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FÖRSLAG TILL DAG- OCH ARBETSORDNING VID 

LUNDS ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTE PÅ JÄRNÅKRASKOLAN, LUND 

Lördagen den 25 mars 2017 kl. 09.30, Plats: Järnåkraskolans matsal, Lund 

********************************************************************** 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

 

 

2. FASTSTÄLLANDE AV DAG- OCH ARBETSORDNING 

Förslag till beslut: 

att begränsa talartiden per inlägg till 2 min 

att tillämpa dubbla talarlistor, där talarlistan för första inlägg går före talarlistan för 

deltagares kommande inlägg i samma debatt 

 
 

3.  TIDPUNKT FÖR PROTOKOLLJUSTERING 

 

 

4.  VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

A. Två ordförande 

B. Två sekreterare 

C. Två protokollsjusterare 

D. Sex rösträknare (fördelade på två rösträknarlag) 

 

 

5. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

A. Styrelsens verksamhetsberättelse 

B. Uppföljning av verksamhetsriktlinjer 

C. Uppföljning av bifallna motioner 
 

6. KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPENS RAPPORT 

 

 

7. RAPPORT FRÅN KYRKOFULLMÄKTIGEGRUPPERNA  

 

8. EKONOMISK BERÄTTELSE 

 

 

9. REVISORERNAS BERÄTTELSE 

 

 

10. BERÄTTELSER ÖVER FÖRVALTADE FONDER 

 

 

11. JÄMTE REVISORERNAS BERÄTTELSER 

A. Bengt Lidforss  ́fond 

 

B. Ingrid, Inga-Lisa och Walfrid Nordströms fond 

 

 

12. VERKSAMHETSREVISORERNAS BERÄTTELSE 

 

 

13. BESLUT OM ANSVARSFRIHET 
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14.  GÄSTEN HAR ORDET 

 

 

15. MOTIONER 

 

A. Motion ang. Stadshallen 

B. Motioner ang. Folkparken 

C. Motion angående Hastighetssänkning E22 

 

D. Motion ang. Konsthallens framtid 

E. Motion angående Välkomstbrev 

 

16. STYRELSENS FÖRSLAG 

 

A. Uttalanden 

 

B. Verksamhetsriktlinjer 

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget till verksamhetsriktlinjer 

 

17. FASTSTÄLLANDE AV KYRKOFULLMÄKTIGELISTOR 

 

A. Kyrkofullmäktigelista Lund 

 

B. Kyrkofullmäktigelista Södra Sandby 

 

C. Kyrkofullmäktigelista Dalby 

 

D. Kyrkofullmäktigelista Genarp 

 

E. Kyrkofullmäktigelista Veberöd 

 

Förslag till beslut 

Att fastställa förslaget till kyrkofullmäktigelistor 

Att uppdra åt Lunds arbetarekommuns styrelse att komplettera kyrkofullmäktigelistorna vid 

behov 
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18. VAL AV STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE UTSKOTT 

 

A. Val av ordförande för 2 år 

Mandattiden utgår  

Björn Abelson 

 

B. Verkställande utskottet - 3 ledamöter för 2 år 

Fortsatt mandattid  Mandattiden utgår 

Monica Molin  Björn Abelson    

Joakim Friberg   Eleni Rezaii    

Mats Nilsson  

 

C. Styrelsen - 4 ledamöter för 2 år 

Fortsatt mandattid   Mandattiden utgår 
Jeanette Olsson  Eva S Olsson 

Gustav Hofvander  Ali Ismail 

Margoth Wahlström  Linda Andersson 

Lars Westerberg  Martin Hansen 

   
 

D. Utskottsordförande- Väljs för 1 år skall vara ledamot av styrelsen 

  Mandattiden utgår 

 Informationsansvarig Martin Hansen  

 Studieorganisatör Lars Westerberg 

 Ordförande i Pensionärsutskottet Margoth Wahlström 

 Facklig ledare Eva S Olsson 

 

 

19. VAL AV UTSKOTT 

A. Informationsutskottet 
Mandattiden utgår 

Martin Hansen, ordf. 

Linda Andersson 

Daniel Pettersson 

Klara Strandberg 

 

B. Studie och Idépolitiska utskottet 
Mandattiden utgår 

Lars Westerberg, ordf. 

Mats Nilsson 

Anna Gawrys 

Vlasta Sabljak 

 

C. Pensionärsutskottet 
Mandattiden utgår 

Margoth Wahlström, ordf. 

Fredrik Fexner 

Barbro Törnqvist 

Basile Antoniou 

Kerstin Centerham 

Anders Hansson 

Kerstin Dilton 

Marko Dimovski 
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D. Fackliga utskottet 
Mandattiden utgår 

Eva S Olsson, ordf. 

Charlie Håkansson 

Jeanette Olsson 

Gustav Hofvander 

 

 

20. VAL AV REVISORER 

 

A. Revisorer -3 ordinarie revisorer för ett år 

Mandattiden utgår 

Mats Lindén  

Kerstin Jönsson 

Rune Granqvist 

 

 

B. Revisorsersättare - 3 revisorsersättare för ett år 

Mandattiden utgår 

Lars Andrae 

Lennart Prytz 

Peter Fransson 

 

C. Verksamhetsrevision – 3 ledamöter för ett år, varav en sammanknallande 

Mandattiden utgår  

Britt Svensson (sammankallande) 

Solveig Ekström-Persson 

   Per Olsson 

 

21. ÖVRIGA VALÄRENDEN 

 

A. Fanbärare jämte ersättare för ett år 

Mandattiden utgår  

Anna-Lena Hogerud (ordinarie) 

   Laurent Lawson (1:e ersättare) 

   Lena Fällström (2:e ersättare) 

 

 

B. Fyllnadsval av Valberedningens Arbetsutskott (för riksdaglista regionala och 

kommunala val), fem ledamöter för fyra år, tre år kvarstår. Fyllnadsval 1 ledamot tillika 

sammankallande. 

  

 

C. Valberedning inför årsmötet 2018, 6 ledamöter, samt en sammankallande 

 

 

22. AVSLUTNING 
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Verksamhetsberättelse  2016 
 

 
Arbetarekommunens styrelse m.m. 
 
Styrelsen 

Verkställande utskottet 
 
Björn Abelson, ordförande 
Eleni Rezaii, vice ordförande 
Joakim Friberg, kassör 
Monica Molin, expeditionsansvarig 
Mats Nilsson, sekreterare 
 
Övriga styrelseledamöter 
 
Lars Westerberg, studieorganisatör 
Martin Hansen, ordförande informationsutskottet 
Eva S Olsson, facklig ledare 
Margoth Wahlström, ordförande pensionärsutskottet 
Gustav Hofvander 
Linda Andersson 
Ali Ismail 
Jeanette Olsson 
 
Adjungerade 
 
Anders Almgren 
Elin Gustafsson 
Anna-Lena Hogerud 
Morgan Johansson 
Daniel Pettersson (t o m September) 
Sebastian Persson (fr o m November) 
 
Revisorer 

Ordinarie 
Kerstin Jönsson  
Rune Granqvist  
Mats Lindén  
 
Ersättare 
Peter Fransson  
Lars Andrae  
Lennart Prytz 
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Verksamhetsrevisorer 
Britt Svensson (sammankallande)  
Solveig Ekström-Persson  
Per Olsson 
 

Fanbärare 

Ordinarie 
Anna-Lena Hogerud  
 
Ersättare 
Laurent Lawsson 
Lena Fällström Törnered 
 
 
Representation i övriga partiet 
 
Partidistriktet 
Socialdemokraterna i Lund hade 23 ombud vid partidistriktets kongress den 9 april 2016 på 
Sundspärlan i Helsingborg. Lunds arbetarekommun hade 49 motioner inlämnade till 
partidistriktskongressen varav 44 var inlämnade som arbetarekommunens egna. 
 
Arbetarekommunen har under 2016 varit representerad i partidistriktsstyrelsen genom 
Morgan Johansson (adjungerad i VU och styrelse), Anna-Lena Hogerud (ledamot) och Ali 
Ismail (ersättare). Stig Svensson har suttit som en av partidistriktets revisorer. Eleni Rezaii 
sitter i partidistriktets valberedning. 
 
 
Partistyrelsen 
I socialdemokraternas verkställande utskott ingår Morgan Johansson som ledamot. 
 
 
Regeringen 
I Stefan Löfvens regering ingår sedan valet Morgan Johansson som Justitie och 
Migrationsminister. 
 
 
Personal, expedition och lokaler 
Styrelsens verkställande utskott med Raul Urutia som anställd på halvtid, med Monica Molin 
som samordnare, ansvarar för expeditionens öppethållande, bokningar, utskick, trycksaker, 
medlemsregister, ta emot besök mm. En handfull personer har åtagit sig att utföra uppgifter 
regelbundet och några personer håller expeditionen öppen vid tider när Raul är ledig. Joakim 
Friberg, kassör, ansvarar tillsammans med Stig Svensson för ekonomi och bokföring.  
  
Styrelsen ser till att hålla lokaler, lager, möbler i skick med arbetspass ett antal timmar per 
termin men städning köps varannan vecka.  Förbrukningsmaterial inhandlas oftast av Basile 
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Antoniou på frivillig basis. I övrigt finns det några andra frivilliga medarbetare som genom 
sina insatser möjliggör vår verksamhet. 
 
Året som gått har präglats av byte av lokal till Västra stationstorget 11. Lokalerna är mer 
ändamålsenliga och har god tillgänglighet med allmänna kommunikationer. En del 
underhållsarbeten i fastigheten och i våra egna lokaler har gjort att vi inte fått tillträde till 
lagerlokal i källarvåningen och därför är mycket material staplat och ouppackat fortfarande. 
TACK alla för hjälp med flytt och tålamod! 
  
Första maj-material (standar, plakat, rundstavar, banderoller etc.) förvaras i en källarlokal i 
anslutning till expeditionen på Kattesund (Grönegatan 5 b). 
  
 
Styrelsens sammanträden 
 

Verkställande utskottet 
Verkställande utskottet (VU) har efter årsmötet 2016 hållit fyra protokollförda sammanträden. 
Utöver detta har VU haft diskussioner och fattat beslut genom mailkonversation. VU har 
träffats en halvtimme innan styrelsemötena under hela året. VU beslutar enligt den av 
styrelsen fastställda delegationsordningen om expeditionsfrågor samt om organisatoriska och 
verksamhetsmässiga frågor inom gällande riktlinjer och principer. VU följer också upp de 
beslut som fattats, bl a riktlinjerna för kommande verksamhet, som antagits av årsmötet. 
Under 2016 har bland annat frågor som har berört flytten till den nya partilokalen på Västra 
Stationstorget diskuterats. 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har hållit tolv protokollförda sammanträden under året. 
Styrelsen har inom sig gjort en arbetsfördelning. Den gäller bland annat ansvaret för 
genomförandet av de olika punkterna i riktlinjerna för kommande verksamhet.  
Bland styrelsens arbetsuppgifter under året kan nämnas behandling av ett stort antal motioner 
till partidistriktskongress och partikongress, beslut gällande flytt till ny partilokal samt fortsatt 
arbeta med de uppdrag som styrelsen har fått utifrån valanalysgruppens rapport. 
 
 
Medlems- och trivselsgruppen 2016-2017 
I medlems och trivselgruppen ingick följande medlemmar: Eleni Rezaii, Gustav Hofvander, 
Margoth Wahlström, Gunnar Jönsson, Lena Fällström och Basile Antoniou. 
 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade Lunds arbetarekommun 795 medlemmar. 
 
Enligt årsmötets uppdrag så skall gruppen ansvara för bl.a. 

• Medlemsaktiviteter 
• Medlemsvård 
• Nya medlemmar och första kontakten med dem 
• Samverka med andra utskott och S-föreningar 
• Medlemsvärvning 
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Gruppen har sammanträtt vid 3 tillfällen. Fokus under dessa möten var till en början att 
förenkla kontaktproceduren med nya medlemmar och skapa ett system för att introducera dem 
till vår verksamhet samt att lägga ut mer ansvar på de föreningar som vi bedömde som kapabla 
att kontakta nya medlemmar.  

• Partiet centralt valde att byta till ett nytt medlemssystem och denna ändring har kommit 
att påverka vårt arbete. Ordförande och kassörer har blivit av med möjligheten att 
genom sin Mitt S sida kunna se medlemsförteckningen över sin förening.  

• Expeditionen har fått ta ansvaret att kontakta nya medlemmar genom telefon, mail och 
brev. Partiet håller på att arbeta med en lösning på detta vilket kommer möjliggöra för 
ordförande och kassörer att se sin förenings medlemsförteckning.  

• Medlemsgruppen planerade att kalla alla ordföranden och kassörer för att hålla i en 
utbildning kring det nya medlemssystemet men detta var vi tvungna att skjuta upp då de 
tekniska krockarna mellan Mitt S systemet och det nya medlemsregistret har varit för 
många och tillgång till sin egen förenings medlemsförteckning inte funnits. När en 
lösning finns på plats kommer medlemsgruppen att kalla till en utbildning.  

• En medlemsenkät har skickats ut per beslut från årsmötet 2015. Svaren har samlats in 
och sammanställts. Se nedan för mer information.  

• Medlemsutflykt och invigning av vår nya partiexpedition måndagen den 20 juni med tal 
av ordföranden, medlemsinformation och tipsrunda i Bjärredsparken. Sedan bjöd vi 
medlemmarna på förtäring med kulturprogram med musik från Irak. 

 
Sammanställning av medlemsenkät 2016 
Under 2016 skickades en medlemsenkät ut till alla medlemmarna i Arbetarekommunen till 
följd av ett beslut taget av arbetarekommunens styrelse. Över 900 enkäter skickades ut men 
svarsprocenten är väldigt låg då vi enbart fick in 62 svar. 
 
Frågorna som ställdes var av allmän natur och koncentrerade sig på lokalfrågor, 
verksamhetsfrågor och informationsflöde mellan expedition och medlem samt politiska beslut 
som tas på kommunal nivå och den politik vi för.  Alla svaren har varit anonyma. 
 
Frågor gällande lokalen har vi idag fått stryka då dessa frågor riktades mot den gamla lokalen 
vi hade på Kattesund. Efter att enkäten skickades ut fick vi veta av LKF att vårt kontrakt inte 
skulle förnyas. Med anledning av detta har vi i stort bortsett från svaren gällande lokalen men 
visa svar har ändå varit intressanta för oss.  
 
Gällande informationsflödet är svaren varierande. Vissa uppger att de inte har full koll på vad 
som händer inom arbetarekommunen, men är nöjda med sin aktivitetsnivå medan andra nöjer 
sig med att läsa veckobreven. Ett förslag som vi sett nämnas ofta gällande kommunikation är 
ett större användande av sociala medier såsom Facebook. 
 
Detta är bara ett litet axplock av svaren vi fått in och den nya styrelsen kommer att få en 
sammanställning av enkäten för att kunna arbeta med i framtiden. 
 
Övriga förslag som lagts fram av våra medlemmar har varit: bilder på styrelseledamöter på 
hemsidan, månadsrapporter från gruppledare i våra kommunala nämnder, mer öppen 
caféverksamhet på expeditionen, möjlighet för medlemmar att fika i lokalen… med mera.  
 
Stort tack till medlemsgruppen och alla medlemmar för engagemang och arbete. 
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Arbetarekommunens utskott 
Från Arbetarekommunens årsmöte 2012 skall enligt tilläggstadgarna följande utskott väljas 
vid arbetarekommunens årsmöte:  
Fackliga utskottet 
Studie- och idépolitiska utskottet 
Informationsutskottet 
Pensionärsutskottet 
 
Utskotten arbetar självständigt inom sina verksamhetsområden utifrån det uppdrag de har 
enligt arbetarekommunens tilläggsstadgar och de uppgifter de tilldelas av 
styrelsen/verkställande utskottet. Strax nedan redovisas utskottens verksamhet och dess 
sammansättning. 
 
 
Fackliga utskottet 
Fackliga utskottet består av 4 ledamöter som är utsedda av medlemsmötet. 
  
Eva S Olsson (ordf) 
Charlie Håkansson  
Jeanette Olsson  
Gustav Hofvander 
 
Det praktiska arbetet i utskottet har skötts av Eva S Olsson tillsammans med Jeanette Olsson. 
 
Övriga deltagare i utskottet är representanter för LO-facken; IF Metall, SEKO, GS, 
Kommunal sekt 1 och 9, Transport, Byggnads och Fastighets. En deltagare representerar 
Tvärfackliga S-föreningen. 
 
Utskottet påbörjade sitt arbete i maj 2016 och har sedan dess haft 8 möten, med varierande 
uppslutning. Vissa möten har fått ställas in pga att ingen kom.  
 
Utskottet deltog under våren i planering/arrangemang för Internationella kvinnodagen den 8 
mars. Vi arrangerade också ”Fackens Dag”, med Magnus Alm, ombudsman på distriktet som 
talare och musik av Simon och Christoffer från ABF. Det var ett lyckat arrangemang med 
många bra samtal med Lundabor, tyvärr fick vi packa ihop för tidigt pga ihärdigt regnande. 
 
