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Sammanträdesdatum

2008-02-28

Plats och tid:

Stadshallen 28 februari 2008, kl 17.00 – 22.30

Ledamöter och ersättare:

Se sidorna 2 - 3

Justerare:

Tranje Danielsson (m) och Lennart Prytz (s) med
Margareta Dovsjö (s) som ersättare.

Plats och tid för justering: Kommunkontoret/Rådhuset, tisdagen den 14 februari kl 14.00.

Underskrifter:

Paragrafer: 26 - 57

Sekreterare
Björn Grunning

Ordförande
Annika Annerby Jansson

Justerare
Tranje Danielsson

Lennart Prytz

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2008-02-28

Datum då anslaget sätts upp:

2008-03-11

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret, Rådhuset

Underskrift:
Björn Grunning

Datum då anslaget tas ner: 2007-04-02
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Sammanträdesdatum

2008-02-28
Närvaro torsdag 28 februari 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)
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)
Margareta Kristensson (s)
Nita Lorimer (v)
Anders Ebbesson (mp)
Lars Johansson (m)
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)
Mats Helmfrid (m)
Anna Baumann (mp)
Eleni Rezaii (s)
Eva Pålsson (s) kl 17.20 – 22.30
Lars Hansson (fp) §§ 26 - 49, kl 17.00 – 22.10
Carolina Nordbeck (fp)
Rolf Englesson (mp)
Mats Nilsson (s)
Martin Klette (fp)
Jörgen Hansson (c)
Hans-Olof Andersson (sd)
Anders Almgren (s)
Oskar Krantz (fp)
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Ledamöter forts.
Ronny Johannessen (m)
Mätta Ivarsson (mp)
Martin Crona (kd)
Tomas Avenborg (m)
Mattias Olsson (s)
Lars Larsson (fp)
Anna Thomasson (m)
Martin Karlsson (m)
Helena Lindh (s)
Erik Almqvist (sd)
Hanna Gunnarsson (v)
Ersättare:

Karl-Axel Axelsson (m) tjänstgör för Göran Wallén (m)
Laila Gribel (m) tjänstgör för Jörgen Forsberg (m)
Astrid Rugsveen (m)
Lars Leonardsson (m)
Adrian Borin (m) kl 17.00 – 21.10
Sara Lilja (m)
Lars Dahlquist (m)
Christina Hsu (m)
Jan O Carlsson (m)
Bina Jonna Ausfelt (fp) tjänstgör för Lars Hansson (fp) §§ 50 - 57, kl
19.50 – 22.30
Jörgen Jörgensen (fp) tjänstgör för Kerstin Lindbom (fp)
Mette-Maaria Lundström (fp) tjänstgör för Cecilia Barnes (fp)
Gertie Elsässer (fp)
Anders Hallin (c)
Bertil Fiskesjö (c) kl 17.00 – 20.00
Torsten Czernyson (kd) tjänstgör för Agneta Lindskog (kd)
Zoltan G Wagner (kd)
Roland Andersson (s) tjänstgör för Claes Göran Jönsson (s)
Inga-Lisa Ekdahl (s)
Gustav Hofvander (s) tjänstgör för Björn Abelson (s)
Martin Andersson (s)
Helen Westman (s) kl 18.00 – 22.30
Lena Fällström (s)
Pia Häggblom (s)
Johan Mattsson (mp)
Birger Emanuelsson (mp)
Lisa Dessborn (mp)
Olof Norborg (v) kl 19.25 – 22.30
Saima Jönsson Fahoum (v) tjänstgör för Marta Santander (v)
Ulf Nymark (dv) kl 17.00 – 22.05
Håkan Liljeberg (sd) kl 20.00 – 22.30
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§ 26
Anmälningar
a)

Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008 § 72 avseende Förvärv av
fastigheten Jöns Petter Borg 12 i Lunds kommun. Ärendet var kungjort för
kommunfullmäktige den 31 januari 2008, men bordlades. Det kunde därefter
behandlas av kommunstyrelsen som ett resultat av kommunfullmäktiges beslut
den 31 januari 2008 § 9. Beslutet distribueras kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare för kännedom.
KS 980/07

b)

Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut den 5 februari 2008 att för
kännedom distribuera kommunkontorets kanslis promemoria angående
detaljplaneärenden samt Länsrättens i Skåne län dom den 18 december 2007
avseende laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2007 §
24 angående detaljplan för Klostergården 2:6 till kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare.
KS 77/07

c)

Kommunrevisionens revisionsrapport inkommen den 20 december 2007:
Granskning av underhåll av kommunens gator och vägar. Beslut i
kommunstyrelsen arbetsutskott den 11 februari 2008.
Dnr KS 1077/07

d)

Kommunrevisionens revisionsrapport inkommen den 20 december 2007:
Granskning av tillståndsenhetens arbete med prövning och tillsyn av
serveringstillstånd. Beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott den 11 februari 2008.
Dnr KS 1023/07

e)

Kommunrevisionens revisionsrapport inkommen den 20 december 2007:
Granskning av omsorgstyngd och bemanning. Beslut i kommunstyrelsen
arbetsutskott den 11 februari 2008.
Dnr 1024/07

f)

Tekniska förvaltningens skrift ”Natur för alla – i och omkring Lund” framtagen
inom projektet Naturinformation och tillgänglighet, delfinansierad av statliga
naturvårdsbidrag och Sparbanken Finns Framtidsstiftelse. Utdelas till
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Dnr KS 158/08
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§ 27
Viktor Gustafssons (mp) avsägelse av uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden
Dnr KF 54/07
Beslutsunderlag
Viktor Gustafssons (mp) skrivelse inkommen den 19 oktober 2007
Valberedningens beslut den 7 februari 2008 § 12
Kommunfullmäktiges beslut
att befria Viktor Gustafsson (mp) från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden.
att utse Birgitta Kuylenstierna Nadel (mp) till ersättare i utbildningsnämnden för
tiden till och med utgången av år 2010.

Beslut expedieras:
Viktor Gustafsson (mp)
Birgitta Kuylenstierna Nadel (mp)
Utbildningsnämnden
Akten
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§ 28
Malin Petrés (m) avsägelse av uppdrag som ersättare i
barn- och skolnämnd Lund stad
Dnr 74/07
Beslutsunderlag
Malin Petrés (m) skrivelse inkommen den 4 december 2007
Valberedningens beslut den 7 februari 2008 § 13
Kommunfullmäktiges beslut
att befria Malin Petré (m) från uppdraget som ersättare i barn- och skolnämnd
Lund stad;
att utse Daniel Nilsson (m), Västra Stationstorget 12, 222 37 LUND, till ny
ersättare i barn- och skolnämnd Lund stad för tiden till och med utgången av år
2010.

Beslut expedieras till:
Malin Petré (m)
Daniel Nilsson (m)
Barn- och skolnämnd Lund stad
Akten
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§ 29
Val av tre huvudmän i Sparbanken Finn
Dnr KF 75/07
Beslutsunderlag
Sparbanken Finns skrivelse inkommen den 5 december 2007
Valberedningens beslut den 7 februari 2008 § 14
Kommunfullmäktiges beslut
att nominera Karl-Axel Axelsson (m), Kjell Boije (s) och Birgitta Kuylenstierna
Nadel (mp) till huvudmän för Sparbanken Finn från och med dess
sparbanksstämma år 2008 för tiden till och med sparbanksstämman år 2012.

Beslut expedieras till:
Karl-Axel Axelsson (m)
Kjell Boije (s)
Birgitta Kuylenstierna Nadel (mp)
Sparbanken Finn
Akten
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§ 30
Olof Tegårds (m) avsägelse av uppdrag som ersättare i
valnämnden
Dnr KF 79/07
Beslutsunderlag
Olof Tegårds (m) skrivelse inkommen den 17 december 2007.
Valberedningens beslut den 7 februari 2008 § 15
Kommunfullmäktiges beslut
att befria Olof Tegård (m) från uppdraget som ersättare i valnämnden
att utse Ronny Johannessen (m) till ny ersättare i valnämnden för perioden till
och med utgången av år 2010.

