr för barn- och skolnämnderna. Beslutet om direkt skolpeng innebär också en
omfördelning av resurser mellan barn- och skolnämnderna.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2007 § 3
Anföranden
Mats Helmfrid (m), Lars Hansson (fp), Anders Almgren (s), Hanna Gunnarsson (v),
Rolf Englesson (mp), Tove Klette (fp), Sven-Bertil Persson (dv), Johan Mattsson
(mp), Tord Persson (s), Carolina Nordbeck (fp), Mats Olsson (v), Börje Hansson (c),
Torsten Czernyson (kd) och Hans-Olof Andersson (sd) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar, med instämmande av Lars Hansson (fp), Börje Hansson (c),
Carolina Nordbeck (fp), Tove Klette (fp) och Torsten Czernyson (kd), att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, med undantag av sista
att-satsen avseende samordning av lokalplanering för förskola och grundskola.
Anders Almgren (s) yrkar, med instämmande av Rolf Englesson (mp), att
kommunfullmäktige beslutar
att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2008 revideras i form av
följande tilläggsanslag:
7 000 tkr att fördelas mellan barn- och skolnämnderna, till minskade barngrupper
i förskolan för att prioritera barnens trygghet och utveckling;
3 000 tkr till utbildningsnämnden för en bevarad och utvecklad vuxenutbildning
för att stärka det livslånga lärandet;
500 tkr till utbildningsnämnden för ett utbyggt modersmålsstöd i förskolan och
stöd för flerspråkighet.
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Hanna Gunnarsson (v) yrkar, med instämmande av Mats Olsson (v), att
kommunfullmäktige beslutar
att skolpengsbeloppen för 2008 till respektive förskola och skola i enlighet med
bilagorna 2 och 3 till kommunkontorets tjänsteskrivelse utökas med proportionell
fördelning av 40 miljoner kronor.
Hans-Olof Andersson (sd) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Mats Helmfrids (m) m fl förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
att kommunkontorets budgetram för 2008 utökas med totalt 432 tkr,
att beloppet som fördelas i form av direkt skolpeng utökas med totalt 18.417 tkr
avseende modersmålsträning/-undervisning,
att barn- och skolnämnd Lunds stads budgetram för 2008 utökas med totalt 65.218
tkr,
att barn- och skolnämnd Lund Östers budgetram för 2008 utökas med totalt 10.429
tkr,
att utbildningsnämndens budgetram för 2008 reduceras med totalt 76.079 tkr,
att skolpengsbeloppen för 2008 till respektive förskola och skola fastställs i enlighet
med bilagorna 2 och 3 till kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Reservationer
Ledamöterna för socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och
sverigedemokraterna reserverar sig för sina respektive yrkanden.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lund stad
Barn- och skolnämnd Lund öster
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten
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§3
Finansiella mål för investeringar
Dnr 686/07, bilaga 2
Sammanfattning
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2008 – 2010 med budget 2008 har under rubriken
”Finansiella mål för en god ekonomiskt hushållning” angivits att kommunstyrelsen
har för avsikt att under hösten 2007 återkomma med förslag till nytt investeringsmål.
Under vecka 49 har kommunstyrelsens arbetsutskott påbörjat en investeringsprövning
för den kommande planeringsperioden 2009 – 2011. I samband med denna prövning
har finansiella mål för investeringsverksamheten diskuterats. Utifrån dessa
diskussioner har kommunkontoret utarbetat förslag till två nya finansiella mål
kopplade till kommunens investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 4
Anföranden
Mats Helmfrid (m), Anders Almgren (s), Lars Bergwall (c), Rolf Englesson (mp),
Lennart Prytz (s), Mats Olsson (v), Torsten Czernyson (kd), Hans-Olof Andersson
(sd), Tove Klette (fp) och Ulf Nymark (dv) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar, med instämmande av Lars Bergwall (c), Torsten Czernyson
(kd), Hans-Olof Andersson (sd) och Tove Klette (fp), att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Anders Almgren (s) yrkar, med instämmande av Rolf Englesson (mp) och Lennart
Prytz (s), att kommunfullmäktige beslutar
att som finansiella mål för investeringsverksamheten 2008 fastställa
kommunstyrelsens förslag till mål, med den förändringen att det tredje målet
ersätts med följande: ”Nettoinvesteringarna får årligen uppgå till högst det årliga
resultatet, samt därutöver 10 % av skatteintäkter och generella statsbidrag”.
Mats Olsson (v) yrkar, med instämmande av Rolf Englesson (mp), att
kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bordläggning och finner att
kommunfullmäktige avslår bordläggningsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning:
Ja för avslag till bordläggning av ärendet
Nej för bifall till bordläggning av ärendet
Omröstningen utfaller enligt följande:
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§ 3 Finansiella mål för investeringar, forts
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Ledamot