Med syftet att öka den fackligt-politiska verksamheten så träffades fackliga utskottet 
företrädare tillsammans med LO-facken i Lund + Tvärfackliga S den 17/8 2016. Vi planerade 
tillsammans för olika aktiviteter såsom studiecirkel, föreläsning, utåtriktad verksamhet. 
Tyvärr blev det inte någon större uppslutning kring dessa arrangemang pga av svagt 
deltagande. 
 
Fackliga utskottet behöver göra en omstart och få igång den fackligt-politiska verksamheten; 
göra den blir intressant för våra medlemmar och fackförbundsrepresentanter, så att vi får ett 
större engagemang i dessa frågor 
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Studie- och idepolitiska utskottet 
Utskottet bestod av: 
Lars Westerberg (ordförande) 
Mats Nilsson 
Vlasta Sabjak (avgick sommaren) 
Anna Gawrys (flyttade sommaren) 
Agneta G Geijer (från och med sommaren) 
 
Det har under verksamhetsåret hållits 4 möten i utskottet. Vid ett av tillfällen bjöd utskottet in 
ordförande och/eller studieansvariga i S-föreningar för samtal om studier. Vid övriga möten 
har utskottet planerat inför olika aktiviteter. Dessutom har utskottets ledamöter hållit 
kontakten mellan möten. 
 
Ordförande till lika studieansvarige Lund Arbetarkommun har spridit information om 
distriktets utbildningar mm via Lund Arbetarkommuns hemsida och vissa veckobrev. 
Dessutom har ordförande skött anmälning till olika kurser som distriktet har ordnat. Exempel 
på kurser och aktiviteter som medlemmar har varit med i är medlemsutbildning steg 1 och 2, 
kvinnor i politiken och ledarutbildning. Drygt 10 olika medlemmar har deltagit vid minst en 
utbildning eller aktivitet som distriktet ordnat.   
 
Det har tagits initiativ från utskottet beträffande att lägga en kurs som distriktet ordnar i Lund. 
Under våren 2017 är det tänkt att utbildningen ”Steg 1” ska genomföras i Lunds partilokal. 
 
Under verksamhetsår 2016 har studieverksamheten gått från att vara diskussion i utskottet till 
praktisk verksamhet. Verksamhetsåret 2016 ska ses som nystart för studier och idépolitisk 
verksamhet. Det har varit fokus på att nya medlemmar ska få utbildning via oss i Lund eller 
distriktet. Utskottet har bland annat genomfört utbildning för nya medlemmar. 
 
Det har varit två utbildningar för förtroendevalda under verksamhetsåret 2016. Ena tillfället 
var under våren 2016 som Elin Gustafsson och Klara Strandberg höll i. Den andra tillfälle var 
ett frukostseminarium lördagen den 21 januari som Elin Gustafsson ordnade. Temat var 
kommunikation med media. Presschef för distriktet hade föredrag och visade en hel del 
statistik om kommunikation med inriktning främst lokalmedia. 
 

 
Informationsutskottet  
Informationsutskottet har bestått av följande ledamöter: 
Martin Hansen – sammankallande 
Linda Andersson 
Klara Strandberg 
Daniel Pettersson (t o m September) 
 
Under det gångna året har informationsutskottet varit till stora delar vilande och har inte haft 
några formella sammanträden.  
 
Rutinerna som cementerades under 2016 har fortsatt fungerat bra: Via Facebook utannonseras 
nyheter och information i takt med att de uppkommer och i gruppen Lunds Arbetarekommun 
diskuteras såväl arbetarekommunens interna processer som lokala och nationella nyheter. Det 
är en glädjande utveckling som gagnar både organisationens fortsatta förbättrande och 
medlemarnas engagemang och närvaro.  
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Likt föregående år har hemsidan varit kontinuerligt uppdaterad med ett korrekt kalendarium, 
notiser om aktuella händelser och återkoppling från nämnder och fullmäktige. Samma 
utmaningar som under 2015 kvarstår dock och för framtiden bör möjligheterna att rapportera 
in till hemsidan utvecklas och rutinerna förenklas med bättre kommunikation till 
informationsutskottet.  
 
I takt med att informationsspridningen ökar i omfattning är det viktigt att framöver ytterligare 
systematisera arbetet inom informationsutskottet. Förbättringsområden som är tydliga idag 
innefattar bättre överlämningar mellan informationsansvariga, ett arbete med att systematisera 
informationsutskottets arbetsprocesser samt ökad kommunikation mellan 
informationsutskottet och medlemar som vill använda Facebook och hemsidan i större 
utsträckning. 
 
 
Pensionärsutskottet  
Utskottet har bestått av följande ledamöter: 
Margoth Wahlström – sammankallande 
Barbro Törnqvist 
Fredrik Fexner 
Kerstin Dilton 
Basile Antoniou 
Kerstin Centerham 
Anders Hansson 
Marko Dimovski  
 
Adjungerade under året har varit:  
Mira Melander 
Ulf Ivefeldt 
Ann Sofie Severinsson 
Agnes Pettersson. 
 
Under året har följande aktiviteter ägt rum: 
 
Styrelsemöten 9 st varav 2 st planeringsmöten.  (Ingår också ett utskottsmöte där Ann-
Margreth Olsson o Maj Almén deltog, där vi fick en definition av skillnad mellan 
Trygghetsboende och Särskilt boende, Hemvården inom kommunen, Färdtjänst diskuterades 
man informerade även om att nödvändiga nedskärningar behöver kanske göras. Som orsak 
nämndes att de rödgröna tvingas styra kommunen på en budget som de borgerliga har klubbat 
med SDs som stöd.) 
 
Öppna möten:   4 st 
11 maj Tema: ”Boendeformer för äldre i Lund mm”, medverkan av Byggnadsnämnden 
ordförande Björn Abelson. 30 personer lyssnade! 
 
14 juni Tema: ” Färdtjänsten inom Lunds  kommun, upphandling mm”, medverkan av Lena 
Fällström vice ordförande i Tekniska nämnden.  20 deltagare 
 
 25 oktober Tema: ”Vad händer med Träffpunkterna i Lunds kommun?” medverkan av Ann 
Margreth Olsson med hjälp av Maj Almén.  15 personer deltog.  Från minnesanteckningar kan 
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man konstatera behovet av en fortsatt dialog om kommunens ekonomi. Om möjligt kan 
kommunens ekonomidirektör inbjudas till ett Öppet möte om de ekonomiska 
förutsättningarna. 
 
15 november Tema: ”Anhörigcenter” inom kommunen. Inbjuden att informera i ämnet 
Kristina Fält representant för detta Center.  Mycket intressant! Här deltog 15 personer.  
 
Alla Öppna möten som utskottet arrangerar sker under dagtid, oftast mellan kl 14.00-16.00. 
 
Cafe Senior den 29 maj, mellan kl 11.00 – 13.00 föregicks av flygbladsutdelning timman 
innan. 9 personer besökte Caféet, syftet med dessa Caféer är att träffa potentiella medlemmar. 
Dock har endast ett Café Senior varit igång under året!   
 
Motioner: 2 st motioner har sänts in till distriktets konferens ”Pensionärsutskott på 
distriksnivå, tyvärr avslagen!? Samt motion om utredning/utveckling av nytt skattesystem mm 
dock inget svar om detta i dagsläget.  Ny motion översänd till Partikongressen april-17 med 
yrkande om ” Pensionärers egen Ombudsman inom partiet”. 
 
SLUTORD:  Utskottet försöker på bäst sätt föra ut information över aktuella händelser som 
rör oss på äldre dar, som kommer från kommunen- distriktet, regionen- och riksplanet. Vi ser 
med tillförsikt framåt med 2017 
 
 
Medlemsmöten  
Under 2016 har sex medlemsmöten (inklusive årsmötet) hållits. En medlemsutflykt 
genomfördes den 20 juni. Information om mötena har skett genom kallelser till medlemmarna 
via email eller brev. Utdrag ur kalendariet med uppgift om medlemsmöten samt tidpunkter för 
nomineringar och motionstider mm skickades också ut till samtliga medlemmar strax innan 
årets början. 
 

 
Medlemsmöte den 25 januari 2016 
Socialdemokraterna i Lunds expedition, Kattesund, Lund 
50 medlemmar närvarade. 
 
Tema: Motionsbehandling inför partidistriktskongressen 2016 
Hela 54 st motioner till partidistriktskongressen behandlades under medlemsmötet.. Mötet 
valde också ombud och ersättare till partidistriktskongressen samt nominerade ledamöter till 
partidistriktsstyrelsen. Mötet beslutade också om de socialdemokratiska budgetriktlinjerna 
för Lunds kommun. 
 

 
Årsmöte den 19 mars 2016 
Järnåkraskolan, Lund 
74 röstberättigade medlemmar närvarande. 
Socialdemokraterna i Lunds årsmöte 2016 inleddes med att Arbetets söner sjöngs unisont. 
Därefter höll ordförande Björn Abelson parentationer över de medlemmar som gått bort under 
året. I sitt inledningstal talade Björn Abelson om de utmaningar Socialdemokraterna har att 
försöka styra i Lund, Skåne och Sverige i minoritet. Han berättade även om de steg vi gör för 
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att göra Lund till en bättre kommun och våra satsningar för ett ökat bostadsbyggande. Efter 
inledningsanförandet hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar under ordförandeskap av Anna-
Lena Hogerud och Gunnar Jönsson. Protokollet skrevs av Mats Nilsson och Lena Fällström.  
 
Claes-Göran Jönsson tilldelades Brantingmedaljen för sitt mångåriga engagemang för 
Socialdemokraterna i Lund och Skåne. 
 
På årsmötet höll tidigare riksdagsmannen och tidigare ordföranden i Lunds arbetarekommun, 
Bo Bernhardsson, ett tal som handlade om Socialdemokratins utmaningar och vägen framåt. 
Han talade med ett europeiskt perspektiv och pratade om att återupprätta förtroendet för 
politiken. 
 
På årsmötet behandlades 5 motioner till Lunds arbetarekommun. Ett uttalande antogs om att 
värna den svenska modellen. 
 
På årsmötet valdes även ledamöter till verkställande utskott, styrelse, ordförande i 
arbetarekommunens utskott och valberedning. Vidare godkändes också styrelsens 
verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2015 och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2015. Rapporterna från kommunfullmäktige- och kyrkofullmäktigegruppen 
godkändes.  
 
Mötet avslutades med avtackningar av medlemmar som lämnat sina uppdrag samt av 
årsmötesfunktionärerna. Därefter sjöngs Internationalen unisont. 
 
 

Medlemsmöte den 16 Maj 2016 
Socialdemokraterna i Lunds expedition, Kattesund, Lund 
29 medlemmar närvarande. 
 
På medlemsmötet informerade Pernilla von Strokirch, projektchef på Spårväg Lund, om 
arbetet med att genomföra spårvagnssatsningen i Lund. 
 
Anders Almgren, Elin Gustafsson och Björn Abelson informerade om budgetläget i Lunds 
kommun. 
  
Medlemsmötet fastställde också verksamhetsriktlinjerna för Lunds arbetarekommun under 
2016. 
 
 
Medlemsutflykt den 20 Juni 2016 
Måndag 20 juni hade vi en medlemsutflykt till vår nya partilokal på Västra stationstorget. Den 
inleddes med tipspromenad med aktuella frågor om bl.a. byggnation och grönfrågor från 
”mötespunkten” på torget och ledde till Bjerredsparken där snacks och dricka erbjöds. 
Därefter var det invigning av partilokalen där lite mer matig kost erbjöds till cider och vatten 
medan vi firade med ballonger och tal.  
 

14



Medlemsmöte den 19 September 2016 
Socialdemokraterna i Lunds expedition, Västra Stationstorget, Lund 
23 medlemmar närvarade. 
 
Temat för medlemsmötet var Inför partikongressen 2017. Björn Abelson informerade om hur 
det fungerar att vara ombud på partikongressen. 
Elin Gustafsson informerade om hur man skriver motioner och därefter hölls en 
motionsskrivarverkstad där medlemmarna delades in i 2 grupper som diskuterade förslag på 
motioner. 
 

 
Medlemsmöte den 31 Oktober 2016 
Socialdemokraterna i Lunds expedition, Västra Stationstorget, Lund 
28 medlemmar närvarade. 
 
Medlemsmötet behandlade totalt 41 st motioner till partikongressen och 
partidistriktskongressen under 2017. 
 

 
Medlemsmöte den 28 November 2016 
Socialdemokraterna i Lunds expedition, Västra Stationstorget, Lund 
27 medlemmar närvarade. 
 
Medlemsmötet bestod av en diskussionskväll kring vår politik, socialdemokratin och 
framtiden. Efter förslag från medlemmarna valdes ämnena Kommunens ekonomi och 
Sjukvården ut som diskussionsämnen. Dessa ämnen diskuterades i 2 olika grupper. 
Under medlemsmötet presenterade sig också Socialdemokraternas nye politiske sekreterare: 
Sebastian Persson. 
 
 
Utåtriktade aktiviteter 
 
Internationella kvinnodagen 
Internationella kvinnodagen den 8 mars 2016 anordnades tillsammans med S-kvinnor 
Camilla, SSU, LSSK, ABF, LO, Kommunal och Miljöpartiet. 

Vi hade ett uppdelat event som inleddes med två föreläsningar på Kiliansgatan 9. Första 
föreläsningen handlade om kvinnokamp i Sverige, historiska segrar och nutida strider som 
hölls av Kristin Linderoth, den andra om hederskultur, våld och förtryck som hölls av Isabelle 
Forough Ataie. 

Den sista delen hade vi kvinnopub på Old Bull dit vi hade bjudit in den duktiga sångerskan 
Marie Stille från Malmö som spelade olika covers med kvinnotema, som blev mycket 
uppskattat. Deltagarantalet beräknas varit runt 20 stycken på respektive ställe.  

 

Första maj 
Årets första maj hade temat ”Tillsammans för Sverige”. I Lund deltog över 420 personer i 1:a 
maj firandet därav 350 som deltog i tåget från Mårtenstorget, genom centrala Lund och åter 
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till Mårtenstorget. Huvudtalaren vid första maj i Lund var tidigare Distriktsordförande Helene 
Fritzon, övriga talare var Björn Abelson (arbetarekommunens ordförande), Susanne 
Wennsmark (Huvudskyddsombud för kommunal på SUS) och Gustav Ekström (LSSK). 
ABFs Christoffer Sjöstrand underhöll under samlingen och var vår trubadur på Mårtenstorget 
för de som samlades under demonstrationståget. 1:a maj kommittén inför första maj 2016 
bestod av Ali Ismail (sammankallande), Jeanette Olsson, Alma Karlsson, Daniel Pettersson, 
Eva Olsson, Gustav Ekström och Katarina Lundgren. 
 

 

Dörrknackningar  
Den lilla gruppen som huvudsakligen varit engagerad i dörrknackningar består av 3 personer. 
Ann-Louise Levau, som varit sammankallande tidigare, Eva S. Olsson och Lena Fällström. 
Förutom gruppen deltog Lars Graffemark på Linero i januari, Vlasta Sabljak på Väster i 
februari; Piotr Szybek och Lars Westerberg i centrum i mars och Rita Borg i S. Sandby i april. 
Vi fick inställa i Genarp i mars pga snö; på Nöbbelöv i april pga få deltagare och på N. 
Fäladen i maj pga KS-möte.  
Under hösten blev det tyvärr inga dörrknackningar pga det var svårt för oss 3 att hitta datum 
vi kunde och ingen annan anmälde sig och dessutom att Daniel Pettersson, vår politiske 
sekreterare lämnade staden för Uppsala, så det var svårt att få flygblad. Meningen är att det 
ska sätta fart igen under våren 2017, med ny politisk sekreterare som hjälp för 
flygblad/dörrknack-material. 
 
 
Torgmöten 
Lördag 23 april efter att Sara Gunneryd hållit ett inspirerande föredrag vid frukostseminarium 
för kf-gruppen var det många från gruppen som sedan deltog på Fackens dag och delade ut 
flygblad eller hjälpte till på Stortorget.  
Lördag 8 oktober efter tänkt retorikseminarium med frukost var vi 3 från kf-gruppen som 
deltog i flygbladsutdelningar på stan. 
 