Beslut expedieras till:
Olof Tegård (m)
Ronny Johannessen (m)
Valnämnden
Akten
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§ 31
Val av revisor och revisorsersättare i vänortsföreningen
Lund - Greifswald
Dnr KF 16/08
Beslutsunderlag
Vänortsföreningen Lund - Greifswalds skrivelse inkommen den 17 januari 2008
Valberedningens beslut den 7 februari 2008 § 27
Kommunfullmäktiges beslut
att utse Claes Berne (fp) till revisor och Waltraud Rasch (s) till revisorsersättare
i vänortsföreningen Lund – Greifswald för tiden till och med utgången av år
2010.

Beslut expedieras till:
Claes Berne (fp)
Waltraud Rasch (s)
Vänortsföreningen Lund - Greifswald
Akten
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§ 32
Anna Johanssons (c) avsägelse av uppdrag som ersättare
i barn- och skolnämnd Lund stad
Dnr KF 14/08
Beslutsunderlag
Anna Johanssons (c) skrivelse inkommen den 5 februari 2008.
Valberedningens beslut den 7 februari 2008 § 29
Kommunfullmäktiges beslut
att befria Anna Johansson (c) från uppdraget.
att utse Simon Årnes (c), Håstad 112, 225 94 LUND, till ny ersättare i barnoch skolnämnd Lund stad för tiden till och med utgången av år 2010.

Beslut expedieras till:
Anna Johansson (c)
Simon Årnes (c)
Barn- och skolnämnd Lund stad
Akten
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§ 33
Finansiella mål för investeringar – bordlagt ärende
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. Kommunstyrelsen har därefter beslutat att
föreslå kommunfullmäktige följande tre finansiella mål:
• Kommunen ska ha ett årligt positivt resultat (jämfört med kommunallagens
balanskrav) som minst uppgår till 2 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
• Långsiktigt skall kommunens låneskuld per invånare inte överstiga det vägda
medelvärdet för landets samtliga kommuner (2006: 12,800 kr/inv).
• Nettoinvesteringarna får årligen uppgå till högst 12 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008 § 4
Anföranden
Mats Helmfrid (m), Anders Almgren (s), Anders Ebbesson (mp), Mats Olsson (v),
Carolina Nordbeck (fp), Martin Crona (kd) och Lars Bergwall (c) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar, med instämmande av Anders Ebbesson (mp), Carolina
Nordbeck (fp), Martin Crona (kd) och Lars Bergwall (c), att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Anders Almgren (s) yrkar 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 Sven-Bertil Persson (dv), att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med undantag av det
tredje målet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 33 Finansiella mål för investeringar, forts
Kommunfullmäktiges beslut
att finansiella mål för investeringsverksamheten för år 2008 fastställs i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Ledamöterna från socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavd
Akten
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§ 34
Habo gård – bordlagt ärende
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 investeringsanslag/ -utgift med 12,2 mkr år 2008 anslås för upprustning av Habo
gård samt att utgiftsökningen finansieras med ökad upplåning.