Ja

Nej

Annika Annerby Jansson (m)

X

Rune Granqvist (s)

X

Tranje Danielsson (m)

X

Christina Sjöström (mp)

X

Mats Olsson (v)

X

X

Lennart Prytz (s)
Berit Kristensson (fp)

X

Christer Wallin (m)

X

Thomas Frennstedt (fp)

X

Jörgen Forsberg (m)

X

Jan B Tullberg (m)

X

Mats Helmfrid (m)

X

Bina Jonna Ausfelt (fp)

X

Anna Baumann (mp)

X

Börje Hansson (c)

X

Eleni Rezaii (s)

X

Tove Klette (fp)

X

Eva Pålsson (s)

X

Carl von Friesendorff (m)

X

Lars Hansson (fp)

X

Carolina Nordbeck (fp)

X

Cecilia Barnes (fp)

X

X

Claes Göran Jönsson (s)
Göran Brinck (m)

X

Solveig Ekström-Persson (s)

X

Rolf Englesson (mp)

X

Gunnar Jönsson (s)

X

Mats Nilsson (s)

X

Lars Bergwall (c)

X

Martin Klette (fp)

X

Inga-Lisa Sjödin (m)

X

Jörgen Hansson (c)

X
X

Margareta Dovsjö (s)

X

Hans-Olof Andersson (sd)

Tord Persson (s)

X

Anders Almgren (s)

X
X

Torsten Czernyson (kd)

X

Inga-Lisa Ekdahl (s)

Inga-Kerstin Eriksson (c)

X

Oskar Krantz (fp)

X

Karin Nilsson (c)

X

Ronny Johannessen (m)

X

Monica Molin (s)

X

Olof Norborg (v)

X

Sven-Bertil Persson (dv)

X

Birger Emanuelsson (mp)

X

Ulla Stålberg (m)

X

Zoltán Wagner (kd)

X

Göran Wallén (m)

X

Tomas Avenborg (m)

X

Margareta Kristensson (s)

X

Gustav Hofvander (s)

Nita Lorimer (v)

X

Lars Larsson (fp)

X

Johan Mattsson (mp)

X

Anna Thomasson (m)

X

Laila Gribel (m)

X

Karl-Axel Axelsson (m)

X
X

Ann-Margret Ohlsson (s)
Louise Rehn Winsborg (m)

X

X

X

Helena Lindh (s)
Erik Almqvist (sd)

Mohsen Abtin (s)

X

Hanna Gunnarsson (v)

Yngve Petersson (mp)

