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Kallelse och föredragningslista
Sammanträdesdatum
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2022-02-17
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2022-02-17

Tid

17.00

Plats

Polhemskolans aula

Följande ärenden ska behandlas:

1. Val av justerare samt beslut om tid och plats för justering av protokollet
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Anmälningsärenden till kommunfullmäktiges sammanträden år 2022
Dnr KS 2022/0027

4. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från Lotte Möller
(FNL)
Dnr KS 2022/0084

5. Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Annika Nilsson (FI)
Dnr KS 2021/0875

6. Val av ny ledamot i kommunrevisionen efter Araneya Olausson (FI)
Dnr KS 2021/0873

7. Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Petra Douhane (M)
Dnr KS 2021/1095

8. Val av ny ersättare i miljönämnden efter Lisa Hagelin (FI)
Dnr KS 2021/1069

9. Val av ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Albin Svensson (SD)
Dnr KS 2022/0014

10. Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Edith Escobar (L)
Dnr KS 2022/0026

11. Val av ny partiföreträdare för Vänsterpartiet efter Helena Falk (V)
Dnr KS 2022/0033
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12. Val av ny ledamot i styrelsen för Lunds Rådhus AB efter Helena Falk (V)
Dnr KS 2022/0094

13. Val av ny ledamot i byggnadsnämnden efter Nikola Maka (S)
Dnr KS 2022/0088

14. Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Björn Arvidsson (S)
Dnr KS 2022/0102

15. Val av ny ersättare i ägarnämnd Lund inom VA SYD efter Björn Arvidsson (S)
Dnr KS 2022/0103

16. Förändrade sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 med anledning
av planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025
Dnr KS 2021/0084

17. Lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin under 2022
Dnr KS 2022/0058

18. Översyn av felparkeringsavgifter i Lunds kommun
Dnr KS 2021/0657

19. Omförhandling av befintligt arrendeavtal rörande fastigheten Värpinge 17:26
Dnr KS 2021/1049

20. Motion från Helena Falk (V) och Sven-Bertil Persson (V) Verka för offentliga
vårdboenden
Dnr KS 2020/0501

21. Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima Jönsson Fahoum (V)
Frys hyrorna!
Dnr KS 2021/0342

22. Motion från Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och Maja Grubelic (FI) Hjälp
Lundaborna att komma ut – avskaffa hjälpmedelsavgiften
Dnr KS 2021/0280

23. Motion från Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S) Använd julens skönhet
för mer trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen
Dnr KS 2021/0204
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24. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Nej till
byggande på åkermark
Dnr KS 2021/0594

25. Motion från Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i hela Lunds
kommun
Dnr KS 2020/1093

26. Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Öppna upp nya
verksamhetsområden
Dnr KS 2021/0446

27. Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny Johansson (S) Slå två
flugor i en smäll - förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lund
Dnr KS 2021/0494

28. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför 15-minuters-staden i Lund efter
modell från Paris
Dnr KS 2021/0373

29. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ändrat ägardirektiv för LKF: Billösa
hushåll ska slippa betala för grannens parkering
Dnr KS 2021/0515

30. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) Biogaspump i
Veberöd och i Södra Sandby
Dnr KS 2019/0869

31. Motion från Margita Malmros (S) och Sebastian Jaktling (S) Barnets bästa - om
behovet av att stärka barn och ungas rättigheter i Lunds kommun
Dnr KS 2021/0157

32. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator och
sommartorg i Lund
Dnr KS 2021/0343

33. Motion från Fanny Johansson (S), Margita Malmros (S) och Maja Grubelic (FI)
Jämlik och inkluderande rekrytering ska vara självklart i Lund
Dnr KS 2021/0621

Kommunfullmäktige

Kallelse och föredragningslista
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

4 (66)

34. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Minska de ljusföroreningar som stör
djur och slösar med energi
Dnr KS 2021/0528

