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Alliansen och FörNyaLund i samarbete
om kollektivtrafiken och Lunds ekonomi
En utredning om framtidens kollektivtrafik för hela Lunds kommun ingår i den
överenskommelse om politiskt samarbete i enskilda frågor, som Lunds
Allianspartier träffat med det nya kommunpartiet FörNyaLund. Partierna har
också deklarerat att de tills vidare vill behålla kommunalskatten oförändrad.
Det var under tisdagen, som Alliansen med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet
och Kristdemokraterna, undertecknade ett avtal med det nya partiet FörNyaLund om
samarbete under den kommande fyraåriga mandatperioden.
Samarbetet syftar till att de deltagande partierna ska få sina viktigaste politiska frågor
behandlade och tillgodosedda, så att Lund kan fortsätta att utvecklas till landets mest
attraktiva kommun.
Gemensamma intressen
Partierna har många punkter av gemensamt intresse i sina valprogram.
Som exempel nämns i överenskommelsen stadsutveckling och stadskärnan. Bättre
samhällsservice och nya möjligheter för utveckling av byarna är ett annat område.
En särskilt viktig punkt är att etablera ett partnerskap för utveckling mellan Lunds
kommun och Lunds universitet. Näringslivets tillväxt och entreprenörskap är andra
huvudfrågor.
På den gemensamma listan står utveckling av kulturaktiviteter i hela kommunen.
Förbättring av Lunds skolor och skolmiljö samt förnyelse av Lunds parker, lekplatser
och gröna rum är också prioriterade samarbetsområden.
Kollektivtrafiken
Lund står inför stora och viktiga beslut om framtida infrastruktur och kollektivtrafik
för hela kommunen.
Det blir nu en teknikneutral utredning för ekonomiskt och miljömässigt hållbara
lösningar i samverkan med forskning, näringsliv, myndigheter och brukare.
Utredningen beräknas pågå under två år. Direktiven utformas gemensamt och en
styrgrupp utses där parterna är representerade.
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Överenskommelsen gör det möjligt att uppnå en bred politisk lösning för modern
kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice också för de som bor och arbetar i
Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp.
Av avtalet framgår att arbetet med detaljplanerna för Lundalänken inte påverkas.
Planarbetet slutförs, men beslut om framtida lösningar för kollektivtrafiken i Lund tas
först efter genomförd utredning. Tidsplanen forceras heller inte om statligt stöd till
kollektivtrafiken i Lund skulle komma att erbjudas.
Parterna är överens om att Lunds kommun i samverkan med Skånetrafiken, Lunds
universitet/LTH, K2 (nationellt!kunskaps/!och!kompetenscentrum!för!attraktiv!
kollektivtrafik!i!Lund)!samt relevanta företag tar initiativ till att under 2015 etablera
en demolinje med laddningsbara elbussar som del i det befintliga stadsnätet eller som
särskild linje.
Budgeten
Inför budgetarbetet har man kommit överens om att man ska ha en gemensam
överläggning om utgifterna i budgeten 2015 och att det samarbetet ska fortsätta inför
varje budgetår under mandatperioden.
Valen till förtroendeposter
Partierna kommer att ha en valteknisk samverkan inför valen av förtroendeposter i
kommunstyrelsen och i andra styrande organ.
FörNyaLund stödjer Alliansens kandidater till ordförandeposter och andra ledamöter i
kommunstyrelse och nämnder. Alliansen kommer å sin sida att stödja FörNyaLunds
kandidater till kommunstyrelsen (ordinarie ledamot) och ersättare till