X

SUMMA

Avstår

X
X

36

29

0
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§ 3 Finansiella mål för investeringar, forts
Omröstningen utfaller med 36 ja-röster mot 29 nej-röster. Ärendet bordläggs därför
med stöd av reglerna i 5 kap. 36 § kommunallagen om minoritetsbordläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
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§4
Överenskommelse om ombyggnad av området i anslutning till
Lund C
Dnr 965/07, bilaga 4
Sammanfattning
Överläggningar har skett beträffande åtgärder för området i anslutning till Lund C.
Det finns många skäl till varför en första ombyggnad behöver göras för en av
Sveriges mest trafikerade och den järnvägsstation med mest resandeströmmar. Ett
genomförandeavtal för ombyggnad har upprättats mellan Banverket, Skånetrafiken
(Region Skåne) och Lunds kommun som omfattar åtgärder för 99,9 miljoner kronor.
Lunds kommun skall enligt genomförandeavtalet svara för insatser omfattande 33,3
miljoner kronor under perioden 2008 till och med 2011.
Beslutsunderlag
Åtgärdspaket för ombyggnad av Lund C – genomförandeavtal upprättat
2007-12-21.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2007.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 december 2007, § 311.
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 7
Anföranden
Mats Helmfrid (m), Jörgen Jörgensen (fp), Hanna Gunnarsson (v), Lars Bergwall (c),
Anders Almgren (s), Yngve Petersson (mp), Tove Klette (fp), Torsten Czernyson
(kd), Ulf Nymark (v), Tomas Avenborg (m), Hans-Olof Andersson (sd) och Erik
Almqvist (sd) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar, med instämmande av Hanna Gunnarsson (v), Lars Bergwall
(c), Anders Almgren (s), Yngve Petersson (mp), Tove Klette (fp) och Torsten
Czernyson (kd), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Hans-Olof Andersson (sd) yrkar att kommunfullmäktige beslutar avslå
kommunstyrelsens förslag.
Sven-Bertil Persson (dv) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag med undantag av den del av avtalet som omfattar de
planskilda gångförbindelserna under Bangatan vid Knut den Stores torg respektive
över/under Bangatan vid Clemenstorget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna upprättat Åtgärdspaket för ombyggnad av Lund C –
genomförandeavtal,
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§4
Överenskommelse om ombyggnad av området i anslutning till Lund C
att anvisa 4.500 tkr i investeringsbudgeten för 2009 till tekniska nämnden för
genomförande av åtgärder enligt genomförandeavtalet,
att utgiftsökningen beaktas i kommande arbete med investeringsbudgeten för år
2009,
att avsätta 7.200 tkr per år under åren 2008 till och med 2011
(under 4 år) till tekniska nämnden för bidrag till Banverket enligt
genomförandeavtalet,
att kostnadsökningen för 2008 finansieras genom ökade skatteintäkter, samt
att kostnadsökningen för åren 2009 till och med 2011 beaktas i kommande
budgetarbete.
Reservationer
Ledamöterna från demokratisk vänster och sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för sina respektive yrkanden.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret/Ekonomiavd
Akten
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§5
Ulf Nymarks (dv) interpellation ställd till miljönämndens
ordförande Ilan Sadé (c) ”Åtgärder mot miljöbrott efterlyses”
– bordlagt ärende
Dnr KF 68/07, bilaga 22
Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga:
”Vilka åtgärder tänker du vidta för att den olagliga tomgångskörningen ska minska
och helst helt upphöra?”
Underlag
Ulf Nymarks (dv) interpellation inkommen den 23 november 2007
Ilan Sadés (c) interpellationssvar inkommet den 7 januari 2008
Anföranden
Ilan Sadé (c), Ulf Nymark (dv) och Mats Helmfrid (m) yttrar sig.

Expedieras till:
Akten
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§6
Nita Lorimers (v) interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Mats Helmfrid (m) ”Skånetrafikens nya fritidskort
och avskaffandet av T-plus: Ett problem för gymnasierna i
Lund”
Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor:
1. Hur skall du agera gentemot Region Skåne för att få till stånd ett mer rimligt beslut som
inte missgynnar Lunds gymnasieskolor?
2. Kommer du att se till att Lunds gymnasieelever som går i skolor i andra kommuner i
Skåne tilldelas fritidskort på kommunens bekostnad så att de inte får en försämrad
möjlighet att delta i elevers aktiviteter utanför vanlig skoltid vid den skola de går på?
3. Kommer du att arbeta för att försöka påverka Region Skåne så att det införs fria resor för
ungdomar mellan 15 – 19 år som en del av klimatåtgärd för att grunda ett för framtiden
nödvändigt kollektivtrafikbeteende?
Underlag
Nita Lorimers (v) interpellation inkommen den 17 januari 2008
Mats Helmfrids (m) interpellationssvar inkommet den 30 januari 2008
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Anföranden
Mats Helmfrid (m), Nita Lorimer (v) och Jörgen Jörgensen (fp) yttrar sig.

Beslut expedieras till:
Akten
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§7
Yngve Peterssons (mp) fråga till Mats Helmfrid (m),
ordförande i kommunstyrelsen och Fastighets AB Arenan,
angående Konstnärlig utsmyckning
Dnr KF 15/08, Bilaga till KF §7
Sammanfattning
Frågeställaren ställer följande fråga:
Hur kommer det sig att kommunens bolag Fastighets AB Arenan inte följer
kommunfullmäktigebeslutet att avsätta 2 % av byggkostnaden till konstnärlig
utsmyckning?
Underlag
Yngve Peterssons (mp) fråga inkommen den 31 januari 2008.
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas.
Anföranden
Mats Helmfrid (m) och Yngve Petersson (mp) yttrar sig.