 
Pubkvällar 
Rödgrönrosa pubkvällar beslutades det om efter valet och det var förstås S, MP, V och Fi som 
inbjöds till att delta. Vissa kvällar var det fullt vid ”vår” soffsida. Fi deltog aldrig och MP 
sporadiskt.  
160114 var det 2 från S, 8 från V och 1 från L (!).  
160210 var vi 11 från S och 16 från V.  
160302 var vi 2 från S och 5 från V.  
160308, kvinnopub, var det 14 från S, 3 från MP och 2 från V.  
160420 var det 4 från S och 4 från V. 160517 var vi 8 från S och 2 från V.  
160603 var vi 5 från S och 1 från V.  
Efter detta beslutade vi att inte anordna pubkvällar längre då det dessutom ofta förekom att de 
som satt med i kommunfullmäktige gick ut efteråt. 
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Slutord 

Det gångna verksamhetsåret har präglats av att vi styr Lund tillsammans med Miljöpartiet.  
Under 2016 så lyckades vi skapa en bred uppgörelse om skolpolitiken som också gav goda 
förutsättningar för vår kommunbudget, en uppgörelse som splittrade alliansen och gav 
gensvar lågt utanför Lund. Spårvägen har nu börjat byggas i Lund, bostadsbyggandet ökar, vi 
har en socialpolitik i framkant, stora satsningar på skolan är några av de framgångar vi nått 
under 2016. 

Samtidigt har verksamhetsåret också präglats av ett allt hårdare klimat ute i världen och i den 
svenska debatten, det har tveklöst blivit allt viktigare att vara Socialdemokrat, att ta aktiv 
ställning för ett öppet och solidariskt samhälle. Lunds arbetarekommun driver frågorna om 
öppnare gränser och en mer solidarisk asylpolitik inom vårt eget parti, frågor som under året 
engagerat många av våra medlemmar. 

Vår seniorverksamhet når många äldre och bidrar på många sätt till att vår politik når ut till 
fler, tack vare de många engagerade aktiva i pensionärsutskottet. Även det facklig-politiska 
samarbetet fortsätter att vara en viktig del av arbetarekommunens utåtriktade verksamhet. 
Vårt medlemsantal ökar, även om det är långsammare än våra målsättningar och vi går trots 
orosmolnen i vår omvärld stärkta in i ett nytt verksamhetsår. 

Björn Abelson Eleni Rezaii   Joakim Friberg 
Monica Molin Mats Nilsson  Lars Westerberg 
Jeanette Olsson Ali Ismail Eva Olsson 
Gustav Hofvander Margoth Wahlström Linda Andersson 
Martin Hansen 
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Uppföljning av verksamhetsriktlinjer 2016 för Socialdemokraterna i Lund 
 
Organisatoriskt punktprogram för 2016 
  
1. Partiet skall under det kommande året utveckla och stärka sin 

informationsverksamhet.  
• Vår hemsida ska förnyas och uppdateras och bli en naturlig kanal för den som vill 

söka information om partiet, vår politik och vår verksamhet. 
- Likt föregående år har hemsidan varit kontinuerligt uppdaterad med ett korrekt 

kalendarium, notiser om aktuella händelser och återkoppling från nämnder och 
fullmäktige. Ny hemsida har lanserats inför årsmötet 2017. 
  

• Vi ska under året öka vår närvaro på Facebook och Twitter samt fortsätta att förstärka 
vårt nätverk av bloggar och bloggare. 
- Via Facebook utannonseras nyheter och information i takt med att de 

uppkommer och i gruppen Lunds Arbetarekommun diskuteras såväl 
arbetarekommunens interna processer som lokala och nationella nyheter. 
Facebook-sidan har bland annat använts för att skapa event kring de 
dörrknackningar som anordnats. Socialdemokraterna i Lund har också en publik 
Facebook-sida där vi publicerar nyheter och de frågor vi driver framförallt i 
Lunds kommun. Under året har kommunfullmäktigegruppen arbetat med att 
under fullmäktigemöten dela information på Facebook om de beslut som fattas 
under mötena. 
 

• Arbetarekommunens informationsrutiner ses över i samråd med medlemmarna. 
- Veckomailet har fortsatt att skickas ut regelbundet och är en viktig del i 

informationsarbetet. Den har ett enhetligt utseende, kommer ut regelbundet och 
innehåller en begränsad mängd information. S-föreningarna har möjlighet att 
skicka in information om sina aktiviteter så att de kan tas med i veckobrevet. 
Under en period när politiske sekreteraren Daniel Pettersson slutade så utkom 
Veckomailet mer oregelbundet. Under början av 2017 har rutinerna börjat 
fungera bättre igen.  
 

• På våra medlemsmöten ska vi kontinuerligt ta upp kommunalpolitiken. 
- Under 2016 har medlemsmötena diskuterat och fattat beslut om de 

socialdemokratiska budgetriktlinjerna för Lunds kommun. På medlemsmötet 
har diskuterats budgetförhandlingarna i Lunds kommun och läget i Lunds 
kommuns ekonomi. Även Spårvägen har tagits upp på ett medlemsmöte. 

 
2. Det utåtriktade arbetet ska stärkas och bli en naturlig del av det politiska arbetet 

• Närvaron vid partiets aktivitetsdagar ska öka, alla som har förtroendeuppdrag ska gå ut 
och möta väljarna. 
- Under året har dörrknackningar genomförts vid 4 tillfällen under våren, under 

hösten har tyvärr dörrknackningsverksamheten varit obefintlig på grund av 
svårighet att hitta lämpliga tider och då för få personer haft möjlighet att delta. 
Torgmöten har genomförts vid några tillfällen, men även här behöver aktiviteten 
öka under 2017. Ansvaret för torgmötena har fördelats mellan 
kommunfullmäktigegruppen och de olika nämndsgrupperna. S-föreningarna har 
uppmanats att anordna minst 4 utåtriktade aktiviteter per år. De förtroendevalda 
förväntas deltaga i minst 2 utåtriktade aktiviteter per halvår. 
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• Vi ska i samarbete med de fackliga organisationerna regelbundet besöka de 

kommunala verksamheterna. 
- Våra kommunalråd och andra ledande politiker har under året besökt olika 

kommunala verksamheter tillsammans med fackliga organisationer. 
 

• Under innevarande mandatperiod ska alla Lunds gymnasieelever och studerande vid 
Komvux möta företrädare för partiet. 
- SSU, våra kommunalråd och ledande skolpolitiker har vid flera tillfällen varit 

ute på våra gymnasieskolor och även på Komvux. 
 

• Under året ska vi öka vår närvaro i tidningarna genom fler insändare och 
debattartiklar. 
- Vi har fortsatt skriva ett antal debattartiklar och insändare publicerade i 

lokaltidningar under året. Då vi är en del av styret i Lunds kommun och Region 
Skåne ger det naturligt mer uppmärksamhet kring våra politiska företrädare i 
media. Vi har varit aktiva med att försöka få ut vår politik i samband med 
kommunfullmäktigemötena. 
 

• Vi ska kommunicera vilka delar av vår politik vi genomför under mandatperioden. 
- Vi kommunicerar vår politik genom vår publika Facebook-sida. Vi får stort 

utrymme i de lokala medierna för den politik vi bedriver i Lunds kommun, detta 
gäller framförallt våra kommunalråd och ordförande i nämnderna 

 
3. Partiets studieverksamhet skall främja idépolitik och inriktas mot såväl nya som 

”seniora” medlemmar.  
• Alla nya medlemmar skall erbjudas en introduktionskurs/politisk aftonskola om vår 

ideologi, vår organisation och verksamhet. 
- Under början av året genomfördes en introduktionskurs för nya medlemmar.  

Vi har informerat om partidistriktets medlemsutbildningar, bland dessa kan 
nämnas medlemsutbildning steg 1 och 2, kvinnor i politiken och ledarutbildning. 
 

• Nuvarande och blivande förtroendevalda skall erbjudas studier som förbereder dem 
för respektive utvecklar dem i deras roller. 
- Det har varit två utbildningar för förtroendevalda under verksamhetsåret 2016. Ena 

tillfället var under våren 2016 som Elin Gustafsson och Klara Strandberg höll i. 
Den andra tillfälle var ett frukostseminarium lördagen den 21 januari som Elin 
Gustafsson ordnade. Temat var kommunikation med media. Presschef för distriktet 
hade föredrag och visade en hel del statistik om kommunikation med inriktning 
främst lokalmedia. 
 

• Inom ramen för öppna möten, våra studiecirklar och medlemsmöten skall vi fördjupa 
vår idépolitiska diskussion och debatt. 
- Den idépolitiska diskussionen har varit begränsad under 2016. Vi behöver 

förbättra oss inom detta område under 2017. 
 

• Skapa en grupp för insändarskrivande. 
- En grupp för insändarskrivande har ännu inte skapats. 
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4. Vår seniorverksamhet skall vara en stor tillgång både i det interna och det 
utåtriktade arbetet 
• Ordna öppna möten riktade till seniora lundabor med medverkande förtroendevalda 

från region och kommun 
- Pensionärsutskottet har under året haft 4 öppna möten med teman kring: 

Boendeformer för äldre i Lund, Färdtjänsten i Lunds kommun, vad händer med 
träffpunkterna i Lunds kommun samt anhörigcenter. På dessa träffar var det 
totalt 80 mötesdeltagare. 
 

• Genom utåtriktade aktiviteter nå ut med vår äldrepolitik 
- Pensionärsutskottet har utöver de öppna mötena under året arrangerat Café 

Senior 1 gång där man även genomförde en flygbladsutdelning. 
 

• Skapa återkommande aktiviter för våra seniora medlemmar 
- Förutom de öppna mötena har pensionärsutskottet haft 9 träffar under året där 

även övriga seniora medlemmar i Lunds arbetarekommun har adjungerats. 
 

5. Det fackligpolitiska samarbetet skall utökas och förbättras.  
• Den facklig-politiska samverkan skall fortsätta utvecklas under året.  

- Det fackliga utskottet har haft 8 möten under 2016 med varierande uppslutning. 
Utskottet deltog under våren i planering/arrangemang för Internationella 
kvinnodagen den 8 mars. Med syftet att öka den fackligt-politiska verksamheten 
så träffades fackliga utskottet företrädare tillsammans med LO-facken i Lund + 
Tvärfackliga S den 17/8 2016. Vi genmförde tillsammans olika aktiviteter såsom 
studiecirkel, föreläsning, utåtriktad verksamhet.  
 

• Dialogen och informationen till de fackliga organisationerna och medlemmarna ska 
vidareutvecklas 
- Det fackliga utskottet har haft en dialog med de fackliga organisationerna genom 

de adjungerade ledamöterna till det fackliga utskottet. Utskottet arrangerade också 
”Fackens Dag”, med Magnus Alm, ombudsman på distriktet som talare och musik 
av Simon och Christoffer från ABF. Det var ett lyckat arrangemang med många 
bra samtal med Lundabor, tyvärr fick vi packa ihop tidigt pga ihärdigt regnande. 

- . 

• Regelbundna verksamhets- och arbetsplatsbesök i samarbete med LO-förbunden ska 
genomföras under året 
- Verksamhets- och arbetsplatsbesök har under året genomförts av våra 

kommunalråd och andra ledande politiker. Man har även haft kontakter med 
företrädare för LO-förbunden. 
 

• Vi ska utöka kontakterna mellan våra kommunpolitiska företrädare och de fackliga 
organisationerna utanför LO-kollektivet 
- Upprepade kontakter har funnits mellan våra kommunalpolitiska företrädare och 

de fackliga organisationerna under 2016. 
 
6. Många och aktiva medlemmar är en förutsättning för att vi ska vara ett 

folkrörelseparti. 
• Partiet skall ha minst 1000 betalande medlemmar år 2016. Vid valet 2018 är målet att 

minst 1 % av lundaborna skall vara S-medlemmar. 
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- I vårt partidistrikt är Lund den Arbetarekommun som har ökat mest. Vi har nu 
795 medlemmar. Vi närmar oss målet om 1000 medlemmar. 

-  

• Varje socialdemokratisk förening skall utveckla strategier för medlemsvård och 
medlemsvärvning. 
- De nya medlemmarna har bjudits in en timme innan varje medlemsmöte för att 

träffa medlemsgruppen och andra medlemmar. Vid varje medlemsmöte så finns 
en stående punkt att välkomna våra nya medlemmar med en gåva, vår 
jubileumsbok och ge medlemmarna en möjlighet att presentera sig. S-
föreningarnas strategier för medlemsvård och medlemsvärvning har varierat. 
 

• Mötesverksamheten skall inriktas så att den bidrar till den praktiska politikens 
idémässiga förankring. Det lyckade arbetet med diskussionsmöten utan förbestämda 
ämnen ska fortsätta. 

- Vi har haft ett medlemsmöte där vi har genomfört gruppdiskussioner om 
kommunens ekonomi och sjukvården. Gruppdiskussioner genomfördes även i 
samband med antagandet av verksamhetsriktlinjerna. Vi har också genomfört 
en motionsskrivarverkstad på ett annat medlemsmöte i form av ett grupparbete. 
 

• Vi ska starta med tillfälliga arbetsgrupper där våra medlemmar ges möjlighet att delta 
aktivt.  
- Vi har också utsett kommittéer för firandet av 1 Maj och internationella 

kvinnodagen 8 Mars. 
 

• Vi skall ha en medlemsgrupp som leder arbetet med medlemsvärvning 
- Detta har inte genomförts av styrelsen under året. Styrelsen anser att behovet och 

uppdraget för utskottet behöver definieras. 
 
7. Vår internationella verksamhet skall ta upp aktuella frågor och debatter för våra 

medlemmar, den skånska socialdemokratin och lundaborna. 
• Minst ett medlemsmöte per år med internationellt tema. 

- Vi har haft inte haft ett medlemsmöte under 2016 med enbart internationellt 
tema. Under årsmötet så hade Bo Bernhardsson ett föredrag där han talade om 
socialdemokratins framtid bland annat ur ett europeiskt perspektiv. 
 

• Vi ska utse en internationellt ansvarig. 
- Styrelsen har utsett Ali Ismail till internationellt ansvarig. 
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Uppföljning av motioner från årsmötet 2016 
 

Motion - Översyn av trafiksäkerhet vid förskolor och skolor 

Årsmötet beslutade 

Att bifalla motionen, med följande att-sats 

Att arbetarkommunen på vederbörligt sätt hos kommunen initierar att det görs en översyn av 

trafiksäkerheten utifrån barnperspektiv vid förskolor och skolor i kommunen.  

 

Uppföljning 

Vi har i nämndernas arbete kontinuerligt följt upp frågan om trafiksäkerhet vid våra skolor. I 

samband med arbetet med gröna skolgårdar och utemiljöer kring våra skolor och förskolor så 

har trafiksäkerheten varit en viktig aspekt. 

 

 

Motion - Nedskräpning skadar stadsmiljön 

Årsmötet beslutade 

Att bifalla motionen, med följande att-satser 

Att arbetarkommunen ställer sig bakom att en översyn av städning och renhållning vid Lund 

centrum genomförs 

 

Uppföljning 

Vi har i nämndernas och styrelsernas arbete kontinuerligt följt upp frågan om städning och 

renhållning i Lund centrum. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN 
VERKSAMHETS-

BERÄTTELSE  
OKT 2015-OKT 2016 

 
Kommunfullmäktiges sammansättning 
S 15, MP 8   =23  
V 5,  FI 2   =7 
Oberoende 1   =1  
M 13, C 3, FP 7, KD 2, FNL 2  =29 
SD 5                         =5  
 
Gruppstyrelsen 
Monica Molin (ordf.), Lena Fällström (v ordf.), Elin Gustavsson, Lennart Prytz, 
Anders Almgren. 
Adjungerad: Daniel Pettersson 
Valberedning för val av gruppstyrelse: Rune Granqvist (sammankallande), Jeanette 
Olsson och Ronny Hansson. 
 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden 
Lennart Prytz är ordförande, Miljöpartiet har förste vice och Liberalerna har andre 
vice ordförande. Presidiet har arbetat som tidigare med gruppledarmöten inför 
kommunfullmäktige och i demokratiberedningen.  
 
Demokratiberedning har under våren arbetat mest med kommunikation med 
medborgare och hur vi når ut på ett bra sätt. Även formen för medborgarförslag har 
diskuterats. 
Demokratiberedningen har även sett över redovisning av partistöd och arbetsordning. 
 
Värt att notera i det rådande politiska läget är att socialdemokraterna och miljöpartiet 
ensamma besätter presidieposter då vänsterpartiet och feministiskt initiativ lämnat 
tidigare överenskommelse. Miljöpartiet har förlorat ett mandat i kommunfullmäktige 
då en person lämnat partiet och är oberoende stöd till feministiskt initiativ. 
 
Kommunfullmäktigegruppens sammanträden 
Kommunfullmäktigegrupp består av 12 män och 11 kvinnor. Ronny Hansson har 
lämnat gruppen och Mats Nilsson har kommit in som ersättare. Inför varje månads 
kommunfullmäktige har fullmäktigegruppen sammanträtt. Förutom genomgång av 
fullmäktiges ärenden har gruppledarna och andra rapporterat om kommande ärenden 
och viktigare händelser i det politiska arbetet.  
 
En nyhet för året är att vi arbetar med planerade temamöten några gånger per termin. 
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Dokumentation av all beredning i gruppen har gruppstyrelsen ansvar för och underlag 
skickas via mail omedelbart efter sammanträdet till alla alltså även till dem som haft 
förhinder. Det är viktigt att läsa det för där kan finnas ny information! 
 