35. Fråga ställd till tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL) av Karin
Svensson Smith (MP) angående kommunal medfinansiering av motorväg
Dnr KS 2022/0055

36. Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Mia Honeth (L) av
Dmitri Ivanov (FI) Kommunens ansvar gällande gravida arbetstagare och
timavlönade inom barn- och skolnämndens område
Dnr KS 2022/0049

37. Interpellation ställd till kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL) från Sebastian
Jaktling (S) om kulturhus i Södra Sandby
Dnr KS 2022/0112

Mats Helmfrid (M)
Ordförande

Philip Lee
Kommunsekreterare
philip.lee@lund.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Mats Helmfrid (M), ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e vice ordf
Alexander Lewerentz (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Johan Nilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ursula Savonius (L)
Christoffer Karlsson (L)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Sebastian Jaktling (S)
Lina Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Angelica Svensson (V)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Pontus Ekberg Kjellström (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
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Jesper Sahlén (V)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP)
Ulf Nymark (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Lars Wirtén (MP)
Dragan Brankovic (SD)
Urban Nilsson (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Ann Tångmark (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Ersättare
Carl von Friesendorff (M)
Christoffer Stenström (M)
Lars Leonardsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Petra Douhane (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Pia Askman (C)
Camilla Ländin (C)
Axel Nordberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L)
Josefine Temrell (L)
Adrian Kasperczyk (L)
Gustav Lundblad (KD)
Ljiljana Lipovac (KD)
Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)
Joakim Twete (S)
Ann-Louise Levau (S)
Mats Nilsson (S)
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Nita Lorimer (V)
Lars A Ohlsson (V)
Anne Dederichs (V)
Peter Bergwall (MP)
Elsa Christersson (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Bengt Svensson (SD)
Marcus Svensson (SD)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Rolf Nilsson (FNL)
Lotte Möller (FNL)
Björn Palmqvist (FNL)

Kallelse

7 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Kommunfullmäktige

Kallelse

8 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011
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3. Anmälningsärenden till kommunfullmäktiges
sammanträden år 2022
Dnr KS 2022/0027

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande anmäls till kommunfullmäktige vid dess sammanträde
2022-02-17:
1. Protokoll kommunfullmäktiges demokratiberedning 202101-11
Dnr KS 2021/1027
2. Protokollsutdrag socialnämnden 2022-01-19 § 4 Uppföljning
av regelverk för Lunds kommun för bosättning för nyanlända
enligt bosättningslagen
Dnr KS 2022/0069
3. Protokollsutdrag servicenämnden 2022-01-19 § 4
Uppföljning av regelverk för Lunds kommun för bosättning
för nyanlända enligt bosättningslagen
Dnr KS 2022/0069
4. Socialförvaltningens och serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2021-11-28 Uppföljning av regelverk för
Lunds kommun för bosättning för nyanlända
Dnr KS 2022/0069
5. Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 16 Rutin för hantering av avsägelser i
kommunfullmäktiges valberedning
Dnr KS 2022/0039
6. Rutin för hantering av avsägelser i kommunfullmäktiges
valberedning
Dnr KS 2022/0039
7. Protokollsutdrag Helsingborgs kommunfullmäktige 2021-1214 § 257 Antagande av Översiktsplan för Helsingborgs stad
2021
Dnr KS 2022/0074
8. Granskningsutlåtande Översiktsplan för Helsingborgs stad
2021
Dnr KS 2022/0074
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9. Länsstyrelsens granskningsyttrande för Översiktsplan för
Helsingborgs stad 2021
Dnr KS 2022/0074
10. Samrådsredogörelse Översiktsplan för Helsingborgs stad
2021
Dnr KS 2022/0074
11. ÖP 2021 – Översiktsplan för Helsingborgs stad 2021
Dnr KS 2022/0074
12. Missivbrev från kommunrevisionen – Granskning av det
systematiska kvalitetsarbetet inom hemvården 2021
Dnr KS 2022/0077
13. Granskningsrapport – Granskning av det systematiska
kvalitetsarbetet inom hemvården
Dnr KS 2022/0077
14. Missivbrev från kommunrevisionen – Granskning avseende
kvalitet inom äldreomsorgen 2021
Dnr KS 2022/0077
15. Granskningsrapport – Uppföljning av granskning avseende
kvalitet inom äldreomsorgen 2021
Dnr KS 2022/0077
16. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-01-19 §20
Lundaförslaget – Förbjud elsparkcyklar
Dnr KS 2022/0128
17. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-30
Lundaförslaget – Förbjud elsparkcyklar
Dnr KS 2022/0128
18. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-01-19 § 21
Lundaförslaget – Hundrastgård i Sofiaparken
Dnr KS 2021/0637
19. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-04
Lundaförslaget – Hundrastgård i Sofiaparken
Dnr KS 2021/0637
20. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-01-19 § 22
Lundaförslaget – Medborgarförslag för etiska riktlinjer mot
sexistisk reklam
Dnr KS 2021/0575
21. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-13
Lundaförslaget – Medborgarförslag för etiska riktlinjer mot
sexistisk reklam
Dnr KS 2021/0575