Beslut expedieras:
Kommunkontoret/ekonomiavdelning och kansli
Akten
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§ 35
Förslag till Politiskt program för unga i Lunds kommun –
bordlagt ärende
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
Anföranden
Mats Helmfrid (m), Anders Almgren (s), Ronny Johannessen (m), Hanna Gunnarsson
(v), Lars Bergwall (c), Rolf Englesson (mp), Erik Almqvist (sd), Sven-Bertil Persson
(dv), Louise Rehn Winsborg (m), Tove Klette (fp), Yngve Petersson (mp), Mats
Olsson (v), Börje Hansson (c), Martin Crona (kd), Lars Hansson (fp), Rune Granqvist
(s) och Anders Ebbesson (mp) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar, med instämmande av Börje Hansson (c) och Martin Crona
(kd), att kommunfullmäktige beslutar uttala
att förslaget till Politiskt Program för Unga skall utgöra underlag för kultur- och
fritidsnämndens fortsatta arbete med ungdomsfrågor, i samverkan med övriga
nämnder.
Anders Almgren (s) yrkar, med instämmande av Hanna Gunnarsson (v), Rolf
Englesson (mp), Sven-Bertil Persson (dv), Yngve Petersson (mp) och Mats Olsson (v),
att kommunfullmäktige beslutar anta kultur- och fritidsnämndens förslag till Politiskt
Program för unga.
Erik Almqvist (sd) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och
fritidsnämnden med uppdrag att avpolitisera programmet så att det enbart sätter upp
demokratiska ramar för ungdomars samhällsengagemang i Lunds kommun.
Lars Hansson (fp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att lägga förslaget till Politiskt Program för Unga till handlingarna och
att befria kultur- och fritidsnämnden från uppdraget.

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå återremissyrkandet.
Härefter ställer ordföranden proposition på de övriga yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Helmfrids (m) m fl förslag.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket förslag som ska utgöra motförslag i huvudvoteringen ställer
ordföranden proposition på Anders Almgrens (s) m fl yrkande och Lars Hanssons (fp)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar anta Anders Almgrens (s) m fl
yrkande som motförslag.
Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning:
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) m fl förslag
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) m fl förslag
Omröstningen utfaller enligt följande:
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§ 35 Politiskt program för unga, 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

Laila Gribel (m)

X

Jan B Tullberg (m)

X

Mats Helmfrid (m)

X

Jörgen Jörgensen (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

Roland Andersson (s)
Göran Brinck (m)

X

X

Carolina Nordbeck (fp)

X

Mette-Maaria Lundström (fp)

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

Gustaf Hofvander (s)

Inga-Kerstin Eriksson (c)

X

Oskar Krantz (fp)

X

Karin Nilsson (c)

X

Ronny Johannessen (m)

X

Monica Molin (s)

X

Saima Jönsson Fahoum (v)

X

Sven-Bertil Persson (dv)

X

Mätta Ivarsson (mp)

X

Ulla Stålberg (m)

X

Martin Crona (kd)

X

Karl Axel Axelsson (m)

X

Tomas Avenborg (m)

X

Margareta Kristensson (s)

X

Mattias Olsson (s)

Nita Lorimer (v)

X

Lars Larsson (fp)

X

Anders Ebbesson (mp)

X

Anna Thomasson (m)

X

Martin Karlsson (m)

X

Lars Johansson (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

35

29

1
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§ 35 Politiskt program för unga, forts
Omröstningen utfaller med 35 ja-röster mot 29 nej-röster och en som avstår. Således
beslutar kommunfullmäktige enligt Mats Helmfrids (m) m fl yrkande