Till gruppmöten och seminarier har gruppledare som inte sitter i fullmäktige 
adjungerats liksom även vår politiska sekreterare. Nämnders ledamöter och ersättare 
är också välkomna när ärende av nämndsbetydelse avhandlas. 
 
Årets viktigaste politiska händelser  
 
Ett bättre och mer hållbart Lund 
Under slutet av hösten 2015 lämnade Vänsterpartiet den styrande koalitionen. Kort 
därefter beslutade även Feministiskt initiativ att lämna den styrande koalitionen. Det 
innebar att det nu endast var Socialdemokraterna och Miljöpartiet kvar i den politiska 
ledningen. Under året har sedan också en representant för Miljöpartiet valt att sitta 
kvar i kommunfullmäktige trots övergång till Feministiskt initiativ. Detta gjorde oss 
till ett av Sveriges minsta minoritetsstyren. Trots detta har vi ändå kunnat fortsätta 
driva igenom förslag och förändringar för ett bättre och mer hållbart Lund. 
 
Lunds Kommunala Parkeringsbolag 
Socialdemokraterna i LKP har arbetat för ett mer hållbart Lund genom att stärka 
miljöarbetet i bolaget. Vi har under det gångna året arbetat för att ligga i framkant 
både när det gäller arbetssätt och teknik för att minska bolagets miljöbelastning. En 
succesiv övergång till LED-belysning i våra parkeringshus är initierad. Planen är att 
byta belysning i en anläggning per år och näst på tur är Gasverket. I dagsläget är 
Färgaren, Dammgården och Lund C utrustade med högeffektiv LED-belysning. En 
annan stor och strategiskt viktig satsning som LKP genomförde tillsammans med 
Kraftringen under det gångna året är solcellsanläggningen på Dammgården. En 
framtidssatsning som vi socialdemokrater i bolagets styrelse är stolta över är 
installationen av ladd stolpar för elbilar i Färgaren, Dammgården, Arena Park och 
Lund C. Tanken är att man i framtiden ska kunna tanka sin bil med solenergi medan 
man parkerar i våra anläggningar. LKP har även börjat förnya den egna fordonsparken 
med rena elbilar. Dessutom har personalen numera även tillgång till el-assisterade 
tjänstecyklar. De miljösatsningar som genomförts gör skillnad inte bara miljömässigt 
utan även ekonomiskt. Prognosen för 2016 är att vår elförbrukning ska ha minskat 
från 1,5 miljoner kWh (2011) till 860 000 kWh (2016) vilket innebär nästan en 
halvering.  
 
Miljönämnden 
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat miljöbalken, 
livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.  
Miljönämnden har tagit fram följande mål kopplat till kommunfullmäktiges 
fokusområde om ekologisk hållbarhet: 
"I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd 
miljö. Fokus ska ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling".  
Nämnden är aktiv i de förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper som 
anges: Giftfri förskola, LundaMaTs, Lunds Vatten, Miljösamverkan Skåne och 
LundaKem (kemikalieplan). 
Fullmäktige uppdraget att ta fram en kemikalieplan har påbörjats. 
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 Budgetfrågor 
Vi har under året arbetat med att lägga fram en budget för 2017 som Lund behöver 
med fokus på att stärka välfärden och öka bostadsbyggandet med mera. Dock är den 
politiska situationen så att vi behövt förhandla med alla partier utom 
Sverigedemokraterna för att få genomslag för så mycket som möjligt.  
 
Bland annat gav förhandlingarna ett resultat där vi kunde gå fram med en 
skolöverenskommelse tillsammans med Liberalerna som innehöll full pris- och 
lönekompensation för de tre skolnämnderna, det innebar att vi för första gången på 
över tio år kunde sätta stopp för nedskärningarna i skolan. Dessutom var vi överens 
om ett nytt resursfördelningssystem för skolan, att starta en gemensam nämnd och 
förvaltning för skola och förskola samt att fasa ut pedagogisk omsorg.  
Det förslag som vann gehör i kommunfullmäktige för 2017 innebar dock ingen 
skattehöjning och dessutom nedskärningar inom framförallt Kultur- och fritids- 
nämndens område. 
 
Lunds kommun står även fortsatt inför stora ekonomiska utmaningar och arbetet 
med effektiviseringar kommer därför fortsätta att intensifieras under arbetet med 
verksamhetsplan och budget för 2018.  
 
Spårväg och höghastighetståg 
Under 2016 övergick spårvägsprojektet i Lund från planering- och finansieringsarbete 
till praktiskt genomförande. Under året säkrades totalt 50 % statlig medfinansiering 
för infrastrukturen, genom ytterligare 10 % via Sverigeförhandlingen, vilket ska 
läggas till de 40 % som redan nåtts genom Stadsmiljöavtalet. Under våren tecknades 
efter en tids förhandling också avtal med Region Skåne, genom Skånetrafiken, som 
reglerar ansvarsförhållanden mm mellan kommunen som banägare och Skånetrafiken 
som ansvarig för trafik och spårvagnsdepå. Under senare delen av året planeras det 
fysiska arbetet med att bygga spårdragningen att inledas. Spårvägsfrågan är en stor 
framgång för vår koalition mellan Socialdemokrater och Miljöpartiet, där vi genom 
aktivt arbete säkrat stort stöd av flertalet övriga partier. 
 
Lund nådde även framgångar inom Sverigeförhandlingen vad gäller höghastighetståg. 
Ett preliminärt avtal, så kallat ”handslag”, gjordes med de statliga förhandlings-
personerna som förutom medfinansiering till spårvägen innebär att Lund ska vara 
stationsort för framtida nationell satsning på höghastighetståg, med inriktning på 
Lund C. Överenskommelsen innebär även ett stort statligt stöd till cykelåtgärder. 
Kommunens motprestation blir bland annat ett direkt ekonomiskt stöd till 
höghastighetssatsningen, men främst konkreta löften och garantier om ett ökat 
bostadsbyggande. Överenskommelsen är ett gott förhandlingsresultat och utgår från 
inriktningen i vår koalitions politik. 
 
Samordning för ökat flyktingmottagande 
Under året har Lund ökat sitt mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. 
Det har skett en kommunövergripande samordning som gjort att alla delar av 
kommunens olika förvaltningar bidragit på bästa sätt utifrån sina kompetenser. Vi har 
därför bland annat fått igång ett ökat byggande av bostäder samt en mängd 
integrationsprojekt som möjliggör för Lund att bli en mer öppen och välkomnande 
kommun.   
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Folkparken 
Under året har frågan om Folkparken utretts i enlighet med kommunfullmäktiges 
tidigare beslut om att det ska bli ett kulturhus med plats för bland annat bibliotek. I 
mitten av hösten 2016 kom en utredning på Folkparken som kulturhus men arbetet 
med Folkparken kommer att fortsätta under hösten 2016. 
 
Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal  
Under året har vi beslutat att ingå ett nytt utvecklingsavtal med Region Skåne kring 
Hälso- och sjukvård. Målet med det nya avtalet är att höja kvaliteten för den enskilde 
patienten och förbättra resursanvändningen. Andelen sjukvårdsinsatser som kan 
utföras i hemmet ska öka och en delvis ny teambaserad vårdform ska införas. 
Dessutom ska de förebyggande insatserna öka. 
Utredning och översyn av nytt resursfördelningssystem för skolan samt modersmål 
Vi lyckades att få ett mer differentierat resursfördelningssystem och fördelnings-
system för modersmål som tillmötesgår behoven ute i förskolor och skolor bättre  
än tidigare. Pengarna hamnar där de bäst behövs utan att extra fördelningar behöver 
göras som tidigare. 
 
BSN Lunds Stad 
Lokalplanering har tagit otroligt mycket tid. De kommande två/tre åren kommer 
behoven att vara mycket stora för att sedan plana ut. Lund växer och äldre enheter 
behöver förnyas. Tillsammans med den nya lokalplaneringsprocessen som 
fullmäktige tagit blir planering och genomförande effektivare och snabbare. 
 
Genusperspektiv och bättre planering av barn och elevers utemiljöer har varit andra 
fokus vi arbetat hårt med. 
 
BSN Lund Öster 
Under den gångna perioden har vi lagt tid på lokalbeställningar. Vi har beställt en ny 
skola i Veberöd, Idalaskolan - beställningen är på en tvåparallellig F-3 skola samt 
förskola för ca 100, med möjlighet till utbyggnad. Nämnden har också beställt 
tillagningskök samt fullstor idrottshall. 
I Dalby har vi beställt nytt kök till Nyvångsskolan, då det gamla var för litet och inte 
uppfyllde alla krav som ställs på skolkök. Vi har också beställt en ny skola på 
Påskagängsområdet. 
En annan sak som tagit mycket av nämndens arbete i anspråk har varit att få en 
ekonomi i balans. Det är ingen lätt sak när elevunderlaget sviktar men våra olika team 
gör ett fantastiskt arbete och vi är på rätt väg. 
 
Femte gymnasieskola på Svaneskolans tomt 
Tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna kunde vi hitta fram till en 
gemensam lösning för den nya gymnasieskolan. Platsen blir den nuvarande tomten för 
Svaneskolan, det ska bli en skola för 2000 gymnasieelever och 400 högstadieelever – 
ett spännande samverkansprojekt kring undervisning där möjlighet ges till samverkan 
och ökat samarbete mellan grundskola och gymnasieskola. 
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Utbildningsnämnden 
Vid intagningen till Lunds gymnasieskolor 2016 blev cirka 220 elever som var 
behöriga utan plats på Lunds kommunala gymnasieskolor. Eleverna hänvisades till 
privata gymnasieskolor i Lund eller till gymnasier i annan kommun. Av de 220 var 
några Lundaelever. Anledningen till denna situation är platsbrist. 
 
Lärarsituationen är ansträngd men än så länge hanterbar. Elevernas stress har trots 
olika insatser på de olika skolorna inte förbättrats. Sannolikt beroende på att det 
kursutformade gymnasium vi har idag konstituerar stress. Hälsotalen hos lärarna är 
fortsatt goda. 
 
Om- och tillbyggnation har inletts av f.d. dövstumskolan Östervång vid Dalbyvägen  
dit ISLK kommer att flytta hösten 2018. När om- och tillbyggnationen är klar på 
Vipan kommer VUX att flytta hit vilket kommer ge flera fördelar rent utbildnings-
mässigt (synergieffekter yrkesutbildningar och teoretiska utbildningar) men även 
billigare lokaler.  
Lunds kommun bedriver idag den billigaste gymnasieutbildningen av de 25 
kommuner som producerar flest gymnasieutbildningar. Av de aktuella 25 
kommunerna bedriver vi den – sett till studieresultaten – nästbästa gymnasieskolan. 
 
Vård och Omsorg 
Har satsat på genomgång och utveckling av hemvården på ett framgångsrikt sätt och 
att avveckla de privata äldreboenden som var möjliga att avsluta den privata 
entreprenören hos. 
 
Tekniska nämnden 
I nämnden har vi senaste året, liksom tidigare år, diskuterat Färdtjänsten och dess 
problem. Under detta år har olika konsultrapporter tagits fram och vi har diskuterat 
underlag för riktlinjer för upphandling 2017, beslutet om dessa kommer att tas under 
oktober 2016. 
Vi har även kommit längre i spårvägsprojektet genom att tekniska nämnden nu efter 
att beslut om igångsättningstillstånd fattats i kommunfullmäktige dec-15 fått ta över 
flera av de frågor som är en konsekvens av detta. En positiv följd av spårvagn är att 
kommunen får bra betalt för den mark på Brunnshög där bostäder ska byggas och att 
många nya byggföretag lämnat anbud. Positivt även att verksamheter vill söka sig till 
Lund, det negativa är att det råder stor brist på verksamhetsmark och vi jobbar vidare 
med det i nämnden. 
Socialdemokraterna i tekniska är även med i VA SYDs ägarnämnd Lund och har där 
fattat inriktningsbeslut om att vattnet från Källby Avloppsreningsverk ska pumpas 
vidare till Sjölunda i Malmö. Som en följd av detta kommer det politiskt att tas beslut 
i VA SYD, Lunds kommun och därefter i Malmö kommun. Avtal ska tas fram för hur 
det ekonomiska ska fördelas mellan kommunerna och Lund kan därmed gå vidare 
med planering för den mark som finns att tillgå pga detta. 
 
Renhållningsstyrelsen 
Under året har Renhållningsstyrelsen startat ett nytt projekt då man startade ett försök 
med en butik för återbruk på Linero. Det är ett viktigt projekt för att utveckla den 
cirkulära ekonomin. Det är viktigt för att få ett hållbart Samhälle. 
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Byggnadsnämnden 
Nu ökar bostadsbyggandet. 2015 var ett rekordår för bostadsbyggandet i Lund, 789 
nya bostäder färdigställdes och 1127 nya bostäder påbörjades. Under 2016 så verkar 
bostadsbyggandet överskrida den nya målsättning vi fått igenom i Lunds kommun om 
att 1200 nya bostäder ska byggas per år. Vi har under året tagit fram en ambitiös ny 
”Utbyggnads- och boendestrategi 2025” som ger oss nya verktyg för ett ökat bostads-
byggande. En av grunderna för den nya översiktsplanen för Lund är vårt initiativ om 
förtätningsstrategi. Även om det finns mycket kvar att göra så har vi ökat bostads-
byggandet och tydligt lagt vår prägel på bostadspolitiken under det gångna året. 
 
Servicenämnden 
Servicenämnden har på förslag från s-gruppen i kommunfullmäktige fått två tydliga 
uppdrag av fullmäktige. Byggprocessen skall effektiviseras och vårt lokalbestånd ska 
moderniseras genom försäljning eller rivning av de lokaler som nått sin ekonomiska 
eller tekniska livslängd. Utöver kommunfullmäktiges mål har servicenämnden själv 
fattat beslut att som övergripande nämndmål ha en effektivare serviceförvaltning. 
Mot bakgrund av ovan beslutade mål har det rivits ett flertal byggnader, framförallt 
skolbyggnader, vilka ersatts med nya. Tidigare har man valt att bygga om gamla 
lokaler, men resultatet har inte alltid blivit så bra varken tekniskt eller ekonomiskt. På 
förslag från s-gruppen beslutade servicenämnden och senare även kommunstyrelsen, 
att Lunds kommun fr.o.m. 2017 skall miljöcertifiera sin nyproduktion enligt nivå 
miljöbyggnad silver. Detta kommer att leda till en stramare, mera likartad och 
kostnadseffektivare styrning av byggprojekten. 
 
Vi har idag en bättre kostnadsstyrning, vilket fått till följd att vi har bättre kännedom 
om var kostnaderna ligger. Inte minst har vi överfört kostnader till investeringsbudget 
från driftsbudgeten för underhållet, genom s.k. komponentavskrivning. På senaste 
nämndssammanträdet beslutade servicenämnden, på förslag från s och mp, att föreslå 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att servicenämnden skall gå över till en 
traditionell ekonomistyrningsmodell med rambudgetering istället för som idag då vi 
använder en modell som bygger på nämndens intäkter, mestadels från 
internfakturering. Denna modell försvårar internkontrollen, dvs styrningen av 
nämnden, och leder till att friskolorna överkompenseras då deras ersättning för lokaler 
skall vara densamma som för kommunens egna skolor. 
 
Vidare har vi fler fordon idag som använder miljövänligare bränslen och likaså har 
andelen ekologisk mat som serveras genom kostenheten ökat. 
Vi har alltså kommit en bit på vägen, men vi är långt ifrån nöjda. Framförallt gäller 
det kommunens lokalförsörjning där det finns en ekonomisk effektiviseringspotential 
om 100-200 mnkr. (Idag utgör kommunens kostnader för lokalförsörjning ca 1000 
mnkr). 
 
För att servicenämnden skall klara de uppsatta målen krävs dock väsentliga 
förändringar som idag ligger utanför servicenämnden rådighet. Servicenämnden skall, 
även i faktisk mening, ges det fulla ansvaret för lokalförsörjningen med tillägg att det 
är de brukande nämnderna som skall avgöra vad för lokaler de behöver (och kan 
betala för) och att kommunstyrelsen beslutar om vilka investeringar som skall 
igångsättas. Idag står servicenämnden i praktiken helt utanför denna process, vilket 
inte är rimligt. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Under 2016 har Kultur- och Fritidsnämnden sjösatt ett helt nytt stöd- och 
bidragssystem. Den öppna ungdomsverksamheten har fått ett helt nytt uppdrag.  
I maj invigdes äntligen skateparken vid Mejeriet 
 
Socialnämnden 
Arbetet under året har fokuserats på de enorma utmaningar som rör nämndens 
uppdrag, såväl i förhållande till ekonomisk ram som till verksamhetens behov. 
Socialnämndens verksamhet är till överväldigande del lagstyrd, med stora inslag av 
myndighetsutövning och litet utrymme för partipolitisk påverkan.  
 