Underlag för beslut


Inkomna protokollsutdrag, skrivelser et cetera (enligt ovan)
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4. Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige från Lotte Möller (FNL)
Dnr KS 2022/0084

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Lotte Möller (FNL) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige, samt

att

hemställa hos Länsstyrelsen Skåne om ny sammanräkning
avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige efter
Lotte Möller (FNL).

Sammanfattning
Lotte Möller (FNL) har den 28 januari 2022 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har med
anledning av detta att ta ställning till avsägelsen, liksom att tillskriva
länsstyrelsen, på det att länsstyrelsen i enlighet med 14 kap. 23 §
vallagen (SFS 2005:837) kan göra nya beräkningar och utse ny
ersättare.
Av 4 kap. 6 § kommunallagen (SFS 2017:725) framgår att
förtroendevald ska entledigas från uppdrag vid avgång om det inte
finns särskilda skäl mot detsamma.

Underlag för beslut


Avsägelse från Lotte Möller (FNL) avseende uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige, inkommen 2022-01-28

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörd förtroendevald
Länsstyrelsen Skåne

Kommunfullmäktige
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5. Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter
Annika Nilsson (FI)
Dnr KS 2021/0875

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Judith Redegard (FI) till ny ersättare i tekniska nämnden
efter Annika Nilsson (FI), detta för perioden fram till och med
2022-12-31.

Sammanfattning
Annika Nilsson (FI) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2021, §
370, att entlediga Annika Nilsson (FI) från uppdraget, detta efter
valberedningens behandling av ärendet i denna del den 7 december
2021, § 129.
Kommunfullmäktige har med anledning av detta att endast utse ny
förtroendevald till uppdraget.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 17 Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter
Annika Nilsson (FI)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202201-11 § 4 Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Annika
Nilsson (FI) - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 § 370 Val
av ny ersättare i tekniska nämnden efter Annika Nilsson (FI)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202112-07 § 129 Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter
Annika Nilsson (FI)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202111-09 § 122 Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter
Annika Nilsson (FI) - bordläggning
Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden från
Annika Nilsson (FI), inkommen 2021-10-21

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörd förtroendevald
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige
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6. Val av ny ledamot i kommunrevisionen efter
Araneya Olausson (FI)
Dnr KS 2021/0873

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Joakim Månsson Bengtsson (FI) till ny ledamot i
kommunrevisionen efter Araneya Olausson (FI).