Kommunfullmäktiges beslut
att förslaget till Politiskt Program för Unga skall utgöra underlag för kultur- och
fritidsnämndens fortsatta arbete med ungdomsfrågor, i samverkan med övriga
nämnder.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/staben
Akten
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§ 36
Förslag till Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun –
bordlagt ärende
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
Anföranden
Hans-Olof Andersson (sd), Saima Jönsson Fahoum (v), Jörgen Jörgensen (fp), Helen
Westman (s), Yngve Petersson (mp), Börje Hansson (c), Ronny Johannessen (m),
Margareta Dovsjö (s), Zoltán Wagner (kd) och Martin Crona (kd) yttrar sig.
Yrkanden
Hans-Olof Andersson (sd) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppdrag att ta fram ett
förslag till kulturpolitisk strategi vars syfte är att underlätta att förverkliga den
konkreta kulturkonsumtion och det konkreta kulturskapande som nämnden, med
användande av bästa förstånd, finner att lundaborna vill ha. För det fall återremissen
inte skulle bifallas, yrkas avslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå detsamma.
Kommunfullmäktige ajournerar ärendet för interpellationsdebatt.
Saima Jönsson Fahoum (v), med instämmande av Yngve Petersson (mp), yrkar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Börje Hansson (c) yrkar, med instämmande av Ronny Johannessen (m), Jörgen
Jörgensen (fp), Margareta Dovsjö (s) och Martin Crona (kd) att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med ändring av andra meningen i andra
stycket förslagets sida 17 (sidan 260 i fullmäktiges handlingar 31 januari 2008).
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§ 36 Förslag till Kulturpolitisk strategi, forts
Meningen ”Utmaningen är kanske inte längre i första hand att värna om vårt kulturarv
utan att uppleva varandras kulturarv” byts ut mot följande: ”Vi skall respektera och
gemensamt uppleva de kulturarv som vi har att förvalta oavsett om de har sin
uppkomst i Sverige eller har införts genom århundraden av invandring”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Börje Hanssons (c) m fl yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
att anta förslaget till kulturpolitisk strategi med ändring av andra meningen i andra
stycket, förslagets sida 17. Meningen ”Utmaningen är kanske inte längre i första hand
att värna om vårt kulturarv utan att uppleva varandras kulturarv” byts ut mot följande:
”Vi skall respektera och gemensamt uppleva de kulturarv som vi har att förvalta
oavsett om de har sin uppkomst i Sverige eller har införts genom århundraden av
invandring”.
Reservationer
Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverar sig.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/staben
Akten
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§ 37
Ulf Nymarks (v) interpellation ställd till byggnadsnämndens
ordförande Göran Brinck (m) ”Miljökonsekvenser av planerat
megaköpcenter vid Mobilia”
Dnr KF 77/07, bilaga 32
Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor:
- Är du beredd att i det eventuella fortsatta planarbetet verka för att omfattningen av
den negativa klimat- och miljöpåverkan som etableringen innebär redovisas?
- Är du beredd att koppla denna redovisning till klimat- och miljömålen i LundaEko
och LundaMaTsII?
Underlag
Ulf Nymarks (dv) interpellation inkommen den 14 december 2007
Göran Brincks (m) interpellationssvar inkommet den 30 januari 2008
Kommunfullmäktiges beslut
att interpellationen får ställas
Anföranden
Göran Brinck (m), Ulf Nymark (dv), Jörgen Jörgensen (fp), Rolf Englesson (mp) och
Nita Lorimer (v) yttrar sig.

Beslut expedieras till:
Ulf Nymark (dv)
Akten
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§ 38
Hanna Gunnarssons (v) interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (m)
”Tjänsteskrivelser på kommunens hemsida”
Dnr KF 11/08, bilaga 33
Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga:
- När kommer Lunds medborgare att kunna hitta kommunpolitikernas fullständiga
beslutsunderlag på Internet?
Underlag
Hanna Gunnarssons (v) interpellation inkommen den 25 januari 2008
Mats Helmfrids (m) interpellationssvar inkommet den 30 januari 2008
Kommunfullmäktiges beslut
att interpellationen får ställas.
Anföranden
Mats Helmfrid (m) och Hanna Gunnarsson (v) yttrar sig.

Beslut expedieras till:
Hanna Gunnarsson (v)
Akten
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§ 39
Gunnar Jönssons (s) interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (m) ”När
kommer kommunfullmäktiges beslut om medborgarstämmor
att genomföras?”
Dnr KF 18/08, bilaga 34
Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor:
1. När kommer medborgarstämmor att införas i Lunds kommun?
2. Kommer medborgarstämmor då att införas i hela kommunen, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut?
3. Hur ser tidsplanen ut när det gäller att utveckla medborgarkontoren och
stadsdelsbiblioteken till lokala demokraticentra?
Underlag
Gunnar Jönssons (s) interpellation inkommen den 13 februari 2008
Mats Helmfrids (m) interpellationssvar inkommet den 27 februari 2008
Kommunfullmäktiges beslut
att interpellationen får ställas
Anföranden
Mats Helmfrid (m), Gunnar Jönsson (s), Jörgen Jörgensen (fp) och Mats Olsson (v)
yttrar sig.