Expedieras:
Akten
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§8
Arvode till ledamöterna i överförmyndarnämnden
Dnr 963/07, bilaga 4
Sammanfattning
Vid partiöverläggningar den 8 november 2007 beslutades att föreslå att, vid
fyllnadsval till överförmyndarnämnden, utse tre politiska ledamöter samt att arvodet
till ledamöterna skall utgå enligt följande:
Ordförande: 30 000 kronor/år
Ledamot:
15 000 kronor/år
Sammanträdesersättning föreslog utgå enligt kommunfullmäktiges antagna regler.
Beslutsunderlag
Protokoll från partiöverläggningar den 8 november 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 8
Kommunfullmäktiges beslut
att arvode till ledamöterna i överförmyndarnämnden skall utgå enligt följande:
Ordförande: 30 000 kronor/år
Ledamot:
15 000 kronor/år
Sammanträdesersättning skall utgå enligt kommunfullmäktiges antagna regler.
Göran Brinck (m) och Claes-Göran Jönsson (s) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
Lars Bergwall (c) och Sven-Bertil Persson (dv) deltar ej i beslutet.

Beslut expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Kommunkontoret/personalavdelningen
Akten
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§9
Beloppsgränser vid förvärv och försäljning av fastigheter
Dnr 840/07, bilaga 5
Sammanfattning
Kommunkontoret föreslår att beloppsgränserna avseende förvärv och överlåtelse av
fastigheter skall justeras i tekniska nämndens, servicenämndens och
kommunstyrelsens reglementen.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2007
Förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente
Förslag till ändring i servicenämndens reglemente
Förslag till ändring i tekniska nämndens reglemente
Servicenämndens beslut den 7 november 2007, § 112.
Tekniska nämndens beslut den 21 november 2007, § TN 235
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2007
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2007 § 9
Kommunfullmäktiges beslut
att ändra kommunstyrelsens, servicenämndens och tekniska nämndens reglementen i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Kommunkontoret/ekonomiavd.
Lunds kommuns hemsida/reglementen
Akten
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§ 10
Utbyggnad av Högevallsbadet
Dnr 606/05, bilaga 7
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 januari 2007 att ställa sig positiv till en
utveckling av Högevallsbadet enligt alternativ 3 med ny motionsbassäng på 50 meter.
Efter det att ärendet behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 maj 2007 fick
servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utarbeta ytterligare ett
förslag för om- och tillbyggnad av Högevallsbadet men till en lägre kostnad än
tidigare förslag.
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 oktober 2007 återremitterades
ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen med uppdrag att utarbeta ett förslag där
25-metersalternativet utvecklas till ett 50-metersalternativ samt att energifrågan ska
integreras i den kommande planeringen.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 14 november 2007 beslutat att
till kommunstyrelsen redovisa 5 alternativ till utbyggnad av Högevallsbadet.
Nämnden förordnade alternativ 5, som är kostnadsberäknat till 241 mkr. Nämnden
förordar också att alternativa energikällor och energiteknik ska prövas i det fortsatta
projekteringsarbetet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 november 2007, § 134, med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2007
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 23
Anföranden
Mats Helmfrid (m), Claes Göran Jönsson (s), Lars Bergwall (c), Ulf Nymark (dv),
Martin Klette (fp), Mats Olsson (v), Ronny Johannessen (m), Rolf Englesson (mp),
Erik Almqvist (dv), Zoltán Wagner (kd), Sven-Bertil Persson (dv), Nita Lorimer (v),
Thomas Frennstedt (fp), Anders Almgren (s), Jörgen Hansson (fp) och Johan
Mattsson (mp) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar, med instämmande av Martin Klette (fp), Zoltán Wagner
(kd) och Thomas Frennstedt (fp), att kommunfullmäktige beslutar
att enligt kommunstyrelsens förslag, besluta i enlighet med alternativ 5
kostnadsberäknat till 241 000 tkr;
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att under hösten 2008 påbörja en allsidig
utredning om ett nytt inomhusbad i Dalby för att möjliggöra beslut våren 2010.
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§ 10 Utbyggnad av Högevallsbadet, forts
att investeringsanslag och –utgift med 15 000 tkr ställs till servicenämndens
förfogande i 2008 års investeringsbudget för projektering för utbyggnad av
Högevallsbadet;
att utgiftsökningen finansieras med ökad upplåning; samt
att uppdra åt servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden att klarlägga erforderligt
medelsbehov efter 2008 för såväl investeringar som drift i det kommande arbetet
med ekonomi- och verksamhetsplan 2009 – 2011 med budget 2009;
Claes Göran Jönsson (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 3;
samt instämmer i Mats Helmfrids (m) 2:a att-sats om utredning av inomhusbad, men
utan begränsning till Dalby.
Claes Göran Jönsson (s) yrkar härutöver, med instämmande av Mats Olsson (v), Rolf
Englesson (mp), Sven-Bertil Persson (dv), Mats Helmfrid (m), Martin Klette (fp) och
Zoltán Wagner (kd) att kommunfullmäktige beslutar
att servicenämnden ska verka för att Högevallsbadet ska bli en attraktiv anläggning
även ur ett långsiktigt energiperspektiv genom att alternativa energikällor och
energiteknik prövas i fortsatt projekteringsarbete.
Mats Olsson (v) yrkar, med instämmande av Sven-Bertil Persson (dv), att
kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 3, samt instämmer i Mats Helmfrids
(m) 2:a att-sats om utredning av inomhusbad.
Lars Bergwall (c) yrkar, med instämmande av Jörgen Hansson (c), att
kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 1, samt att projektera inomhusbad i de
östra kommundelarna.
Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att Högevallsbadet skall upprustas och förnyas enligt alternativ 1 beräknat till 61,5
mkr med kostnadsläge augusti 2007;
att underlag tas fram för finansiering av ersättningsbad under ombyggnadstiden; samt
att utredning under 2008 genomförs för nybyggnad av anläggning för motions- och
tävlingssimning. En sådan ny anläggning skall placeras i östra delen av Lund och
i direkt anslutning till Lundalänken.
Erik Almqvist (sd) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
Mats Helmfrid (m) yrkar, med instämmande av Martin Klette (fp), att
kommunfullmäktige beslutar avslå återremissyrkandet.