Flyktingsmottagandet har upptagit stor del av nämndarbetet men även 
socialförvaltningens arbete med barn och familjer som har det svårt, arbete mot 
missbruk m.m. har tagit plats i nämndens diskussioner.  Bedömningen är att viljan att 
ta blocköverskridande ansvar för nämndens verksamhet ökat stort sedan det politiska 
styret förändrades. 
Utsatta EU-medborgare  
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde har anslagit 700 tkr årligen åt 
socialnämnden för att anordna härbärge åt utsatta EU-medborgare. Det stod tidigt 
klart att det lämpligaste sättet att utföra detta uppdrag var i nära samarbete med 
idéburen sektor. I en ideell förenings regi, men med kommunal finansiering, startades 
och drevs ett härbärge på Smålands nation och någon månad runt årsskiftet användes 
även Källby camping som ett evakueringsboende. 
 
Från och med 1/2 2016 har socialnämnden ett formaliserat samarbete med föreningen 
Hjälp tiggare i Lund, Crossroads och Lunds pastorat genom ett så kallat idéburet 
offentligt partnerskap, IOP. Ett IOP är att se som ett mellanting mellan förenings-
bidrag och upphandling. I avtalet bidrar socialnämnden med de ekonomiska medel 
som anslagit medan de andra aktörerna bidrar med olika insatser för att driva 
härbärgesverksamheten. 
 
Bostad först 
Efter lång politisk strid och flera utredningar har Lunds kommun under sensommaren 
2016 äntligen kunnat börja med Bostad först - ett av våra vallöften. Bostad först är en 
bevisat fungerande metod att arbeta mot hemlöshet där man sätter den egna bostaden i 
centrum och att stödåtgärder utgår därifrån, istället för att genom olika trappmodeller 
"förtjäna" en riktig bostad. Då särskild finansiering för Bostad först inte finns, sker 
det som en del av socialnämndens ordinarie arbete mot hemlöshet. Än så länge 
bedrivs arbetet i en mindre skala med tre brukare men allteftersom arbetet visar sig 
framgångsrikt och man får tillgång till fler lägenheter bör det med fördel omfatta ännu 
fler av våra brukare. 
 
Överförmyndarnämnden 
Verksamheten har ännu inte nått upp till de mål som satts upp. Detta beror på de 
ökade insatser som krävdes för tillströmningen av flyktingbarn.  
Verksamheten har ökat med 2,18 procent - oroande är att en del av ökningen gäller 
unga personer med psykiatrisk- och missbruksproblematik. Lund har inga problem att 
rekrytera godemän eller förvaltare för verksamheten i stort. Vissa problem finns att 
rekrytera till personer med omfattande problem. Alla personer som rekryteras erbjuds 
en grundläggande utbildning. Vi önskar utveckla utbildningsinsatserna.   
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Vi har ett mycket gott samarbete med godmanföreningen som nu byter namn till 
frivilliga samhällsarbetare.  
 
Nämnden inbjöd samtliga verksamheter som har frivilliga samhällsarbetare i sin 
verksamhet. 
Det gäller socialtjänst, överförmyndare, kriminalvårdens frivård och godman-
föreningen. Syftet med konferensen var att undersöka om det fanns ett intresse av att 
samarbeta över förvaltnings- och huvudmannagränser. Det visade sig att det fanns 
intresse. Ett antal utvecklingsområden finns bl.a.  
-  rekrytering 
-  kompetensstöd  
-  uppmuntran 
-  uppföljning o utvärdering 
Kommunstyrelsen har givit överförmyndarnämnden i uppdrag att utveckla ett 
samarbete för ökad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag. 
 
Överförmyndare verksamhetens rättsliga bas bygger på familjelagstiftningen från 
1924. Därefter har lagstiftningen lappats på och viss lagstiftning kolliderar med 
varandra. Nämnden har därför skickat en skrivelse till Justitiedepartementet. 
Skrivelsen redovisar problem där nuvarande lagstiftning i viss omfattning ger 
rättsosäkerhet i systemet. Det behövs en lagstiftning som svarar mot förändringarna i 
samhället på det familjerättsliga området. 
 
Gruppens aktiviteter 
Kommunfullmäktigegruppen har varit mycket aktiv i det nya politiska landskapet och 
bidragit till uppstramning och bättre arbetssätt i såväl fullmäktige som i de nämnder 
och styrelser vi är representerade i. 
 
De utåtriktade aktiviteterna har fortsatt med torgmöten och dörrknackningar. 
Mestadels deltar en liten kärntrupp och större deltagande från gruppen i sin 
helhet borde vi klara av fast under detta verksamhetsår har vi inte gjort det! 
 
Sammanställning Motioner, Skrivelser, Interpellationer och Frågor 
Som styrande konstellation ställs frågor och interpellationer till oss. I nämnder och 
styrelser har skrivelser lagts men de redovisas inte i kommunfullmäktiges rapport. 
 
Vi har under verksamhetsåret besvarat 9 enkla frågor samt 10 interpellationer. 
 
Media 
Kommunfullmäktigegruppen planlägger vid varje möte planerade mediakontakter och 
följer också vid nästa möte upp utfallet av dessa. Många utspel har fått 
uppmärksamhet i press.  
 
Nämnds grupper och styrelser kan under kommande år vara mer aktiva att arbeta fram 
inlägg att skicka till press samt för publicering på vår hemsida. 
 
 
Kommunfullmäktigegruppen   Fastställd 2016-10-27 

                                                                                      Plus tillägg 2016-11-22 
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Socialdemokrater i Lunds 
Kyrkofullmäktigegrupper 2016 

 
Val 17 september 2017 – ge kamraterna era röster! 

 
Lunds stad utgör ett pastorat, lett av domprosten tillika kyrkoherde, med sju 
församlingar. Domkyrko, Allhelgona och Lunds östra stadsförsamling leds av 
var sin församlingsherde medan St Peters klosters och Helgeands 
församlingar delar en herde liksom Nöbbelövs och Torns församlingar gör.  
 
I kyrkofullmäktige har socialdemokraterna 10 mandat av 35 och i kyrkorådet 3 
mandat av 10 förtroendevalda. Kyrkorådet styr verksamheten utifrån 
fullmäktiges mål och budget. 
 
Församlingarna leds av församlingsråd tillsammans med församlingsherden av 
förtroendevalda utsedda vid öppna möten för församlingsbor. Uppgiften är att 
arbeta med församlings och gudstjänstutveckling medan det ekonomiska och 
personella ansvaret övertagits av domprost med delegation av vissa uppgifter 
till församlingsherdarna. 
 
I den nya strukturen vill socialdemokraterna ha en organisation med 
långtgående delegation för att säkra demokratiskt inflytande på lokal nivå i 
församlingen och med den nya beslutsstrukturen vi drivit igenom kan detta 
arbete genomföras innan valet 2017!  

 
Kyrkofullmäktigegruppen Lunds stad 
Kyrkorådet: 
Vi socialdemokrater har under året haft ordförandeuppdraget både i kyrkorådet 
och i kyrkogårdsutskottet. Årets verksamhet har präglats av fokus på 
personalfrågor dels på grund av eftersatt personalrehabilitering och 
personalvård tidigare år, dels på grund av under året uppkommande 
ledningsproblem.  
 
Fokus har varit att skapa öppenhet och lugn i organisationen och ge 
möjligheterna till församlingarna att öka samarbetet. Syftet är att skapa en 
decentraliserad organisation med tydlig samordnande ledning och mer aktiv 
styrning från kyrkorådet. 
 
Tack vare en god ekonomisk förvaltning och sparsamhet har en budget kunnat 
läggas som till del prioriterar barn och unga. Vår strävan i gruppen är att 
kyrkan skall kunna möta medlemmarnas behov som en öppen folkkyrka.  
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Diakonins arbete bland hemlösa och flyktingar har fortsatt. I Helgeands 
församlingsgård har nattcafé - Vinternatt - och övernattningar kunnat ske i 
begränsad omfattning. I Petersgården har övernattning arrangerats av frivilla. 
Kyrkan i Lund har aktivt deltagande i Crossroads, Lunds verksamhet. Kyrkan 
har tillsammans med Crossroad och Socialförvaltninen slutit 
överenskommelse om denna verksamhet genom ett IOP-avtal (Ideellt offentlig 
partnerskap). 
 
På diakonicentralen Ugglan förekommer bl a Syjunta med och för utsatta, Café 
som social mötesplats, Café Europa med frukost, klädutdelning, dusch,  tolk, 
rådgivning och annat stöd till EU-medborgare, hälsovårdsmottagning, juridisk 
rådgivning, samtalsgrupper av olika slag mm. 
 
Kyrkorådets fastighetsutskott: Roland Carlsson 
Större ombyggnad av kyrkokansliet har påbörjats. 
I samband med spårvägsbygget kommer 600 m2 grönyta att tas i 
anspråk  framför Allhelgonakyrkan, Eskil 19, och ny infart att byggas.  
Arkeologiska undersökningar försiggår. 
 
Kyrkogårdsutskottet: Rune Granqvist  
Vid inledning av året har den nybyggda delen av krematoriet blivit invigt.  
Det har varit ett år med stora förändringar . Bl à har man rekryterat en ny chef 
för kyrkogårdsavdelningen: Stefan Måsbäck.  
 
Organisationen har setts över och effektiviserats. 
Man har fortsatt arbetet med inventering av gravskötseln. Utskottet beslutade 
att återta de gravar som var misskötta trots påminnelser. Utöver det har man 
arbetat med gravsäkerhet på gravstenar och märkt ut de som var osäkra. 
 
Arbetet med att bevara Kyrkogårdar som en Kulturskatt fortsatte under 2016. 
 
Traditionen med öppet hus under Allhelgona-helgen är uppskattad och 
välbesökt. 
 
Valnämnden: Monica Molin 
Under 2016 har valkretsindelningar setts över, lämpliga röstlokaler besiktigats 
bland annat. Nytt datoriserat system för registrering av nomineringsgrupper, 
kandidater osv har lanserats och utbildning har skett. Utbildningar har även 
givits för valnämnderna där nyheter i valen presenterats. 
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Kyrkomötet: Ronny Hansson 
Ganska lugnt kyrkomöte. Inga riktigt stora frågor 2016. Dock var det en rik 
debatt med många förslag och voteringar. S som är en stor grupp hade som 
vanligt stort inflytande. 
 
En återkommande fråga som tog mycket tid är frågan om prästers valfrihet vad 
gäller vigning av samkönade par. Till slut så jobbade vår nya gruppledare 
Jesper Eneroth fram ett förslag på formulering som kunde röstas igenom. I 
princip så innebär det att ingen skall riskera att bli utsatt för diskriminering. 
 
Sofija från Lunds stift, Helsingborg, fick igenom två motioner, en om att det 
skall vara kostnadsfritt för ungdomar när de deltar i aktiviteter på nationell nivå 
och den andra gällande hur vi hanterar besökare med funktionshinder. 
 

Stiftsfullmäktige, Skåne och Blekinge: Kenth Andersson 

Stiftsgårdsstyrelsen har beslutat att bygga ett hus som kommer att innehålla 
vatten, bastuområde, upplevelse duschar, pooler, omklädningsrum och 
behandlingsrum. Det är tänkt byggstart V18 2017 och datt det skall vara klart 
till stiftsgårdens 25-års jubileum september 2018. 
 
På stiftskansliet har det anställts en stiftsdirektor. Här kommer en "gammal" 
bekant tillbaka, Lena Simonsson-Torstensson har fått tjänsten hon är tillbaka 
efter ett par år i Helsingborgs pastorat. 
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Kyrkofullmäktigegruppen Dalby Ann-Christine Salomonsson 
Kyrkofullmäktige 4 möten per år 
Ann-Christine Salomonsson, Bertil Holmqvist, Ola Christiansson och Anders 
Almgren 
 
Kyrorådet 11 möten per år  
Ann-Christine Salomonsson, Bertil Holmqvist supl. Ola Christiansson  
 
AU 11 möten per år  
Ann-Christine Salomonsson, ordförande, vice ordförande, 1 präst  
Kyrkorådsarbetet fungerar mycket bra. 
Vi har en god ekonomisk utveckling. 
 
Mycket har hänt i Dalby Församling under 2016 
Dalby har fått ny Kyrkoherde  Per Lidbeck. 
Han har bl.a annat infört Kristen djupmeditation och meditativ mässa varje 
onsdag i Kryptan.  
 
Ny Komminister Ingrid Norèn Nilsson, kommer från Sigtuna. 
 
Församlingens 3 kyrkor är renoverade. 
Arbetet med grav säkerheten av gravstenar är åtgärdade.  
Ny askgravlund återstår av göra klar i Hällestad . 
GIP- infört  
 
Vi har haft kontraktsvisitation där kyrkorådet var inbjudna som följds av 
Biskopsvisitation 2017. 
 
Diakon, Gudstjänster, aktiviteter i övrigt som förra året. 

 
Kyrkofullmäktigegruppen Genarp   Ronny Hansson 

Året har varit händelserikt i Genarps församling, flera nyanställda både 
kommunister och musiker. Med en relativt ny kyrkoherde och en ny 
kyrkorådsordförande, Ronny H, så är det en utmaning. Samarbetet fungerar 
bra och vi har aktiva och engagerade medarbetare.  
 
Fastigheterna kräver hela tiden tid och pengar. Vård och underhållsplan för 
kyrkogårdarna är på gång och församlingsinstruktion är framarbetad. 
 
Församlingen har ett rikt musikliv och samarbetar med andra föreningar i byn 
för att genomföra koncerter tillsammans med våra körer. Under året har ett 
flyktingboende startats och församlingen bistår bla med språkcafé varannan 
vecka.  
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Kyrkofullmäktigegruppen Södra Sandby Ronny Nilsson 
Antal gudstjänstdeltagare fortsätter öka, numera deltar i snitt över 85 personer 
i huvudgudstjänsterna. Kyrkvärdarna har kompletterats med både 
minikyrkvärdar (barn) och ungdomskyrkvärdar. Sammantaget innebär det att 
6-7 värdar tjänstgör vid varje gudstjänst. Körverksamheten har på några år 
nästan fördubblats. Numera deltar ca 150 personer varav drygt häften är barn- 
och ungdomar. Barn och ungdomsledarna har utökats med en 
församlingspedagog. Öppna barntimmarna når flertalet av familjer med 
nyfödda barn. De sju eftermiddagsgrupperna för barn och ungdomar är helt 
utnyttjade.  
 
Sedan ett antal år sätter varje verksamhet upp konkreta mål och 
verksamhetsplaner, vilket har initierats av förtroendevalda. Avrapporteringen 
av uppnådda mål innebär både stöd för de verksamhetsansvariga och som 
återrapportering till kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Översynen av 
församlingsinstruktionen har slutförts våren 2016 efter en gemensam 
diskussion mellan kyrkofullmäktige och verksamhetspersonalen. 
 
Frivilliga har byggt och utrustat ett komplett barnaltare som placerats i Södra 
Sandby kyrka. Reparation av Södra Sandby kyrkas torns fasad genomfördes 
under 2016 Kostnaden blev betydligt läge än de beräknade drygt 1,5 milj 
kronor, vilket innebar att det inte blev något underskott i bokslutet. 
Diskussionen har påbörjats beträffande hur Hardeberga församlingshem skall 
användas i framtiden. 
 

Kyrkofullmäktigegruppen Veberöd  Kenth Andersson 
Arbetet med att ta fram församlingsinstruktion har pågått under det gångna 
året, eller rättare sagt, det var ett möte under våren med all personal och alla 
förtroendevalda. Sedan hände ingenting. Men plötsligt tog det fart vilket nog 
berodde på förestående biskopsvisitation. Kontraktsprosten kom på besök och 
skulle då titta på församlingsinstruktionen.  
Den ska beslutas under våren. 
 
I höstas slutade en av våra präster. Vi togi en diskussion i arbetsutskottet om 
vi skulle ha en präst eller diakon. Frågan diskuterades på ett antal möten och 
skall slutligen avgöras på kyrkorådet i februari. 
 