Sammanfattning
Araneya Olausson (FI) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen liksom flyttat från kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2021, § 371, att
entlediga Araneya Olausson (FI) från uppdraget, detta efter
valberedningens behandling av ärendet i denna del den 7 december
2021, § 130.
Kommunfullmäktige har med anledning av detta att endast utse ny
förtroendevald till uppdraget.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 18 Val av ny ledamot i kommunrevisionen efter
Araneya Olausson (FI)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202201-11 § 5 Val av ny ledamot i kommunrevisionen efter
Araneya Olausson (FI) - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 § 371 Val
av ny ledamot i kommunrevisionen efter Araneya Olausson
(FI)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202112-07 § 130 Val av ny ledamot i kommunrevisionen efter
Araneya Olausson (FI)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202111-09 § 123 Val av ny ledamot i kommunrevisionen efter
Araneya Olausson (FI) - bordläggning
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen från
Araneya Olausson (FI), inkommen 2021-10-20

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörd förtroendevald

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen
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7. Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter
Petra Douhane (M)
Dnr KS 2021/1095

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Gert Birgersby (M) till ny nämndeman vid Lunds tingsrätt
efter Petra Douhane (M), detta för perioden fram till och med
2023-12-31.

Sammanfattning
Petra Douhane (M) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid
Lunds tingsrätt. Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den
11 januari 2022, § 9, att bordlägga ärendet i den del som avser
nominering av ny förtroendevald till uppdraget, liksom att under
tiden föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Petra
Douhane (M) från detsamma. Kommunfullmäktige behandlade
ärendet i sistnämnda del vid dess sammanträde den 25 januari 2022,
§ 7, varvid entledigandet bifölls.
Kommunfullmäktiges har med anledning av detta endast att utse ny
förtroendevald till uppdraget.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 20 Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter
Petra Douhane (M)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25 § 7 Val av
ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Petra Douhane (M)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202201-11 § 9 Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter
Petra Douhane (M)
Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Lunds tingsrätt
från Petra Douhane (M), inkommen 2021-12-20

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörd förtroendevald
Lunds tingsrätt

Kommunfullmäktige
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8. Val av ny ersättare i miljönämnden efter Lisa
Hagelin (FI)
Dnr KS 2021/1069

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Bo Wennergren (FI) till ny ersättare i miljönämnden efter
Lisa Hagelin (FI), detta för perioden fram till och med 2022-1231.

Sammanfattning
Lisa Hagelin (FI) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
miljönämnden. Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 11
januari 2022, § 11, att bordlägga ärendet i den del som avser
nominering av ny förtroendevald till uppdraget, liksom att under
tiden föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Lisa Hagelin
(FI) från detsamma. Kommunfullmäktige behandlade ärendet i
sistnämnda del vid dess sammanträde den 25 januari 2022, § 9,
varvid entledigandet bifölls.
Kommunfullmäktiges har med anledning av detta endast att utse ny
förtroendevald till uppdraget.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 21 Val av ny ersättare i miljönämnden efter Lisa
Hagelin (FI)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25 § 9 Val av
ny ersättare i miljönämnden efter Lisa Hagelin (FI)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202201-11 § 11 Val av ny ersättare i miljönämnden efter Lisa
Hagelin (FI)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljönämnden från Lisa
Hagelin (FI), inkommen 2021-12-10

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörd förtroendevald
Miljönämnden

Kommunfullmäktige
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9. Val av ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden
efter Albin Svensson (SD)
Dnr KS 2022/0014

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Susanne Fors (SD) till ny ledamot i vård- och
omsorgsnämnden efter Albin Svensson (SD), detta för perioden
fram till och med 2022-12-31, samt

att

utse Daniel Lindenryd (SD) till ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden efter Susanne Fors (SD), detta för perioden
fram till och med 2022-12-31.