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (37)
Sammanträdesdatum

2008-01-31
§ 10 Utbyggnad av Högevallsbadet, forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå återremissyrkandet.
Härefter ställer ordföranden proposition på de övriga yrkandena med undantag av
Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande om att verka för ett långsiktigt
energiperspektiv och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Helmfrids
(m) m fl förslag.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket förslag som ska vara motförslag i huvudvoteringen ställer
ordföranden proposition på de övriga yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar anta Claes Göran Jönssons (s) förslag som motförslag.
Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning:
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) m fl yrkande
Nej för bifall till Claes Göran Jönssons (s) yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:
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§ 10 Utbyggnad av Högevallsbadet
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Ledamot

Ja

Nej

Annika Annerby Jansson (m)

X

Rune Granqvist (s)

X

Tranje Danielsson (m)

X

Christina Sjöström (mp)

X

Mats Olsson (v)

X

X

Lennart Prytz (s)
Berit Kristensson (fp)

X

Christer Wallin (m)

X

Thomas Frennstedt (fp)

X

Jörgen Forsberg (m)

X

Jan B Tullberg (m)

X

Mats Helmfrid (m)

X

Mette-Maaria Lundström (fp)

X

Anna Baumann (mp)

X

Börje Hansson (c)

X

Eleni Rezaii (s)

X

Tove Klette (fp)

X

Eva Pålsson (s)

X

Carl von Friesendorff (m)

X

Lars Hansson (fp)

X

Carolina Nordbeck (fp)

X

Jörgen Jörgensen (fp)

X

X

Claes Göran Jönsson (s)
Göran Brinck (m)

X

Solveig Ekström-Persson (s)

X

Rolf Englesson (mp)

X

Gunnar Jönsson (s)

X

Mats Nilsson (s)

X

Lars Bergwall (c)

X

Martin Klette (fp)

X

Inga-Lisa Sjödin (m)

X

Jörgen Hansson (c)

X

Margareta Dovsjö (s)

X

Hans-Olof Andersson (sd)

Tord Persson (s)

X

Anders Almgren (s)

X
X

X

Torsten Czernyson (kd)

X

Inga-Lisa Ekdahl (s)

Inga-Kerstin Eriksson (c)

X

Oskar Krantz (fp)

X

Karin Nilsson (c)

X

Ronny Johannessen (m)

X

Monica Molin (s)

X

Olof Norborg (v)