I församlingen har vi alltid haft en trevlig och välbesökt sommarkyrkovecka. 
Men nu vill den styrande majoriteten (Kyrkans Väl) skära ner på detta. Vi 
övriga nomineringsgrupper tycker att detta är ett stort misstag. Även denna 
fråga kommer att beslutas i kyrkorådet. 
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Lunds Arbaarekommun

Riikenskapsår: I6-0 l-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela öretaget
Period: 16-01-01 - 16-12-31

Balansrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet:

Senaste vernr:

17-02-27

34t

Anläggningstillgängu
Materiella anläggningstillgångar

1241 Folkets Hus andelar
1242 Fonus andel
1243 Solidar andel
1245 KOOP andel

l5 000,00
200,00
100,00

200.00

0,00
0,00
0,00
0,00

l5 000,00
200,00
100,00

200,00
S:a Materiella anläggningstillgangar 15 500,00 0,00 l5 500,00

S : a Anläggningstillgångar l5 500,00 0,00 l5 500,00

Ornsänningstillgångar
Fordringar

l5l0 Kundfordringar
1700 Interimafordringar
1702 Lager A-lotter
1703 Interim öwigt

171 ,00
40 t27,75

1 500,00
0,00

4 r55,00
-36 882,75

0,00
24,00

0.00

4 326,00
3 24s,00
1 500,00

24,00
10.001705 Skattekontot 0-00

S:a Fordringar 41 808,75 -32 703,75 9 105,00

Kassa och bank
t942
I 943

t944
1945

t993
t994
1998

Fonus Sparkonto
Solidar medlernskonto
Företagskonto 7 4 I 8321 6-6 (480-257 5)
Placeringskonto 7 4 I 832 I 8 -2
L idf,orssflonden 7 427 7 3 66-6
Nordströmsfon den 7 427 7 3 67 4
Awäknine Basile

737,32
342,14

104 098,60
864 837,09
2t 970,92
14 506,58

0,00
0,00

t64164,16
135 t62,9t

0,00
0,00

2 062,00

737,32
342,14

268 862,76
I 000 000,00

21970,92
l4 506,58
3 613.00l 551 .00

S:a Kassa och bank l 008 043,65 301 989,07 1 310 032,72

S : a Omsättningstil I gangar I 049 852,40 269 285,32 I 319 137,72

S:A

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKI'LDER
Eget kapital

2012 Valfonden
2091 Balanserat resultat
2099 Redovisat resultat

I 065 352,40 269 285,32 | 334 637,72

-640 000,00
-267 356.20
48 805.53

-250 000,00
-48 805,39
28 298,10

-890 000,00
-316 i6l,s9

-20 507,43
S:a Ege kapital -956 r6t,73 -270 507,29 -t 226 669,02

Korrfristiga skulder
2710 Personalens källskan
2891 Medlemsavgifter S-ftireningama
2893 Bengt Lidforss fond
2894 I, I-Loch W Nordströms donationsfond
2895 SAP Dalby
2990 Öwiga interimskulder
2991 Interim Kansliavgifter

-2 s81,00
400,00

-2t 970,92
-14 506,58

-9 135,92

-10 596,25
-50 000,00

2 581,00
0,00
0,00
0,00

92,00
-2t 45r,03
20 000,00

0,00
400,00

-219'.70,92
-14 506,58
-9 043,92

-32 04',7,28

-30 000,00
S : a Kortfristiga skulder -t09 t90,67 122t,97 -107 968,70

S:A EGET K{PITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER -t 065 352,40 -269 285,32 -t 334 637,72

BERAKNAT RESULI'AT*** 0,00

4 r-.R.6

0,00 0,00
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Lunds Albetarekommun

Räkenskapsår: l6-01-01 - 16-12-31
Resultatenher: Hela ftiretaget
Period: 16-01-01 - l6-12-31

Resultatrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet:

Senaste vemr:

t7-02-27

341

Perioden Ackumulerat Årsbudeet Ack ånbude
Rörelsens intäker mm

Nettoornsänning
3tt0
3320
i4t0
3610
37LD

Mötesintäkter
Loner
Förs av Mrrl,tTrycksaker
Medlemsavgift er S-föreningar
Partistöd

2 400,00
940,00
i 00,00

24 450,00

985 67s,00

2 400,00
940,00
100,00

24 450,00

0,00
0,00
0,00

36 000,00
8 t9 550.00

0,0%
0,0%
0,0%

67,9 %
120,3 %985

S:a Neuoomsättning I 0r3 565,00 I 0t3 565,00 855 550,00

270 298,15
15 570 7§

1383,40
l3 343,00

270 298,15
15 57q 75

I 383,40
l3 343,00

220 000,00
0,00

l0 000,00
5 000,00

118,5 %

1)) O 0/^

0,0%
13,8 %

266,9 %

Öwiga rörelseintiikter
3900 Kansliavgifter 2016
39Q7 Kansliavgifter 20 l5 Avstiimning
391 I I Maj
3989 Anslag/gåvor
3990

S:a rörelseintäkter
Ow ersättn och intäkter o//o

322 454,30 322 454,30 235 000,00 137,2 0/o

S:a Rörelseintäkter mm I 336 0l 9,30 I 336 019,30 I 090 550,00 t22,5 %

Bruttovinst I 336 019,30 I 336 019,30 I 090 550,00 t22,5 %

Rörelsens kostnader
Örriga externa kostnader

50 I0 Lokalhy.a
50ll Elavgifter
5012 Städkostnad exp
5060 Tidningar/Tidskrifter
5070 Öwig Kontonmtrl
5lll Imaj
521 C Nledlernsavgifter
524C Anslag SSU/LSSK
5l-15 Öwiga anslag
5264 Gåvor/Representation
52&l Webhotell
53ll Fackligaurskonet
5312 Srudieutskonet
53 I 5 Medlems- och organisationsgruppen
5l I 6 Pensiondrsutskottet
5317 Internationell verksamhet
53 I I Informationsutskottet
53 lS Kampanjverksamhet
5320 Öwiga kurser/Konferenser
5330 Kongresskostnader
5340 Fullmäktigegruppen
54 t 0 Förbrukningsinventarier
5125 Kopieringsmaskin
5430 Loner
6l l0 Amonser
6120 Möteslokaler
6125 Öwiga mötesomkosrnader
62ll Telefon o Fax
621? Larm och skadegörelse
6213 lT-kostnader
6250 Porto/Frakter
626A Exp-driftkostnader
6210 Försäkringskostnader
6390 Öw kostnader

-254 560,00
-2 r 958,00
-35 879,00

-755,00
0,00

-43 089,00
-l 033,00

-60 000,00
-700,00

- t 460,00
469,00

0,00
0,00

_11) 1n

-869,40

0,00
0,00

-3 705,00
-7 638,00
-9 563,95
-7 ons R)

-80s,28
-206 117 ,00

-6 000,00
2 il9,00

-r 000,00
-6 907,34

-38 193,00
- l 3 075,50
- 13 0,12,00
-26 755,6t
-20 32?,00
-8 292,00

-26 008,41

-254 560,00
-21 958,00
-3s 879,00

-755,00
0,00

-43 089,00
- 1 033,00

-60 000,00
-700,00

-l 460,00
-469,00

0,00
0,00

-t72,t0
-869,40

0,00
0,00

-3 705,00
-7 638,00
-9 563,95
-7 005,82

-805,28
-206 ]l7,00

-6 000,00
2 649,00

-r 000,00
-6 90'1,34

-38 193,00
- r3 07s,50
-13 042,00
-26'155,61
-20 322,00
-8 292,00

-26 008,4t

-260 000,00
-20 000,00
-31 000,00
-l 100,00
-5 000,00

-45 000,00
-2 000,00

-60 000,00
0,00

-5 000,00
-1200,00
-4 000,00
-l 000,00
- t 000,00
-2 000,00
-5 000,00
- I 000,00

-15 000,00
-2 000,00

-15 000,00
-s 000,00
-4 500,00

-r85 000,00
0,00
0,00

-4 000,00
-15 000,00
-s 000,00

- 10 000,00
-6 000,00

-25 000,00
-5 000,00

-10 000,00
-5 000,00

97,9 %
t09,8 %
t15,7 %
68,6 %
0,0%

95,8 %
51,7 %

100,0 9/o

0,0%
29,2%
39,t %
0,0%
0,0%

11,2%
4\ S o/^

0,0%
0,0%

-lt 10,

38t,9 %
63,8%

t40,t %
t7,9 %

lIt,4 %
0,0%
0,0%

25,0 %
46,t %

763,9 %
130,8 %
2t7,1%
107,0 %
406,4 %

82,9%
520,2%

6900

S:a extema kostnader

Personal kos tnaier
70 10 Löner anställda
701 I Skanepliktig lönetörmån
7320 Kosrn.ersän bil öwiga

-l 1l o//o
-814 524,41 -8t4 524,41 -757 300,00 t07,6%

-1 -1

- 164 400,00
-i 128,00

-399,60

- I 64 400,00
-l 128,00

-399,60

- r 70 000,00
- t 200,00
- l 000,00

96,7 %
94,0 0/o

40,0%
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Lunds Arbetarekommun

Riikenskapsår: 16-01-0 I - 16-12-31
Resultatenhet: Hela fijretaget
Period: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet:

Senaste vernr:

2

17-02-27

3.11

Perioden

7510
7530

avgifter
Personalförsäkringar

-78 935,00
0,00

-78 935,00
0,00

-55 000.00
-3 400,00

143,5 %
0,0%

S:a Personalkostnader -244 862,60 -244 862,60 -230 600,00 t06,2%

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -r 059 387,01 -t 059 387,01 -987 e00,00 t0'7,2%

Rörelseresultat lore avskrivningar 276 632,29 276 632.29 102 650,00 269,5 %

Avskrivningar
7830 Avskrir,ning inventarier -6 030,00 -6 030,00 0,00 0,0%
S:a Avskrivningar -6 030,00 -6 030,00 0,00 0,0%

Rörelseresultat eft er avskrivningar 210 602,29 210 602,29 102 650,00 263,6%

Rörelseresultat frre finansiella rntäkter och kostnade 270 602.29 270 602,29 102 650,00 263,6 %

Resultat fran finansiella investeringar
Öwiga råinteintäkter och liknande resultatposter

8300 Ränteintäkter

S:a riinteintäkter och liknande resultatposter

tt
1 1,00

- I 06.00

It
I 1,00

06.00

0,00

o//o

0,0%

Riintekostnada och liknande resultatposter
8400 Räntekostnader -l 0,00 0.0%
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter - I 06,00 - 106,00 0,00 0,0%

S:a Resultat från finansiella investeringar -95,00 -95,00 0,00 0,0%

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 270 507,29 270 507,29 102 650,00 263,5 %

Resultat fore bokslutsdispositioner och skatt 270 507,29 270 507,29 102 650,00 263,5 %

Bokslutsdispositioner
8891 Valfonden -250 000,00 -250 000.00 -50 000.00 500,0 %
S:a Bokslutsdispositioner -250 000,00 -250 000,00 -50 000,00 500,0 %

Resultat fore skatt 20 507 ,29 20 507,29 52 650,00 38,9 %

Beräknat resultat

8999 Redovisat resultat

20 507,29

-20 507,29

20 507,29

-?n in7 )q

52 650,00

0,00

38,9 %

0,0%

w'YY1l G
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RIVISIONStsER]iTTELSE

Undertecknade revisorer har granskat Lunds Arbetarekommuns (845000-1469) riikenskaper för 2016.
Räkenskapernaär väl ftjrda. lnkomster och utgifter styrkta med vederbörliga verifikationer och
balansräkningens skulder och tillgångar iikaså. Det ekonomiska resultatet framgår av den av oss

vidimerade resultat- och balansräkningen.

Styelsens och \rU:s protokoll har granskats stickprovsvis.

Vi foreslår att stlrelsen beviljas ansvarsfrihet fbr den tid revisionen omfattar.

Ltrnd den 1 2017

Rune Granqvist Peter Fransson
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RE YISIOI.ISB ERJiTTE LSE

Vi har i dag granskat räkenskapema i Bengt Lidforss fond (845000-9546) avseende 2016.

Då räkenskapema är väl förda loreslar vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftjr den tid som revisionen
omfattar.

Lund

Rune Granqvist Peter Fransson
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REYISIONSBBRIiTTEI,SE

Vi har i dag granskat räkenskapema i Ingrid, Inga-Lisa och Walfrid Nordströms donationsfond
(845000-9538) avseende 20 1 6.

Då räkenskapema är vä1 fbrda föreslar vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen
omfattar.

Lund den 16 mars t7

Rune Granqvist Mats Peter Fransson
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A. Stadshallen 
Kulturhus vid Stortorget  
Behov av kultur är så fundamental att det är inskrivet i regeringsformen:   
”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 
offentliga verksamheten.” (Regeringsformen 2 §). Kulturhistoria på folkets villkor och modern 
kulturskapande är två viktiga incitament för att Lund ska fortsätta kännetecknas av kulturell 
välfärd. 
 
Socialdemokraterna i Lund har även lyft fram frågorna kring kultur inför pågående mandatperiod: 
”Lund behöver stärka kulturens förutsättningar och medborgarnas möjlighet att ta del av 
kulturen genom ett eller flera kulturhus” (Kommunala handlingsprogram, En aktiv och rik fritid.)  
”Skapa förutsättningar för flera typer av kulturhus i Lund, bland annat i Stadshallen” 
(Kommunala handlingsprogram, En aktiv och rik fritid). 
 
Stadshallen ligger centralt och är på flera sätt en synbar byggnad i Lunds centrum. Men 
fastigheten är i stort behov av renovering. När renovering ska göras bör ambitionen vara att göra 
Stadshallsbyggnaden mer samspelt med byggnadens utemiljö. Stortorget bör också lyftas fram 
ännu mer med hjälp av Stadshallens placering och utseende. Samtidigt ska Stadshallens 
verksamhet väcka intresse hos förbipasserande, så att de tar steget in i Stadshallen som kulturhus. 
 
Stadshallens framtid 
Verksamheten i nuvarande Stadshallen bör utvecklas så att den blir ett kulturhus för kommande 
generation, samt att den bidrar till att lyfta Lunds centrum. 
 
Det finns några frågor som står på ”dagordningen” inför fortsättningen. Hur öppen ska den 
framtida Stadshallen vara? Hur kommersiella kommer inslagen i Stadshallen kunna/få vara? 
 
Det finns önskemål om och intresse av att få möjlighet att ha insyn i framtagandet av förslagen 
på hur Stadshallen ska se ut och vilken typ av verksamhet, som kan tänkas komma att bedrivas 
där. Det finns också önskemål om att få återrapportering om hur arbetet fortlöper under 
renoveringsperioden av Stadshallen. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkas: 
att Arbetarkommunen överlämnar motionen till kommunfullmäktigegruppen för vidtagande av 
erforderliga initiativ, utifrån vad som anförts i motionen, under år 2017 för Stadshallens 
utveckling, 
att vid renoveringen särskilt ta tillvara möjligheterna att utveckla byggnaden, verksamheten och 
samspelet mellan den yttre miljön och byggnaden, som poängteras i motionen, 
att i arbetet med motionen särskilt notera att det kommersiella inslagets omfattning i 
verksamheten bör klarläggas, liksom insynen i planeringen av verksamheten bör vara öppen.  
 
Centrums S-förenings årsmöte 2017 har 2017-02-07 beslutat, att i princip, lämna bifall till 
motionen. Centrums S-förenings styrelse har 2017-02-20 beslutat lämna bifall till motionen. 
 
Lund 2017 02 20 
 
Lars Westerberg 
Ordförande, Centrums S-förenings styrelse 
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Styrelsens utlåtande: 
Stadshallen är en viktig byggnad för Lund och som motionären nämner har Socialdemokraterna i 
Lunds medlemmar fastslagit en övergripande inriktning för arbetet med stadshallens utveckling i 
vårt handlingsprogram. Ett arbete med utvecklingen är redan påbörjat. Inom kommunen finns 
det en arbetsgrupp bestående av bland annat förvaltningsdirektörerna för stadsbyggnadskontoret, 
serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Denna arbetsgrupp har haft en första 
presentation för kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av februari och de kommer att inom 
kort återkomma till kommunstyrelsen för politisk behandling av de förslag som finns. Det finns 
även en politiskt tillsatt styrgrupp.  
Det finns olika alternativ att välja för hur vi ska gå vidare med Stadshallen, ju större ingrepp och 
utveckling ju mer kostsamt är det. Men oaktat alternativ så är utvecklingen av Stadshallen som 
kulturhus en självklarhet för alla involverade.   
Den andemening som uttrycks i motionen är i linje med vad som tidigare uttryckts av 
medlemmarna i Socialdemokraterna i Lund och även i linje med det arbete som det politiska 
arbetet redan idag fortskrider. 
  
Styrelsen föreslår Lunds arbetarekommuns årsmöte besluta  
att anse motionen besvarad. 

 
B. Folkets park 
 
Bakgrund 
Det är över hundra år sedan idén om Folkets park väcktes. Sedan början på 1990-talet har 
Folkets Parks användning dryftats och utretts utan att ett konkret beslut fattats. Större delen av 
folkparksbyggnaden har under många år stått tom. Nu behöver vi på allvar diskutera Folkparkens 
framtid på ett kreativt sätt. 
 
Kulturbehov  
Behovet av kultur är så fundamentalt att det är inskrivet i regeringsformen:  
”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 
offentliga verksamheten.” (Regeringsformen 2 §.) Kulturhistoria på folkets villkor och modernt 
kulturskapande är viktiga incitament för att Lund ska betraktas som en kommun som levererar 
kulturell välfärd. 
 
Socialdemokraterna i Lund har även lyft frågan inför pågående mandatperiod: ”Lund behöver 
stärka kulturens förutsättningar och medborgarnas möjlighet att ta del av kulturen genom ett eller 
flera kulturhus. En samlad mötesplats och lokala kulturcentra, på biblioteken och i olika 
stadsdelar ökar förutsättningarna ännu mer. Vi inom SAP Centrum vill fortsätta att arbeta för ett 
kulturcentrum på Väster.” (Kommunala handlingsprogram, En aktiv och rik fritid.) ”Arbeta för 
lokala kulturcentrum i hela kommunen, med start i Folkparken på Väster.” (Kommunala 
handlingsprogram, En aktiv och rik fritid.) 
 