Sammanfattning
Albin Svensson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i vårdoch omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges valberedning beslutade
den 11 januari 2022, § 13, att bordlägga ärendet i den del som avser
nominering av ny förtroendevald till uppdraget, liksom att under
tiden föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Albin
Svensson (SD) från detsamma. Kommunfullmäktige behandlade
ärendet i sistnämnda del vid dess sammanträde den 25 januari 2022,
§ 10, varvid entledigandet bifölls.
Kommunfullmäktige har med anledning av detta endast att utse ny
förtroendevald till uppdraget.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunfullmäktige valberedning 2022-0201 § 13 Val av ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter
Albin Svensson (SD)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25 § 10 Val av
ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Albin Svensson
(SD)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202201-11 § 13 Val av ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden
efter Albin Svensson (SD)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden från Albin Svensson (SD), inkommen 202201-07

Beslutet skickas till
För kännedom:

Kommunfullmäktige

Berörd förtroendevald
Vård- och omsorgsnämnden

Kallelse

19 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Kommunfullmäktige

Kallelse

20 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

10. Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter
Edith Escobar (L)
Dnr KS 2022/0026

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Edith Escobar (L) från uppdraget som nämndeman
vid Lunds tingsrätt.

Sammanfattning
Edith Escobar (L) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid
Lunds tingsrätt. Kommunfullmäktiges valberedning har vid
sammanträde den 2 februari 2022, § 24, beslutat att bordlägga
ärendet i den del som avser att nominera ny ledamot.
Kommunfullmäktige har därför vid detta tillfälle endast att ta
ställning till entledigande av Edith Escobar (L).
Av 4 kap. 6 § kommunallagen (SFS 2017:725) framgår att
förtroendevald ska entledigas från uppdrag vid avgång om det inte
finns särskilda skäl mot detsamma.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 24 Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter
Edith Escobar (L)
Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Lunds tingsrätt
från Edith Escobar (L), inkommen 2022-01-13

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörda förtroendevalda
Lunds tingsrätt

Kommunfullmäktige

Kallelse

21 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

11. Val av ny partiföreträdare för Vänsterpartiet
efter Helena Falk (V)
Dnr KS 2022/0033

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Helena Falk (V) från uppdraget som partiföreträdare
för Vänsterpartiet, detta från och med 2022-03-01, samt

att

utse Peter Hang (V) till ny partiföreträdare för Vänsterpartiet
efter Helena Falk (V), detta till en tjänstgöringsgrad om 40 %
och för perioden 2022-03-01–2022-12-31.

Sammanfattning
Helena Falk (V) har avsagt sig uppdraget som partiföreträdare för
Vänsterpartiet.
Partiföreträdare utses av kommunfullmäktige per mandatperiod för
de partier representerade i fullmäktige som inte annars företräds av
kommunalråd eller oppositionsråd. För Vänsterpartiets del innehas
uppdraget till 40 % av Helena Falk (V) respektive till 60 % av Jesper
Sahlén (V).
Kommunfullmäktige har med anledning av Helena Falks (V)
avsägelse att besluta om entledigande av vederbörande, samt att
utse ny förtroendevald till uppdraget.
Av 4 kap. 6 § kommunallagen (SFS 2017:725) framgår att
förtroendevald ska entledigas från uppdrag vid avgång om det inte
finns särskilda skäl mot detsamma.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 25 Val av ny partiföreträdare för Vänsterpartiet efter
Helena Falk (V)
Avsägelse av uppdrag som partiföreträdare för Vänsterpartiet
från Helena Falk (V), inkommen 2022-01-13

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörda förtroendevalda
Vänsterpartiet Lund

Kommunfullmäktige

Kallelse

22 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

12. Val av ny ledamot i styrelsen för Lunds Rådhus
AB efter Helena Falk (V)
Dnr KS 2022/0094

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Jesper Sahlén (V) till ny ledamot i styrelsen för Lunds
Rådhus AB efter Helena Falk (V), detta för perioden från och
med 2022-03-01 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Sammanfattning
Helena Falk (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för
Lunds Rådhus AB. Kommunfullmäktige har med anledning av detta
att utse ny förtroendevald till uppdraget.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § Val av ny ledamot i styrelsen för Lunds Rådhus AB
efter Helena Falk (V)
Avsägelse från Helena Falk (V) avseende uppdrag som
ledamot i styrelsen för Lunds Rådhus AB, inkommen 202201-31