Beslut expedieras till:
Gunnar Jönsson (s)
Akten
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§ 40
Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun – bordlagt
ärende
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
Anföranden
Tove Klette (fp), Hanna Gunnarsson (v), Börje Hansson (c), Yngve Petersson (mp),
Hans-Olof Andersson (sd) och Mohsen Abtin (s) yttrar sig.
Yrkanden
Tove Klette (fp) yrkar, med instämmande av Börje Hansson (c) och Martin Crona
(kd), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, första attsatsen.
Hanna Gunnarsson (v) yrkar, med instämmande av Yngve Petersson (mp), Anders
Almgren (s) och Sven-Bertil Persson (dv), att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag, första att-satsen, med följande ändringar på förslagets sida
15 (sidan 372 i fullmäktiges handlingar den 31 januari 2008): Text i första stycket
från ”Man kan dra slutsaten…” till ”…’tankställen’ för medier och information”
utgår; samt text i tredje stycket från ”Olika köpstäder…” till ”…totalt oväntad!”
utgår.
Hans-Olof Andersson (sd) yrkar att kommunfullmäktige beslutar återremittera
ärendet till kultur- och fritidsnämnden, med uppdrag att mål nr 8 ”Lund, Europas
ledande biblioteksstad 2014” konkretiseras, så att en mätmetod för detta måls
uppfyllande fastställs. Vidare yrkar Hans-Olof Andersson att kommunfullmäktige, i
det fall återremissyrkandet avslås, beslutar enligt första att-satsen i kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (sd)
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå detsamma.
Härefter ställer ordföranden proposition på yrkandena i sak och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Tove Klettes (fp) m fl yrkande.
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§ 40, Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun, forts
Kommunfullmäktiges beslut
att anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ”Plan för biblioteksverksamheten i
Lunds kommun”
Reservationer
Ledamöterna från miljöpartiet, vänsterpartiet, demokratisk vänster och
sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/staben
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

§ 41
Mätetal och indikatorer för budget 2008 - 2010
Dnr KS 766/07, bilaga 25
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett nämnder och styrelser i uppdrag att utarbeta
mätetal/indikatorer för budget 2008 – 2010. Alla nämnder och styrelser har översänt
sitt förslag för respektive verksamhetsområde vilket sammantaget ger drygt 150
mätetal för kommunen i sin helhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett
kommunkontoret i uppdrag att bearbeta nämndernas förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut en 5 november 2007, § 247.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008 § 40
Anföranden
Mats Helmfrid (m), Anders Almgren (s), Lars Johansson (m), Mats Olsson (v),
Anders Ebbesson (mp), Torsten Czernyson (kd), Sven-Bertil Persson (dv), Tove
Klette (fp), Lars Bergwall (c) och Lennart Prytz (s) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Helmfrid (m) yrkar, med instämmande av Anders Ebbesson (mp), Torsten
Czernyson (kd), Tove Klette (fp) och Lars Bergwall (c), att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Anders Almgren (s) yrkar, med instämmande av Mats Olsson (v) och Sven-Bertil
Persson (dv), att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidareutveckla förslaget till mätetal och indikatorer
och att inarbeta det i Ekonomi- och verksamhetsplan 2009 – 2011 med budget för
2009.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning:
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) m fl förslag
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) m fl förslag
Omröstningen utfaller enligt följande:
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§ 41 Mätetal och indikatorer för budget 2008 – 2010, forts
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Ledamot

Annika Annerby Jansson (m)

X

Rune Granqvist (s)

Tranje Danielsson (m)

X

Christina Sjöström (mp)
X

Lennart Prytz (s)

Ja

Nej
X

X
X

Mats Olsson (v)

Berit Kristensson (fp)

X

Christer Wallin (m)

X

Thomas Frennstedt (fp)

X

Laila Gribel (m)

X

Jan B Tullberg (m)

X

Mats Helmfrid (m)

X

Jörgen Jörgensen (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

Mette-Maaria Lundström (fp)