Särskilt betydelsefullt är det, för barn och ungdomar, att de har tillgång till kultur och meningsfull 
fritid inom rimliga avstånd från sitt boende. Det finns i Lund, liksom i andra svenska kommuner, 
familjer som inte har råd med exklusiva kulturaktiviteter, dyra resor, fritidshus och båtar. Lunds 

kommunfullma ̈ktige antog 2012-12-20 en strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds 
kommun. Lunds kommuns arbete och policy utgår från barnkonventionen och att 
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konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut. Principen om barnens 
bästa ska alltid stå i centrum.  

I rapporten Rädda Barnens lokalförening 2016 om barnfattigdom i Lund står att läsa att nära 2 
700 barn år 2014 bodde i ekonomiskt utsatta familjer i Lund.  Det var 150 fler barn än året innan. 
Många av dem bor på Väster och i Värpinge. 

Tidningen Dagens Samhälle pekade på, i en granskning, publicerad den 16 februari i år, hur 
inkomstskillnaderna ökat i 273 svenska kommuner, däribland Lund. 
 
Lokalt kulturhus 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att Bibliotek Väster och nuvarande fritidsverksamhet 
samt en mindre scen med ett café för ungefär 30 personer får plats i nuvarande byggnad. 
Biblioteket kräver en yta på cirka 300 kvm. Likaså fritidsverksamheten. Det behövs också 
kontorslokaler för 5-6 personer nära biblioteket och fritidsverksamheten. Områdets mark- och 
grönytor behöver ses över. Parkeringsplatser saknas, gångstråken är otydliga. Belysningen 
behöver förstärkas för att öka besökarnas känsla av trygghet under den mörka årstiden.  
 
Ekonomi 
I fattade beslut om att göra folkparkbyggnaden till ett kulturhus, hänvisas till preliminära 
kostnadsberäkningar om 60-70 Mkr. (Kultur- och fritidsnämndens sammanträde juni 2016.) 
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats 15 Mkr i investeringsplan för folkparksbyggnaden som 
lokalt kulturhus. Nämnden fattade under hösten 2016 beslut om att inte gå vidare med ärendet. 
Upplägget ansågs inte ekonomiskt försvarbart utifrån investerings- och driftskostnader.  
 
Enligt vår bedömning går det dock att bedriva någon form av kulturell verksamhet i Folket parks 
lokaler för 15 Mkr. Låt 2017 därför bli ett år där till exempel en kulturförening tillåts anordna en 
aktivitet i Folkparken och att det sker kommunala kulturevenemang.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkas: 
 
att Arbetarkommunen överlämnar motionen till kommunfullmäktigegruppen för vidtagande av 
erforderliga initiativ, utifrån motionen, under år 2017,   
 
att som en första etapp, inom ramen för anslagna medel, 15 Mkr, tillgodose uppstartande av 
aktivitet med inriktning kulturhus.  
 
att ambitionen måste vara att, på sikt, då förutsättningar finns, kunna tillgodose kalkylerat 
investeringsbehov för Folkets Parks framtid.    
 
Vid Centrum S-förenings årsmöte 2017-02-07 beslutade årsmötet att, i princip, lämna bifall till 
motionen. Centrums S-förenings styrelse har 2017-02-20  beslutat lämna bifall till motionen.  
 
Lund 2017-02-20 
 
Lars Westerberg 
Ordförande, Centrums S-förenings styrelse 
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Styrelsens utlåtande: 
Styrelsens delar helt motionärernas bild av att arbetet med utvecklingen av Folkparken är otroligt 
viktigt. Som motionärerna lyfter är Folkparkens utveckling beskrivet i det av medlemmarna 
beslutade handlingsprogrammet. Det är också i enlighet med detta våra socialdemokratiska 
politiker i kommunen arbetar.  
Även om arbetet inte går så fort som vi socialdemokrater önskar har arbetet påbörjats. En 
utredning har gjorts om vilken upprustning som är nödvändig och vad det skulle kosta. Den 
utredningen visade en högre kostnad än den budget som finns beslutad av kommunfullmäktige 
på 15 miljoner kronor. Vi konstaterar att det inte finns en bred politisk enighet om att göra några 
större ingrep, men arbetet med att skapa en enighet samt att gå fram med vad som redan finns 
inom den ekonomiska ramen pågår dock för fullt. Därför kommer det så snart det är möjligt 
komma tillbaka ett reviderat förslag för hur de avsatta medlen i budgeten kan användas på bästa 
sätt för att Folkparken ska kunna bli ett kulturhus.  
Socialdemokraternas i Lunds medlemmar har gett våra kommunpolitiker ett uppdrag om att 
under 2014 till 2018 arbeta för och att uppfylla det som står i handlingsprogrammet. I ett 
parlamentariskt läge där den styrande koalitionen har 23 av 65 mandat i fullmäktige finns det 
många utmaningar som försvårar att uppfylla hela handlingsprogrammet. Men, som beskrivits 
ovan, är arbetet med Folkparken både påbörjat och högt prioriterat. Arbetet går helt i linje med 
vad motionärerna uttrycker i motionen.  
 
Styrelsen föreslår Lunds arbetarekommuns årsmöte besluta  
att anse attsats 1 och 3 besvarade  
att bifalla attsats 2. 
 
 

C. Hastighetssänkning på sträckan mellan trafikplatserna av-/påfart Råby 
och av-/påfart Lund Norra med anledning av anordnande av ny anslutning 
till E22 vid Ideon i Lund. 
Upplevelsen är stark av att framförallt bullernivån ökat, men också luftföroreningarna ökat, under 
årens lopp, i områden som gränsar mot rubricerad sträckning av E22:an, (där det aviserats för en 
hastighetssänkning till 100 km/tim). Transporter står för den övervägande delen av utsläppen 
som produceras i Lund. 
I juni 2015 hölls ett öppet hus/samråd på Elite hotel om förslaget ny anslutning till och från 
E22:an vid Ideon. Vid samrådsmötet informerades om överbelastningen på denna vägsträcka och 
om hur anslutningarna kan komma att se ut till och från Ideon. Vidare informerades om idéer 
hur skyddsstaket/-vallar kan utformas mellan E22:an och befintliga boendemiljöer i området - 
(dock inte vilken effekt av förbättringar de olika anordningarna kan ge). Dessutom redovisades, 
på en grov skiss, de delar av boendemiljöerna, som kommer att ligga, om än lite, inom nivån 
oacceptabla buller- och luftföroreningar.  
Trafikverket har redovisat ”Planläggningsbeskrivning – 2015-06-23”, samt ”Bra för klimat och 
miljö” och ”Höjd och sänkt hastighets påverkan på restiden”.  
I ”Bra för klimat och miljö” framgår bl.a. att ”i hastigheter över 70 km/tim blir det extra tydligt 
att ju fortare du kör, desto mer bränsle drar bilen och desto mer koldioxid och luftföroreningar 
släpps ut”, ”partiklar kan vara cancerframkallande och kan ge upphov till bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar”, ”bullret ökar i takt med hastigheten”, ”i områden med 
hastighetsgräns på 30 km/tim minskar bullret till hälften jämfört med om hastighetsgränsen vore 
50 km/tim”, etc. 
I ”Höjd och sänkt hastighets påverkan på restiden” framgår att t.ex. en hastighetssänkning på en 
kortare sträcka ger en försumbar tidsförlust på en längre färdsträcka. 
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Med hänvisning till ovanstående yrkas: 
att Arbetarkommunen överlämnar motionen till kommunfullmäktigegruppen för vidtagande av 
erforderliga åtgärder för att Lunds kommun nu lyfter frågan till Trafikverket om en 
hastighetssänkning till 70 km/tim på E22:ans sträckning mellan trafikplatserna Råby och Lund 
Norra, vilket synes vara det enda effektiva sättet att snabbt uppnå förbättringar vad avser buller, 
men också avseende luftföroreningar. 
 
Centrums S-förenings årsmöte 2017 har 2017-02-07 beslutat lämna bifall till motionen. Centrums 
S-förenings styrelse har 2017-02-20 beslutat lämna bifall till motionen. 
 
Lund 2017 02 20 
 
Lars Westerberg 
Ordförande, Centrums S-förenings styrelse 
 
Styrelsens utlåtande: 
Motionen föreslår att Socialdemokraterna i Lund ska driva en kraftig hastighetssänkning på 
E22:an genom Lund. Den föreslagna åtgärden att sänka hastigheten på E22:an till 70 km/h skulle 
ske för att minska klimat och miljöbelastningen från trafiken. Idag har vi inga stora 
luftmiljöproblem kring E22:an, inte heller är bullernivåerna ett stort problem för den omgivande 
bebyggelsen, vilket delvis beror på att E22:an är nedsänkt i förhållande till omgivningen. Vi hade 
gärna sett en övertäckning av E22:an i framtiden för att bli av med det stora hinder som 
motorvägen utgör i staden, naturligtvis också för att minska dess lokala miljöpåverkan. Ännu har 
en övertäckning av E22:an varit allt för dyr jämförelse med de vinster i form av ny mark att bygga 
på som övertäckningen skulle ge.   
Ur klimatsynpunkt är förslaget att sänka hastigheten på E22:an mer tveksam då den skulle 
medföra kraftiga hastighetsvariationer på en begränsad sträcka. I så fall är en mindre 
hastighetssänkning för en längre sträcka efter E22:an att föredra.   
Eftersom motiveringen för att driva en hastighetssänkning på E22:an genom Lund är tveksam 
och det dessutom är en fråga som Lunds kommun egentligen inte ansvarar för. Då trafikverket 
ansvarar för motorvägen så föreslås motionen avslås.  
 
Styrelsen föreslår Lunds arbetarekommuns årsmöte besluta  
Att avslå motionen 
 
 

D. Konsthallen 
 
Konstbehov 
Behovet av kultur är fundamentalt i ett rörligt och föränderligt samhälle. I regeringsformen står: 
”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 
offentliga verksamheten.” (Regeringsformen 2 §.)  
Kulturhistoria på folkets villkor och modernt konstskapande är viktiga incitament för att Lund 
ska fortsätta kännetecknas som en kommun som levererar kulturell välfärd. 
 
Socialdemokraterna i Lund lyfte därmed fram kulturfrågorna inför pågående mandatperiod: ”Vi 
vill att Lund ska erbjuda något för alla. Alla oavsett inkomst eller bakgrund måste ha rätt till 

48



  

   
SOCIALDEMOKRATERNA 

ERERERNA I I LUND   
 

Motioner till Arbetarekommunens årsmöte 2017 

 

 

 

 

 

Lunds arbetarekommun Tel. 046-211 31 55 Bankgiro: 480 - 2575 
Västra Stationstorget 11 Fax. 046-14 97 34 Orgnr: 845000-1469     
222 37  LUND           E-post:exp@lund.sap.se 

 

kultur. En förutsättning för det är en starkt offentligt finansierad kultursektor.” (Kommunala 
handlingsprogram, En aktiv och rik fritid.) 
 
Konsthallens framtid 
Visionen för Konsthallen är att den ska vara till för alla.  
 
Tillgänglig statistik om Konsthallen omfattar antalet besökare men inte vilken typ av besökare. 
Det behövs en fördjupad undersökning av besökare som visar vilka grupper som besöker 
Konsthallen och vad de upplever under besöket. På så vis kan vi rikta mer medvetna insatser till 
olika målgrupper och nå fler besökare.  
 
I dagens moderna och digitala samhälle krävs tät och aktiv samverkan för att nå medborgarna. 
Konsthallens erbjudanden kan med fördel kopplas ihop med Visit Lund och övrig media. 
Kataloger som delas ut gratis till aktuella konstutställningar kan läggas ut som pdf på nätet och de 
bör utformas så att de tilltalar såväl vana konsthallsbesökare som ovana. 
 
Konsthallen måste utveckla mer strukturerade och långsiktiga samarbetsformer, som till exempel 
ett programråd med Lunds Universitet och Konsthögskolan i Malmö. Vidare organisera 
återkommande programpunkter och på sikt knyta Konsthallen närmre utbildning och forskning. 
En utveckling av Konsthallen kräver också mer samverkan med närliggande aktörer, till exempel 
restauranger. 
 
Förslag för utveckling av den fysiska miljön kan handla om att tydliggöra Konsthallens entré och 
yttervägg på ett attraktivt sätt samt utnyttja Konsthallens centrala läge. Fasaden kan användas för 
temporära konstinstallationer eller få lysande stora bokstäver som med emfas annonserar att här 
ligger Konsthallen. Ljus kan riktas mot skyltar om aktuella utställningar, visningar och aktuella 
evenemang. Fasaden kanske kan få stora fönster som visar att det rör sig människor i 
Konsthallen? Folk drar folk. En tom lokal vittnar om brist på liv och en tom tegelvägg går folk 
förbi. Allmänheten eftersöker tydligare och mer lättillgänglig information om öppettider och vad 
som sker i Konsthallen. På sikt finns möjlighet att t.o.m. göra en tillbyggnad mot Mårtenstorget 
samt att skapa ett innehåll i den kvadratiska innergården. (En del av förslagen kan det läsas om i 
”Lund konsthall som mötesplats – Utredning på uppdrag av Lunds kultur- och fritidsnämnd”, 
rapport augusti 2016.) 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkas: 
 
att Arbetarkommunen överlämnar motionen till kommunfullmäktigegruppen och berörda 
nämnder för att utifrån motionen (med förslag om bl.a. målgruppsinriktade,  samverkans- och 
verksamhetsinriktade samt fysiskt miljöinriktade insatser ) vidta erforderliga initiativ under år 
2017 för Konsthallens utveckling och framtid. 
 
Vid Centrum S-förenings årsmöte 2017-02-07 beslutade årsmötet att, i princip, lämna bifall till 
motionen. Centrums S-förenings styrelse har 2017-02-20  beslutat lämna bifall till motionen. 
 
Lund 2017 02 20  
 
Lars Westerberg 
Ordförande, Centrums S-förening. 
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Styrelsens utlåtande: 
Motionären tar upp ämnet om Konsthallen, dess betydelse och vilka som besöker den.  
Motionären menar att det enbart finns statistik på antalet besökare och att en djupare statistik på 
vilka grupper som besöker konsthallen saknas.   
Att det saknas en genomgripande undersökning om vilka grupper som besöker konsthallen är 
inte helt korrekt. En omfattande genomlysning av samtliga Lunds kulturinstitutioner har gjorts 
för inte allt för länge sedan. Utifrån denna undersökning initierades ett omfattande arbete med 
Konsthallen och det pågår fortlöpande.  
Under 2016 genomfördes en omfattande genomgång av konsthallens verksamhet med förslag på 
åtgärder. Utav dessa förslag valde media framför allt att rapportera om barnkalas och nattklubb, 
istället för de delar som handlade om samverkan och hur Konsthallen kan locka nya grupper av 
besökare.  
Det som kännetecknar förändringsarbetet med konsthallen är att det gjorts och görs med 
utgångspunkt i vårt valprogram och initierades i Kultur- och fritidsnämnden. 
Arbetet med utveckling av Konsthallen är påbörjat och fortlöper inom kultur- och 
fritidsnämndens arbete. Redan idag arbetas på mångt och mycket det sett motionären efterlyser. 
Arbetet med att nå nya grupper har pågått under lång tid. Bland annat är det socialdemokratiska 
initiativet till kulturgaranti ett sätt att nå nya grupper och ge alla barn möjlighet att upptäcka 
Konsthallen.   
Utöver detta har Konsthallen en väl utvecklad hemsida med information och kataloger om både 
pågående och tidigare utställningar. Konsthallen bedriver även ett utåtriktat arbete i olika sociala 
medier.  
 
Styrelsen föreslår Lunds arbetarekommuns årsmöte besluta  
att anse motionen besvarad. 
 

E. Förslag till välkomstbrev till nya medlemmar i Socialdemokraterna i 
Lund 
 

Hej! 
Välkommen som medlem i Socialdemokraterna! Ditt stöd är viktigt och Din röst 
behövs! Som medlem har Du möjlighet att engagera Dig i och påverka politiken. 
Vi tillsammans har möjlighet att göra skillnad i Lunds kommun. Frågor som vi i 
Socialdemokraterna tycker är särskilt viktiga: 
- Satsning på en likvärdig och bra Välfärd gemensam för alla. Vård, skola och 
omsorg 
- Bra bostäder och samhällsplanering för alla invånare och för näringslivet 
- Ett gott välkomnande till nyanlända, med goda möjligheter till etablering och 
utveckling 
- Skånes Universitetssjukhus i Lund som akutsjukhus i toppklass både för 
högspecialiserad och basal vård 
Du har säkert egna idéer och synpunkter. Gör Din röst hörd! Kontakta oss på 
expeditionen, Västra Stationstorget 11, exp@socialdemokraternalund.se eller 
ring oss på 046 - 2113155 
I denna folder finns ytterligare information Du behöver. 
Välkommen! 
 