X

Sven-Bertil Persson (dv)

X

Birger Emanuelsson (mp)

X

Ulla Stålberg (m)

X

Zoltán Wagner (kd)

X

Astrid Rugsveen (m)

X

Tomas Avenborg (m)

X

Margareta Kristensson (s)

X

Gustav Hofvander (s)

Nita Lorimer (v)

X

Lars Larsson (fp)

X

Johan Mattsson (mp)

X

Anna Thomasson (m)

X

Laila Gribel (m)

X

Karl-Axel Axelsson (m)

X
X

Ann-Margret Ohlsson (s)
Louise Rehn Winsborg (m)

X

X

X

Helena Lindh (s)
Erik Almqvist (sd)

Mohsen Abtin (s)

X

Hanna Gunnarsson (v)

Yngve Petersson (mp)

X

SUMMA

Avstår

X
X

34

29

2
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§ 10 Utbyggnad av Högevallsbadet, forts
Omröstningen utfaller med 34 ja-röster mot 29 nej-röster och två som avstår.
Ordföranden ställer härefter proposition på Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande om
att verka för ett långsiktigt energiperspektiv och finner att kommunfullmäktige
bifaller yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
att besluta enligt alternativ 5, kostnadsberäknat till 241 000 tkr; innebärande
-

ombyggt äventyrsbad med två rutschkanor
kombibassäng, dock ej delbar
ny 50 meters bassäng med sex banor
läktare för 400 personer samt förråd och toaletter
ökad tillgänglighet, hiss vid publik entré
ökat utrymme för omklädning, 540 platser
ny teknik
frisk byggnad