X

X

X

Roland Andersson (s)
Göran Brinck (m)

X

Solveig Ekström-Persson (s)

X

Rolf Englesson (mp)

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

Gustaf Hofvander (s)

Inga-Kerstin Eriksson (c)

X

Oskar Krantz (fp)

X

Karin Nilsson (c)

X

Ronny Johannessen (m)

X

Monica Molin (s)

X

Saima Jönsson Fahoum (v)

Sven-Bertil Persson (dv)

X

Mätta Ivarsson (mp)

X

X

Ulla Stålberg (m)

X

Martin Crona (kd)

X

Karl Axel Axelsson (m)

X

Tomas Avenborg (m)

X

Margareta Kristensson (s)

X

Mattias Olsson (s)

Nita Lorimer (v)

X

Lars Larsson (fp)

X

X

Anders Ebbesson (mp)

X

Anna Thomasson (m)

X

Lars Johansson (m)

X

Martin Karlsson (m)

X

X

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

X
X

Mohsen Abtin (s)
Yngve Petersson (mp)

X

X

Helena Lindh (s)
Erik Almqvist (sd)

X
X

Hanna Gunnarsson (v)

SUMMA

Avstår

42

23

0
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§ 41 Mätetal och indikatorer för budget 2008 – 2010, forts
Omröstningen utfaller med 42 ja-röster mot 23 nej-röster. Kommunfullmäktige
beslutar således enligt Mats Helmfrids (m) m fl yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
att fastställa mätetal för budget 2008 – 2010 i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer
Ledamöterna från vänsterpartiet, demokratisk vänster och socialdemokraterna
reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret/ekonomiavd och staben
Akten
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§ 42
Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal för Sydvatten AB
Dnr 386/01, bilaga 26
Sammanfattning
På årsstämman i Sydvatten AB den 25 maj 2007 beslutades att bemyndiga styrelsen
att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier till Bjuvs
kommun. Syftet är att möjliggöra ett delägarinträde för Bjuvs kommun. Sydvatten
AB hemställer att Lunds kommun beslutar om och undertecknar ett tilläggsavtal till
gällande konsortialavtal, avseende Bjuvs kommuns tillträde till konsortialavtalet.
Beslutsunderlag
Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB
Förslag till tilläggsavtal till gällande konsortialavtal
Avtal om delägarinträde m.m.
Sydvatten AB:s missivskrivelse den 17 december 2007
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2008
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008 § 46
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna föreliggande tilläggsavtal till Konsortialavtal för regional
vattenförsörjning genom Sydvatten AB. Tilläggsavtalet reglerar villkor för
delägarinträde för Bjuvs kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/kansliet
Akten
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§ 43
Göran Johanssons medborgarförslag nr 6, angående rätt att
närvara när en nämnd behandlar enskilt ärende – bordlagt
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 besvara Göran Johanssons enligt kommunstyrelsens förslag, vilket innehåller
nedanstående förtydligande:
En nämnds sammanträden ska enligt kommunallagen som huvudregel hållas inom
stängda dörrar. Kommunfullmäktige i Lund har beslutat att alla nämnder har
möjlighet att själva besluta om öppna sammanträden utom i de fall ärendet omfattas
av sekretess enligt sekretesslagen eller avser beslut i individärende.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Kommunkontoret/kansliet
Akten
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§ 44
Göran Johanssons medborgarförslag nr 7, att vid anställning
prioritera personer med klientbakgrund – bordlagt ärende
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 avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Kommunkontoret/personalavd och kansliet
Akten
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§ 45
Göran Johanssons medborgarförslag nr 11, att kommunen
skall betala ”vitesavgift” till enskild – bordlagt ärende
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 avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Kommunkontoret/kansliet
Akten
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§ 46
Göran Johanssons medborgarförslag nr 20 att, till låg
kostnad samla ihop och offentliggöra filmer med anknytning
till Lunds kommun – bordlagt ärende
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 överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsförvaltningen för
handläggning.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/kansliet
Akten
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§ 47
Göran Johansson medborgarförslag nr 10, att den person
som har bostad genom kommunen får rätt att dela bostad
med annan sökande
Dnr 395/07, bilaga 29
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att den som har en bostad genom kommunen får rätt att dela
sin bostad med annan.
Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag nr 10, inkommet den 26 april 2007.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 19 september 2007, § 179, med tillhörande
tjänsteskrivelse.
Socialnämndens beslut den 12 december 2007, § 228. med tillhörande
tjänsteskrivelse.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008 § 61
Kommunfullmäktiges beslut
att överlämna ärendet till socialnämnden för handläggning.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Socialnämnden
Kommunkontoret/kansliet
Akten
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§ 48
Göran Johanssons medborgarförslag nr 13, angående tillgång till
daglig verksamhet inom LSS
Dnr 395/07, bilaga 30
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår, med hänvisning till ett överklagande rörande daglig verksamhet
som Lunds kommun enligt Göran Johansson har skickat till kammarrätten, att Lunds kommun
börjar följa lagstiftningen alternativt erkänner att överklagandet är lögnaktigt.
Beslutsunderlag
Göran Johansson medborgarförslag nr 13 inkommet den 25 juni 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2007.
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2007, § 279.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2007.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 12 december 2007, § 228.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008 § 62
Kommunfullmäktiges beslut
att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden för handläggning.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson, Lund
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunkontoret/kansliet
Akten
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§ 49
Göran Johanssons medborgarförslag nr 14, angående
verksamheten på Lilla Caféet
Dnr 395/07, bilaga 31
Sammanfattning
Göran Johansson har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att
Lunds kommun gör verksamheten på Lilla Caféet laglig alternativt erkänner att ett av
kommunen till kammarrätten insänt överklagande är lögnaktigt.
Beslutsunderlag
Göran Johansson medborgarförslag nr 14 inkommet den 25 juni 2007
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2007
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2007, § 280
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 12 december 2007, § 229
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2008
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008 § 63
Kommunfullmäktiges beslut
att anse medborgarförslaget besvarat i enlighet med vad vård- och omsorgsnämnden
anfört.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunkontoret/kansliet
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

