protokollsbilaga § 379/01

Reservation; Köp av del av Värpinge 14:5
Avseende ärende 13, kommunfullmäktige 2021-12-15.

Frågan om inköp av mark i Värpinge är inte helt enkel. Det framställs i debatten att det en
fråga om att bevara jordbruksmark eller inte. Att kommunen köper marken innebär inte med
automatik att marken bebyggs. Del av marken kan också användas i bytesaffärer och därmed
förbli jordbruksmark.
Moderaterna håller med om att vi inte i onödan skall ianspråkta den bästa åkermarken för
bebyggelse, men vi inser också att det finns fall då detta är nödvändigt för att garantera en
förnuftig expansion av Lunds stad. En viktig faktor för oss är också när det finns frivilliga
säljare så vi slipper att använda komplicerade tvångsmedel.
Framöver måste vi säkerligen se över en del av de kommunala markinnehaven. Med en
förtätningsstrategi och en strategi att lokalisera verksamhetsområden till mindre värdefull
jordbruksmark kan det till och med bli aktuellt att sälja av kommunal mark som vi inte ser
något behov av.
En sammanvägd bedömning är att detta hade varit en god affär för lundaborna, både för att
i största möjliga mån bevara åkermarken men också främja det kunskapsintensiva kluster
som Lund alltid är i behov att stärka.

För moderata fullmäktigegruppen,

Fredrik Ljunghill (M)

protokollsbilaga § 382/01

Reservation ärende 16 Kommunfullmäktige 211215: Ägardirektiv för Lunds Rådhus
AB:s dotterbolag - återremitterat ärende.
Feministiskt initiativ har en kritisk syn på hanteringen av detta ärende som på de styrande
partiernas initiativ slogs ihop med beslutet om EVP och budget. Ägardirektiven för de
kommunala bolagen är kommunfullmäktiges främsta sätt att påverka riktningen för bolagens
verksamhet. Därmed förtjänar ärendet att behandlas separat och beredas på ett noggrant
och transparent sätt. Detta var även en av anledningarna till att vi gav vårt stöd till återremiss
av ärendet för ytterligare dialog med de kommunala bolagen.
Vi ser positivt på den dialog som till följd av återremissen hölls mellan Lunds Rådhus AB och
bolagsledningarna, men ser fortsatta brister med insyn och maktcentralisering. Feministiskt
initiativ har tydligt motsatt sig beslutet kring bildandet av Lunds Rådhus AB av precis samma
anledningar. Politikernas främsta roll är att i offentliga, demokratiska församlingar
representera sina väljare och verka i riktning för sin antagna politik. Vi ser inte att detta fullt
ut är möjligt inom styrelsearbete för aktiebolag. Vi vill dock här understryka att vi, oavsett
verksamhetsform, är mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs inom de kommunala
bolagen där vi har insyn.
Oavsett rådande omständigheter ser vi att vi har en skyldighet att påverka och göra våra
väljarnas röster hörda. Därför yrkade vi på tillägg till ägardirektiven för samtliga fyra bolagen
som innebär att de i sin ekonomiska planering ska lägga stor fokus på social, klimat- och
miljömässig hållbarhet, ekonomisk långsiktighet och prioritera sitt kärnuppdrag.
Vi stöttar också Miljöpartiets yrkande gällande att LKP ska arbeta med mobilitetslösningar
samt Vänsterpartiets förslag om en fysisk och tillgänglig turistbyrå inom ramen för Visit Lund
ABs verksamhet.

Vi reserverar oss till förmån för våra egna yrkanden.
Maja Grubelic
Ledamot
Feministiskt initiativ

Dmitri Ivanov
Ledamot
Feministiskt initiativ

protokollsbilaga § 383/01

Reservation ärende 17 Kommunfullmäktige 211215: Om- och tillbyggnad av
Vikingaskolan
Feministiskt initiativ ser behovet av, och hör de röster som höjs för bevarande av
Vikingaskolans verksamhet i sin nuvarande form: med skolklasser hela vägen från förskolan
upp till högstadiet. Vi ser ingen anledning att ändra denna välfungerande modell till förmån
för att högstadieelever på Linero ska behöva pendla hela vägen till Östratornskolan. Stora
enheter kan i vissa fall ha ekonomiska fördelar men vi ser att det är barnets bästa som
måste ligga i grunden för kommunens skolpolitik och beslut. Därför ser vi att högstadiet bör
vara kvar på Vikingaskolan.
Precis som det framgår i tjänsteskrivelsen är det nödvändigt att förnya och utöka skolans
lokaler vilket också skapar förutsättningar för en stor och grön skolgård. Detta är dock inte
synonymt med att verksamhetsmodellen måste ändras. Vårt ställningstagande är därför att
Vikingaskolans lokaler ska byggas om på nuvarande plats för att både möjliggöra samt
framtidssäkra nuvarande verksamhetsmodell.
Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande.

Maja Grubelic
Ledamot
Feministiskt initiativ

Dmitri Ivanov
Ledamot
Feministiskt initiativ

