Reservation kommunstyrelsen 2018-09-05. Ärende 10, 11 och 30
Deltidskommunalråd
Det finns nu tio partier i fullmäktige och både den styrande koalitionen och oppositionen kan
innehålla ett större antal partier än tidigare. Dessutom ökar sannolikheten att många av dessa partier
är jämnstora. Att i detta läge bara kunna fördela kommunalrådsposter på heltid kan innebära att
bara ett av två jämnstora partier erhåller den det kraftigt ökade politiska inflytande som
kommunalrådsposten innebär.
Vi yrkar att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på halvtid.
Antal kommunalråd och politiska sekreterare
Av ekonomiska skäl anser vi att det är billigare och bättre att dela kommunalrådsposterna istället för
att öka antalet.
Vi yrkar att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas.
Presidieposter
Ett kommunalråd/oppositionsråd har ersättning för att på heltid ägna sig åt det politiska arbetet. Vi
anser att detta också rimligen innebär att dessa befattningshavare är presidialer i en eller flera
nämnder.
Vi yrkar att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst en nämnd.
Arvode för kommunalråd/oppositionsråd
Vi anser att dessa befattningshavare ska ha en hög månadslön men inte ha tillägg för diverse
sidouppdrag såsom presidieposter.
Vi yrkar att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett presidieuppdrag i en
nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att alla tillägg i övrigt utgår.
Delning av kultur- och fritidsnämnden
Vi anser att kultur respektive idrottsfrågorna inte har mycket gemensamt och därför inte bör
hanteras av samma nämnd.
Vi yrkar att kultur- och fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en fritidsnämnd.
Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden
Stadsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse är väsentliga för Lunds utveckling och kräver ett samlat
grepp. Idag är detta arbete uppdelat på två nämnder vars uppdrag överlappar varandra. Detta
innebär att nämndernas arbete försvagas vilket innebär att viktiga beslut flyttats till
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vilket ur demokratisk synvinkel är beklagligt.
Vi yrkar att Kf uppdrar åt Ks att utreda förutsättningarna för att bilda en samhällsbyggarnämnd för
byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområden.

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden enligt ovan.
Börje Hed
FörNyaLund