§ 50
Kommunala hyresgarantier
Dnr 432/07, bilaga 27
Sammanfattning
Den 1 juli 2007 trädde en ändring i lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet
i kraft. Enligt 1 § andra stycket nämnda lag får en kommun ställa säkerhet för att ett
avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll ska få en
permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det
enskilda hushållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2006, § 170.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2007.
Socialnämndens beslut den 14 november 2007, § 200.
Förslag till förändrat reglemente för socialnämnden.
Förslag till riktlinjer för lämnande av hyresgarantier i Lunds kommun.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008 § 47
Kommunfullmäktiges beslut
att anta föreliggande förslag till förändrat reglemente för socialnämnden, samt
att anta föreliggande förslag till riktlinjer för lämnande av hyresgarantier i Lunds
kommun.

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Kommunkontoret/kansliet
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

§ 51
”Starta-eget” - utbildningar
Dnr 1020/07, bilaga 28
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2007, §
230 att tillskriva kommunstyrelsen och hemställa att kommunstyrelsen
* Informerar samtliga anställda om kundvaltets möjligheter
* Omgående genomför intresseskapande uppstartskurser
* Går igenom vilka avtal (t. ex. villkor för tjänstledighet) som behöver justeras,så att
de underlättar ”starta-eget”.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 12 december 2007, § 230.
Upprättad skrivelse från (m), (fp) och (kd) avseende ”Starta-eget” – utbildningar.
Arbetsgivarutskottets beslut den 17 januari 2008, § 2 avseende
Riktlinjer för tjänstledighet i samband med kundval.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2008 § 57
Kommunfullmäktiges beslut
att bordlägga ärendet

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunkontoret
Akten

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

§ 52
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

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

§ 53
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

LUNDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

§ 54
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 41 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

§ 55
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 42 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

§ 56
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 43 (43)
Sammanträdesdatum

2008-02-28

§ 57
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