byggnadsnämnden, servicenämnden och tekniska nämnden.
Kommentarer från partiföreträdarna
/ Vår överenskommelse om samarbete kanske!överraskar!många!lundabor,!säger!
Alliansens!ordförande!Mats!Helmfrid!och!FörNyaLunds!ordförande!Sverker!
Oredsson!i!ett!uttalande.!
!
/Vi!tror!dock!att!det!kan!innebära!en!vitalisering!av!arbetet!att!göra!Lund!till!
landets!bästa!kommun.!Partierna!har!många!punkter!av!gemensamt!intresse!i!
sina!valprogram.
-När det gäller kollektivtrafiken så kan Lund bli en föregångsstad med de allra bästa
tekniska lösningarna. Det kan ge nya arbetsplatser och stärka näringslivet, menar de
bägge partiföreträdarna.
Överenskommelsen stärker vår förutsättningar att bedriva en aktiv och konstruktiv
politik de kommande fyra åren, säger Mats Helmfrid.
-Vi har följt prioriteringarna i vårt valprogram. Kollektivtrafiken är den i särklass
viktigaste frågan för oss, framhåller Sverker Oredsson.
-Jag!vill!också!gärna!ha!sagt!att!vi!har!haft!konstruktiva!samtal!med!
Socialdemokraterna!och!Miljöpartiet,!men!de!var!inte!villiga!att!rucka!på!
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spårvägsplanerna.!Tillmötesgåendet!från!Alliansens!sida!var!större!i!våra!
kärnfrågor.
-Vår samverkan innebär inte att vi går in som en del av Alliansen. Vi är varken ett
höger- eller vänsterparti, betonar Anne Landin, ordförande i FörNyaLunds
kommunfullmäktigegrupp. I gruppen ingår också Börje Hed, Marie Henschen,
Sverker Oredsson tillsammans med ersättarna Jan Annerstedt och Tove Persson.
- Med överenskommelsen tar FörNyaLund sitt ansvar. Vi ser med tillförsikt ser fram
emot att förverkliga programmet FörNyaLund, summerar Anne Landin. /korrigerat
2014-10-22 pga felskrivning.C.Hj./
- Med det parlamentariska läget vi har i Lund ligger det ett ansvar både hos oss och de
rödgröna till breda, och ibland blocköverskridande, lösningar, säger Philip Sandberg
(fp).
.Vi är nöjda med överenskommelsen som ger bättre möjlighet att bo och verka i hela
kommunne, säger Inga-Kerstin Eriksson ©).
-Våra samtal har varit konstruktiva och ger förutsättningar för en förbättra
kollektivtrafik i hla kommunen, säger Torsten Czernyson, KD.
Bakgrund
FörNyaLund är ett nytt politiskt parti i Lund, som bildades så sent som i januari 2014. Partiet
är sprunget ur Aktionsgruppen för ett Spårvägsfritt Lund, som fortsatt är en fristående
organisation som arbetar för alternativa lösningar av Lunds kollektivtrafik.
Vid kommunalvalet den 14 september i år fick FörNyaLund 6,37 % av rösterna och fyra
mandat i kommunfullmäktige.
Allianspartierna samlade 25 mandat (Moderaterna 13, Folkpartiet 7, Centerpartiet 3 och
Kristdemokraterna 2).
I kommunfullmäktige erhöll Socialdemokraterna 15 mandat, Miljöpartiet 9, Vänsterpartiet 5,
Sverigedemokraterna 5 och Feministiskt Initiativ 2 mandat.

Ytterligare upplysningar
Kontaktuppgifter:

Alliansen:

Moderaterna. E-post: Mats.Helmfrid@Lund.se!!!!Mobiltel:!0707!34!77!67
Folkpartiet. E-post: philip.sandberg@folkpartiet.se

Mobiltel:!0723!23!42!60

Centerpartiet: E-post: ingakerstin.eriksson@swedenmail.com!!!!
Mobiltel:!0705!78!05!25
Kristdemokraterna: E-post: torsten.czernyson@lund.se Mobiltel:!!070/731!62!36

FörNyaLund:
Ordförande Sverker Oredsson. Tel 046-33 55 60.
E-post: sverker.oredsson@hist.lu.se
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Ordförande i fullmäktigegruppen, Anne Landin. Tel 0705-22 77 40.
E-post: anne.landin@construction.lth.se
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