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2017-01-11

§ 23

Ny Kommunikationsplattform för
Lunds kommun, (KF)

Dnr KS 2016/0667

Sammanfattning
Lunds kommuns kommunikationsplattform är styrande dokument för
kommunens kommunikation. Med den förnyade
kommunikationsplattformen och visuella identiteten ska det bli lättare för
medarbetare att kommunicera i det digitala kommunikationslandskapet.
Kommunikationsarbetet ska stödja och leva upp till Lunds kommuns
vision, mål och beslut. Förslaget på ny visuell identitet möjliggör en
långsiktigt kostnadseffektiv kommunikation och profilering.
Beslut kring kommande revideringar av kommunikationsplattformen
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.
Regler kring särprofilering ingår också.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-12-08.
Kommunikationsplattform för Lunds kommun (bilaga).
Förslag på ny visuell identitet för Lunds kommun (bilaga).
Missiv 20161208 (bilaga).
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-02,§ 337, Ny
Kommunikationsplattform för Lunds kommun.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson
(V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att samtliga ej sekretesskyddade
allmänna handlingar ska lagras i en offentlig sökbar databas på lund.se,
att stycket ”Normmedveten kommunikation” på sidan 17 i
kommunikationsplattformen utgår, att kommunen inte köper in typsnitt,
utan endast använder gratis typsnitt samt att den totala kostnaden för den
nya kommunikationsplattformen inte får överskrida 150 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella identiteten
genomförs,
att finansiering sker med 150 tkr genom kommunstyrelsens reserverade
medel för 2017,
att delegera fortsatt ansvar för revidering av kommunikationsplattformen
till kommunstyrelsen,
att tidigare beslut om förra kommunikationsplattformen samt riktlinjerna
till massmedia upphävs,
att annullera tidigare beslut om särprofilering och att uppmana
verksamheter i behov att särprofilering att ansöka om sådan.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 23/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