att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att under hösten 2008 påbörja en allsidig
utredning om ett nytt inomhusbad i Dalby för att möjliggöra beslut våren 2010.
att investeringsanslag och –utgift med 15 000 tkr ställs till servicenämndens
förfogande i 2008 års investeringsbudget för projektering för utbyggnad av
Högevallsbadet;
att utgiftsökningen finansieras med ökad upplåning;
att uppdra åt servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden att klarlägga
erforderligt medelsbehov efter 2008 för såväl investeringar som drift i det
kommande arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan 2009 – 2011 med budget
2009; samt
att servicenämnden ska verka för att Högevallsbadet ska bli en attraktiv anläggning
även ur ett långsiktigt energiperspektiv genom att alternativa energikällor och
energiteknik prövas i fortsatt projekteringsarbete.
Reservationer
Ledamöterna från socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet, vänsterpartiet och
demokratisk vänster reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive
yrkanden.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten
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§ 11
Förvärv av fastigheten Jöns Petter Borg 12 i Lunds kommun
Dnr 980/07, bilaga 8
Sammanfattning
Den planerade förlängningen av Ruben Rausings gata ut till ny trafikplats Råby på
väg E22 fordrar inlösen av ett flertal fastigheter. Tekniska nämnden föreslår förvärv
av fastigheten Lund Jöns Petter Borg 12 från E.H. Produkter AB samt godkännande
av avtal rörande ersättning för flyttningskostnader, produktionskostnader,
etableringskostnader m.m. med Ann Idstein Produktions AB.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 21 november 2007, § TN 234, jämte bilagor.
Förslag till köpekontrakt rörande fastigheten Jöns Petter Borg 12.
Avtalsförslag rörande ersättning för flyttningskostnader m.m.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 26
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 12
Habo gård
Dnr 595/05, bilaga 6
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 oktober 2007 att ge kommunkontoret
i uppdrag att ta fram ett underlag som ur ekonomisk, juridisk och organisatorisk
utgångspunkt beskriver konsekvenserna för Lunds kommun att behålla Habo gård.
Kommunkontoret har härefter utarbetat beslutsförslag i tjänsteskrivelse den 8 januari
2008.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2008
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 10
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras:
Akten
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§ 13
Förslag till Politiskt program för unga i Lunds kommun
Dnr 638/06
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav år 2000 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utarbeta ett
ungdomspolitiskt handlingsprogram.
Ett förslag har varit på remiss till kommunens nämnder samt ytterligare organisationer
med erfarenhet av ungdomsfrågor under hösten 2006.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 september 2007 att godkänna förslaget
till Politiskt program för unga gällande Lunds kommun samt översända den till
kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 september 2007, § 101, med tillhörande
tjänsteskrivelse
Politiskt program för unga gällande Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2007
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 20
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/staben
Akten
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§ 14
Förslag till Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun
Dnr 208/07, bilaga 10
Sammanfattning
I utvecklingsprogrammet för Lunds kommun gavs kultur- och fritidsnämnden ansvar
för utvecklingsområdet ”Lund som framtida kulturstad” och att utarbeta en
kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Ett förslag har varit utsänt på remiss till
samtliga nämnder och ett flertal andra aktörer under våren 2007.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 september 2007 att godkänna
utvecklingsgruppens förslag till kulturpolitisk strategi för Lunds kommun samt
översända den till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 oktober 2007, § 120 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2007
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 21
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/staben
Akten
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§ 15
Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun
Dnr KS 85/07, KS 430/06, bilaga 11
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden svarar för biblioteksverksamheten i Lunds kommun. I
nämndens reglemente framgår att den ansvarar för och samordnar arbetet med
upprättande av förslag till plan för biblioteksverksamheten. Enligt bibliotekslagen
skall varje kommun upprätta en biblioteksplan. Vidare säger lagen att biblioteken
skall samverka. Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan har samverkan
som ledord, samverkan där lundabornas intressen och behov sätts i centrum.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2008
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 22
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/staben
Akten
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§ 16
Sven-Bertil Perssons (dv) motion
”Bättre lekplatser för alla barn – gör lekplatserna tillgängliga
och användbara för barn med funktionshinder – bordlagt
ärende
Dnr KF 60/06, bilaga 12
Sammanfattning
Sven-Bertil Persson (dv) har i en motion till kommunfullmäktige förslagit att
kommunfullmäktige beslutar att en handlingsplan (med kostnadsberäkning) för att
anpassa kommunens lekplatser till barn med funktionshinder ska utarbetas. Tekniska
nämnden och servicenämnden har yttrat sig över motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Sven-Bertil Persson (dv) inkommen den 6 november 2006
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2007
Servicenämndens beslut den 31 januari 2007, § 7
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 december 2006
Tekniska nämndens beslut den 17 januari 2007, § 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2007
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2007 § 303
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 17
Sven-Bertil Perssons (dv) motion
”Åtgärder för att på kort och lång sikt motverka hemlöshet i
Lunds kommun” – bordlagt ärende
Dnr KF 63/06, bilaga 13
Sammanfattning
Demokratisk Vänster har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige måtte besluta
att en noggrann kartläggning av hemlösas situation i Lund görs, att en kort- och
långsiktig planering görs för att finna individuellt avpassade lösningar för varje
hemlös individ i Lunds kommun samt att en noggrann analys av orsakerna till de
hemlösas boendesituation görs i syfte att förebygga hemlöshet i framtiden.
Beslutsunderlag
Sven-Bertil Perssons (dv) motion ”Åtgärder för att på kort och lång sikt motverka
hemlöshet i Lunds kommun” inkommen den 6 november 2006
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2007
Socialnämndens beslut den 14 februari 2007, § 34
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2007
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2007 § 304
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet

Beslutet expedieras:
Akten
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2008-01-31

§ 18
Solveig Ekström-Perssons (s) motion ”Temamöten” – bordlagt
ärende
Dnr KF 32/07, bilaga 14
Sammanfattning
Solveig Ekström-Persson (s) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att under ett till två sammanträden om året hålla s.k. temasammanträden,
vilka skall syfta till fördjupad information och diskussion i aktuella ärenden,
studiebesök m.m.
Beslutsunderlag
Solveig Ekström-Perssons (s) motion ”Temamöten” inkommen den 24 maj 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2007 § 305
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet

Beslut expedieras till:
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (37)
Sammanträdesdatum

2008-01-31

§ 19
Mats Olssons (v) motion ”Religionsfrihet i Lunds skolor” – bordlagt
ärende
Dnr KF 35/07, bilaga 15
Sammanfattning
Mats Olsson (v) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att Lunds
kommuns skolor inte ska bedriva skolavslutningar eller annan verksamhet i form av religiösa
ceremonier. Barn- och skolnämnderna och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen.
Beslutsunderlag
Mats Olsson (v) motion ”Religionsfrihet i Lunds skolor” inkommen den 27 juni 2007
Utbildningsnämndens beslut den 13 september 2007, § 118, jämte tjänsteskrivelse
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 september 2007, § 106, jämte tjänsteskrivelse
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 19 september 2007, § 117, jämte
tjänsteskrivelse
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2007
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2007 § 306
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet

Beslutet expedieras:
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (37)
Sammanträdesdatum

2008-01-31

§ 20
Anders Ebbessons (mp), Claes Göran Jönssons (s),
Mats Olssons (v) samt Sven-Bertil Perssons (dv) motion
”Slopad avgift för simundervisning” – bordlagt ärende
Dnr KF 15/07, bilaga 16
Sammanfattning
Anders Ebbesson (mp), Claes Göran Jönsson (s), Mats Olsson (v) och Sven-Bertil
Persson (dv) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att kommunfullmäktige
ska besluta att taxan för Lunds skolor vid simundervisning på kommunens
simanläggningar sätts till noll kronor. Motionen har av kommunstyrelsen remitterats
till barn- och skolnämnderna för yttrande.
Beslutsunderlag
Anders Ebbessons (mp), Claes Göran Jönssons (s), Mats Olssons (v) och Sven-Bertil
Perssons (dv) motion ”Slopad avgift för simundervisning”, inkommen till
kommunstyrelsen den 22 februari 2007
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2007
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 april 2007, § 55
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 juli 2007
Kommunstyrelsens beslut den 16 augusti 2007, § 223
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 4 september 2007
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 september 2007, § 105
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 25 september 2007
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 17 oktober 2007, § 142
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2007
Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2007 § 331
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslutet expedieras:
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (37)
Sammanträdesdatum

2008-01-31

§ 21
Sven-Bertil Persson (dv) motion
”Lokala nämnder – för fördjupad demokrati”
Dnr KF 62/06, bilaga 17
Sammanfattning
Sven-Bertil Persson (dv) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det bör startas en ny
utredning om fördjupad kommunal demokrati och att ett sådant förslag till ökat lokalt
inflytande underställs medborgarna i en kommunal folkomröstning. Utredningen bör ta med
sig alla de positiva och negativa erfarenheter som gjorts under kommundelsperioden.
Motionären menar även att blickarna får lyftas mot andra delar av landet eller andra länder för
att hitta modeller och erfarenheter som kan användas i Lund.
Beslutsunderlag
Sven-Bertil Persson (dv) motion ”Lokala nämnder – för fördjupad demokrati”
inkommen till kommunstyrelsen den 6 november 2006.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 27
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (37)
Sammanträdesdatum

2008-01-31

§ 22
Göran Johanssons medborgarförslag nr 6, angående rätt att
närvara när en nämnd behandlar enskilt ärende
Dnr 395/07, bilaga 18
Sammanfattning
Göran Johansson har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att, då
en nämnd diskuterar ett fall som berör enskild person eller ett fåtal personer, den
enskilde får en personlig inbjudan att delta i nämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag nr 6, inkommet den 26 april 2007
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2007
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2007, § 273
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 december 2007, § 291
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 28
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (37)
Sammanträdesdatum

2008-01-31

§ 23
Göran Johanssons medborgarförslag nr 7, att vid anställning
prioritera personer med klientbakgrund
Dnr 395/07, bilaga 19
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att kommunen skall prioritera anställning av personal med
klientbakgrund till olika former av omsorg/socialt arbete.
Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag nr 7, inkommet den 26 april 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 juli 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2007, § 274.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 december 2007, § 292
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 29
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (37)
Sammanträdesdatum

2008-01-31

§ 24
Göran Johanssons medborgarförslag nr 11, att kommunen
skall betala ”vitesavgift” till enskild
Dnr 395/07, bilaga 20
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att om kommunen ådöms att betala särskild avgift enligt
LSS § 28 a-d eller SoL 16 kap § 6 a-d, skall kommunen betala motsvarande belopp
som avgiften till den enskilde som är berättigad till insatsen/biståndet.
Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag nr 11 inkommet den 26 april 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2007, § 277.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 december 2007, § 293
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 30
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (37)
Sammanträdesdatum

2008-01-31

§ 25
Göran Johanssons medborgarförslag nr 20 att, till låg
kostnad samla ihop och offentliggöra filmer med anknytning
till Lunds kommun
Dnr 395/07, bilaga 21
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att kommunen utreder hur man till låg kostnad ska samla
ihop och offentliggöra filmer med anknytning till Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag nr 20, inkommet den 12 november 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 31
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Akten