Socialdemokraterna i Lund 
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Du har valt att bli medlem i Socialdemokraterna och det är vi glada för! 
Viktiga politiska frågor för Socialdemokraterna i Lund är en fortsatt satsning på 
vår Välfärd. Det innebär satsningar på Vård, Skola och Omsorg. Dessutom ett 
utökat bostadsbyggande, att satsa på Bostad först samt en fortsatt och förbättrad 
flyktingmottagning. 
I en vidare välfärdssatsning ingår att såväl Lund som Malmö ska ha 
varsitt fullvärdigt akutsjukhus. 
Här får du lite information om vårt parti. Den visar vilka möjligheter du har att 
arbeta med frågor som du tycker är viktiga. 
1. Vilken Socialdemokratisk förening vill du tillhöra? 
Det finns lokala/geografiska S-föreningar, S-kvinnor och andra S-föreningar. 
På vår hemsida www.lund.sap.se hittar du namnen på de olika föreningarna med 
kontaktuppgifter. Om du inte själv gör ett val kommer du att placeras i den 
närmaste lokala föreningen. Du kan vara medlem i flera föreningar, men måste 
välja en i första hand och de andra som extra. 
Du är automatiskt medlem i partiets högsta beslutande organisation i Lund, 
Lunds Arbetarekommun. Styrelsen för Arbetarekommunen väljs på årsmötet 
som hålls senast i mars månad. 
Namnen på Arbetarekommunens ordförande, vice ordförande och övriga 
styrelsemedlemmar hittar du på hemsidan. 
2. Hur kan du som medlem påverka ditt parti? 
Genom att delta i din S-förenings arbete, ta del av information från inbjudna 
gäster, ställa frågor till medlemmar med längre erfarenhet och skriva motioner 
som behandlas på din förenings möten. Du kan komma med förslag på frågor 
som du vill ska behandlas i din förening. 
Genom att delta i Arbetarekommunens verksamhet och i studieverksamhet inom 
partiet. 
Genom att delta i utåtriktad verksamhet, torgmöten och flygbladsutdelningar. 
3. Information 
Den viktigaste informationskällan är partiets hemsida och kontakter via internet. 
Därför är det viktigt att du hela tiden håller din mailadress aktuell och anmäler 
ev. förändringar till Arbetarekommunens expedition. Denna hittar du på Västra 
Stationstorget 11, 046 - 2113155. Du kan maila expeditionen på 
exp@socialdemokraternalund.se och expeditionens öppettider hittar du också 
på hemsidan. 
Ändrar du postadress, mobil- eller fast telefonnummer anmäl omedelbart detta 
till expeditionen och din S-förening. 
Under större delen av året skickas det ut veckobrev med aktuell information. 
4. Vårt arbete i Lunds kommun 
Många av våra viktigaste frågor är sådana som avgörs inom vår kommun. Som 
medlem har du möjlighet att påverka den politik som vi vill föra genom att vissa 
av frågorna dessförinnan kommer upp till diskussion och eventuella beslut i 
Arbetarekommunen. För dig som ny medlem finns en särskild möjlighet genom 
att delta i de möten som ibland hålls för nya medlemmar en stund före de 
vanliga medlemsmötena. 
5. Arbeta som förtroendevald för vårt parti 
Genom att vara närvarande på möten, ställa frågor, skriva motioner och 
skrivelser blir du alltmer kunnig om vår politik och hur du vill att den ska 
utvecklas. 
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Det viktigaste sättet att göra detta är att bli föreslagen till uppdrag som 
företrädare för vårt parti och dess väljare, att bli förtroendevald. 
Du kan arbeta som förtroendevald på den kommunala, regionala och nationella 
nivån. De beslutande församlingarna heter Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige 
och Riksdagen. Dessutom arbetar olika nämnder och styrelser med 
frågor som tex skola och omsorg i kommunen och vårdfrågor i regionen. Till 
dessa kan man också utses som förtroendevald. 
Det viktigaste kriteriet för att kunna bli en bra förtroendevald är intresse, 
engagemang och kunskap inom den verksamhet som man är vald att ha ansvar 
för. 
 
Förslag till beslut på årsmötet: 
att uppdra till nya styrelsen att med ledning av denna motion och diskussionen 
på årsmötet utarbeta en välkomstmapp med det innehåll de finner lämpligt 
 
Lena Fällström, ordförande Socialdemokraterna på Norr 
(tankarna i motionen antagna på årsmötet på Norr 170213) 
 
 
Styrelsens utlåtande: 
Motionären tar upp vikten av att vi får nya medlemmar att känna sig välkomna. Bland annat kan 
ett personligt samtal med den som valt att gå med vara ett mycket bra sätt att välkomna nya 
medlemmar in i organisationen. Ett brev kan ofta uppfattas opersonligt. Därför måste vi använda 
olika arbetssätt för att nå den som har gått med och ge den information som behövs.  
Redan idag arbetar vi med ett antal olika aktiviteter för att få nya medlemmar att hitta rätt. Bland 
annat bjuds nya medlemmar in till träffar för grundläggande information om vår organisation 
med syfte att kunna välja en förening m.m. Det anordnas även grundutbildningar om 
socialdemokratin för nya medlemmar.  
Detta arbete är något som måste fortgå löpande. Det senaste året har arbetet försvårats av olika 
anledningar, bland annat har det centrala bytet av medlemssystem försvårat all 
medlemsadministration markant.  
Under 2017 kommer styrelsen fokusera på att lyfta arbetet med nya medlemmar, detta är en fråga 
som diskuterats i styrelsen under 2016.  
 
Styrelsen föreslår Lunds arbetarekommuns årsmöte besluta  
att anse motionen besvarad 
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Verksamhetsriktlinjer 2017 för Socialdemokraterna i Lund 
 

Organisatoriskt punktprogram för 2017 

  

1. Partiet ska under det kommande året utveckla och stärka sin 

informationsverksamhet.  

• Vår hemsida ska förnyas och uppdateras och bli en naturlig kanal för den som vill 

söka information om partiet, vår politik och vår verksamhet. 

 

• Vi ska under året närvara på Facebook och övriga aktuella sidor i social media. 

 

• Arbetarekommunens informationsrutiner ska utvecklas. Aktuell information ska 

skickas ut regelbundet.  

 

• På våra medlemsmöten ska vi kontinuerligt ta upp kommunpolitiken.  

 

2. Det utåtriktade arbetet ska stärkas och bli en naturlig del av det politiska arbetet 

• Närvaron vid partiets aktivitetsdagar ska öka, alla som har förtroendeuppdrag ska gå ut 

och möta väljarna. 

 

• Vi ska i samarbete med de fackliga organisationerna regelbundet besöka de 

kommunala verksamheterna. 
 

• Under innevarande mandatperiod ska alla Lunds gymnasieelever och studerande vid 

Komvux möta företrädare för partiet. 

 

• Under året ska vi synliggöra vår politik i tidningarna genom insändare och 

debattartiklar. 

 

• Vi ska kommunicera vilka delar av vår politik vi genomför under mandatperioden. 

 

3. Partiets studieverksamhet ska främja det politiska intresset hos såväl befintliga som 

nya medlemmar.  
• Alla nya medlemmar ska erbjudas en introduktionskurs (Medlemsutbildning steg 1) på 

3 träffar. 

 
• Samtliga medlemmar ska dessutom erbjudas en utbildning som går djupare in på vår 

ideologi, vår organisation och vår aktuella verksamhet (Medlemsutbildning steg 2). 

 
• Nuvarande och blivande förtroendevalda ska erbjudas utbildning som förbereder dem 

för deras respektive uppdrag. 
 

• Inom ramen för öppna möten, våra studiecirklar och medlemsmöten vill vi fördjupa 
vår idépolitiska inriktning med fler diskussioner och mer debatt. 
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Kyrkofullmäktigelista Lund 
1. Lennart Prytz   Sankt Peters Klosters församling 
2. Monica Molin  Lunds östra stadsförsamling 
3. Andreas Brodin  Domkyrkoförsamlingen 
4. Ullabell Ahl  Torns församling 
5. Rune Granqvist  Nöbbelövs församling 
6. Ann-Margreth Olsson Sankt Peters klosters församling 
7. Peter Fransson  Sankt Peters klosters församling 
8. Linda Andersson  Lunds östra stadsförsamling 
9. Roland Carlsson  Lunds östra stadsförsamling 
10. Margoth Wahlström Domkyrkoförsamlingen 
11. Jan Torsten Ahlstrand Domkyrkoförsamlingen 
12. Eva S Olsson  Nöbbelövs församling 
13. Lars Westerberg  Domkyrkoförsamlingen 
14. Jeanette Olsson  Lunds östra stadsförsamling 
15. Eric Hammarbro  Nöbbelövs församling 
16. Anne-Marie Nilsson Sankt Peters klosters församling 
17. Lars Åström  Sankt Peters klosters församling 
18. Ulla Brohed  Allhelgonaförsamlingen 
19. Mats Lindén  Domkyrkoförsamlingen 
20. Anne-Sofie Severinsson Domkyrkoförsamlingen 
21. Laurent Lawson  Nöbbelövs församling 
22. Ulla-Britt Steen  Helgeands församling 
23. Lars Micael Adrian  Domkyrkoförsamlingen 
24. Inger Stångberg  Sankt Peters klosters församling 
25. Björn Abelson  Lunds östra stadsförsamling 
26. Elin Gustafsson  Domkyrkoförsamlingen 
27. Lars Rydbeck  Helgeands församling 
28. Kerstin Dilton  Nöbbelövs församling 
29. Mathias Thurén  Allhelgonaförsamlingen 
30. Margaretha Kristensson Sankt Peters klosters församling 
31. Christer Hansson  Lunds östra stadsförsamling  
32. Eva Ohlsson  Nöbbelövs församling 
33. Allan Jackson  Domkyrkoförsamlingen 
34. Michael Cervin  Domkyrkoförsamlingen 
35. Fredrik Fexner  Lunds östra stadsförsamling 
36. Bo Möllerstedt  Sankt Peters klosters församling 
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Kyrkofullmäktigelista Södra Sandby 
1. Ronny Nilsson 
2. Lena Hansson 
3. Kjell Nilsson 
4. Gunnel Persson 
5. Bengt Lundholm 
6. Eva Strand 
7. Tony Karlsson 
8. Carina Carlsson 
9. Alf Ovenberger 
10. Per Magnus Nilsson 
11. Ulla Nilsson 
12. Kjell Mårtensson 
 
Kyrkofullmäktigelista Dalby 
1. Acki Salomonsson 
2. Bertil Holmqvist 
3. Annica Nilsson 
4. Ola Christiansson 
5. Sven Henriksson 
 
Kyrkofullmäktigelista Genarp 
1. Ronny Hansson 
2. Inger Ponsler 
3. Annika Brodin 
4. Carina Hansson 

 
Kyrkofullmäktigelista Veberöd 
1. Kenth Andersson 
2. Margreth Hansson 
3. Mikael Thunberg 
4. Solveig Ekström-Persson 
5. Yngve Schönström 
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4. Vår seniorverksamhet ska vara en stor tillgång både i det interna och det 

utåtriktade arbetet 

• Ordna öppna möten riktade till seniora lundabor med medverkande förtroendevalda 

från region och kommun 

 

• Genom utåtriktade aktiviteter nå ut med vår äldrepolitik 

 

• Skapa återkommande aktiviteter för våra seniora medlemmar 

 

5. Det fackligpolitiska samarbetet ska utökas och förbättras.  

• Den facklig-politiska samverkan ska fortsätta utvecklas under året.  

 

• Dialogen och informationen till de fackliga organisationerna och medlemmarna ska 

vidareutvecklas 

 

• Regelbundna verksamhets- och arbetsplatsbesök i samarbete med LO-förbunden ska 

genomföras under året 
 

• Vi ska utöka kontakterna mellan våra kommunpolitiska företrädare och de fackliga 

organisationerna utanför LO-kollektivet 

 

6. Många och aktiva medlemmar är en förutsättning för att vi ska vara ett 

folkrörelseparti. 

• Partiet ska ha minst 1000 betalande medlemmar år 2017. Vid valet 2018 är målet att 1 

% av lundaborna ska vara S-medlemmar. 

 

• Varje socialdemokratisk förening ska ha en medlemsansvarige som ser till att strategier 

för medlemsvård och medlemsvärvning utvecklas. Arbetarkommunen genomför ett par 

träffar för medlemsansvariga som stöd för deras uppdrag. 

 

• Mötesverksamheten ska inriktas så att den bidrar till den praktiska politikens idémässiga 

förankring. Det lyckade arbetet med diskussionsmöten utan förbestämda ämnen ska 

fortsätta. 

 

• Vi ska starta med tillfälliga arbetsgrupper där våra medlemmar ges möjlighet att delta 

aktivt.  

 

7. Vår internationella verksamhet ska ta upp aktuella frågor och debatter för våra 

medlemmar, den skånska socialdemokratin och lundaborna. 

• Minst ett medlemsmöte per år med internationellt tema. 

 

• Vi ska utse en internationellt ansvarig. 
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Valberedningens förslag inför årsmöte 2017 

VAL AV STYRELSE 

A. Val av ordförande för 2 år

Anna-Lena Hogerud Nyval 

B. Val av verkställande utskottet 2 ledamöter för 2 år

Anna-Lena Hogerud Nyval 

Eleni Rezaii Omval 

C. Styrelsen 4 ledamöter för 2 år

Ledamot Helena Lindh  Nyval 

Ledamot Ali Ismail Omval 

Ledamot Eva S Olsson  Omval 

Ledamot Peter Fransson Nyval 

VAL AV REVISORER 

A. REVISORER – 3 ORDINARIE REVISORER FÖR ETT ÅR

Revisor Ordinarie Mats Lindén  Omval 

Revisor Ordinarie Kerstin Jönsson Omval 

Revisor Ordinarie Rune Granqvist Nyval 

B. REVISORSERSÄTTARE – 3 REVISORSERSÄTTARE FÖR ETT ÅR

Revisor Ersättare Lennart Prytz Omval 

Revisor Ersättare Lars Andrae Omval 

Revisor Ersättare Kjell Boije Nyval 
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C. VERKSAMHETSREVISION – 3 LEDAMÖTER FÖR ETT ÅR VARAV EN SAMMANKALLANDE 

Verksamhetsrevisor Britt Svensson (sammankallande) Omval 

Verksamhetsrevisor Björn Abelsson  Nyval 

Verksamhetsrevisor Solveig Ekström Persson  Omval 

 

VAL AV UTSKOTT 

A. INFORMATIONSUTSKOTTET 

Informationsutskottet ordf Helena Lindh   Nyval 

Informationsutskottet led Sebastian Persson  Nyval 

Informationsutskottet led Klara Strandberg  Nyval 

Informationsutskottet led Lena Fällström  Nyval 

 

B. STUDIE- OCH IDÉPOLITISKA UTSKOTTET 

Studie- och idépolitiska utskottet ordf Lars Westerberg  Omval 

Studie- och idépolitiska utskottet led Agneta Geijer  Omval 

Studie- och idépolitiska utskottet led Mats Nilsson  Omval 

Studie- och idépolitiska utskottet led Gustav Ekström Nyval 

Studie- och idépolitiska utskottet led Ludvig Sundin  Nyval 

 

C. PENSIONÄRSUTSKOTTET 

Pensionärsutskottet, ordf.  Margoth Wahlström Omval 

Pensionärsutskottet ledamot  Fredrik Fexner  Omval 

Pensionärsutskottet ledamot  Barbro Törnqvist Omval 

Pensionärsutskottet ledamot  Basilie Antoniou Omval  

Pensionärsutskottet ledamot  Kerstin Dilton  Omval  

Pensionärsutskottet ledamot  Marko Dimovski Omval 

Pensionärsutskottet ersättare Kerstin Centerham   Nyval 
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Pensionärsutskottet ersättare Anders Hansson Nyval 

Pensionärsutskottet ersättare Ann Sofi Severinsson Nyval 

Pensionärsutskottet ersättare Ulf Ivefeldt Nyval 

Pensionärsutskottet ersättare Mira Melander Nyval 

D. FACKLIGA UTSKOTTET

Fackliga utskottet, ordf. Eva S Olsson  Omval 

Fackliga utskottet ledamot Rune Granqvist Nyval 

Fackliga utskottet ledamot Ann-Louise Levau Nyval 

Fackliga utskottet ledamot Gustav Hofvander Omval 

Fackliga utskottet ledamot Jeanette Olsson Omval 

ÖVRIGA VALÄRENDEN 

A. Fyllnadsval av Valberedningens Arbetsutskott (för riksdagslista regionala och kommunala

val), fyllnadsval 1 ledamot tillika sammankallande

Tony Johansson Nyval 

B. Fanbärare jämte ersättare för ett år

Björn Abelsson  (Ordinarie) Nyval 

Lena Fällström (1:e ersättare)  Nyval 

Rune Granqvist (2:e ersättare)  Nyval 
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