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörda förtroendevalda
Lunds Rådhus AB

Kommunfullmäktige

Kallelse

23 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

13. Val av ny ledamot i byggnadsnämnden efter
Nikola Maka (S)
Dnr KS 2022/0088

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Nikola Maka (S) från uppdraget som ledamot i
byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Nikola Maka (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
byggnadsnämnden. Kommunfullmäktiges valberedning har vid
sammanträde den 2 februari 2022, § 27, beslutat att bordlägga
ärendet i den del som avser att nominera ny ledamot.
Kommunfullmäktige har därför vid detta tillfälle endast att ta
ställning till entledigande av vederbörande.
Av 4 kap. 6 § kommunallagen (SFS 2017:725) framgår att
förtroendevald ska entledigas från uppdrag vid avgång om det inte
finns särskilda skäl mot detsamma.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 27 Val av ny ledamot i byggnadsnämnden efter Nikola
Maka (S)
Avsägelse från Nikola Maka (S) avseende uppdrag som
ledamot i byggnadsnämnden, inkommen 2022-01-28

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörda förtroendevalda
Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

24 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

14. Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter
Björn Arvidsson (S)
Dnr KS 2022/0102

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Björn Arvidsson (S) från uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden.

Sammanfattning
Björn Arvidsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges valberedning har vid
sammanträde den 2 februari 2022, § 28, beslutat att bordlägga
ärendet i den del som avser att nominera ny ledamot.
Kommunfullmäktige har därför vid detta tillfälle endast att ta
ställning till entledigande av vederbörande.
Av 4 kap. 6 § kommunallagen (SFS 2017:725) framgår att
förtroendevald ska entledigas från uppdrag vid avgång om det inte
finns särskilda skäl mot detsamma.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 28 Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Björn
Arvidsson (S)
Avsägelse från Björn Arvidsson (S) avseende uppdrag som
ersättare i tekniska nämnden, inkommen 2022-02-01

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörda förtroendevalda
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

25 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

15. Val av ny ersättare i ägarnämnd Lund inom VA
SYD efter Björn Arvidsson (S)
Dnr KS 2022/0103

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

föreslå förbundsfullmäktige inom VA SYD att entlediga Björn
Arvidsson (S) från uppdraget som ersättare i ägarnämnd Lund.

Sammanfattning
Björn Arvidsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
ägarnämnd Lund inom VA SYD. Kommunfullmäktiges valberedning
har vid sammanträde den 2 februari 2022, § 29, beslutat att
bordlägga ärendet i den del som avser att nominera ny ledamot.
Kommunfullmäktige har därför vid detta tillfälle endast att ta
ställning till förslag avseende entledigande av vederbörande.
Av 4 kap. 6 § kommunallagen (SFS 2017:725) framgår att
förtroendevald ska entledigas från uppdrag vid avgång om det inte
finns särskilda skäl mot detsamma.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202202-01 § 29 Val av ny ersättare i ägarnämnd Lund inom VA
SYD efter Björn Arvidsson (S)
Avsägelse från Björn Arvidsson (S) avseende uppdrag som
ersättare i ägarnämnd Lund inom VA SYD, inkommen 202111-10

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
VA SYD
För kännedom:
Berörda förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kallelse

26 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

16. Förändrade sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2022 med anledning av
planeringsdirektiv för ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2023–2025
Dnr KS 2021/0084

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förlänga kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november
2022 till två heldagar den 24–25 november 2022, med start
klockan 08.30 båda dagarna, samt

att

kommunfullmäktiges sammanträde den 15–16 juni 2022
förkortas till ett ordinarie sammanträde den 16 juni 2022, med
start klockan 17.00.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 december 2021,
§ 328, att återremittera planeringsdirektiv för ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med utgångspunkt att ett beslut
av EVP 2023–2025 med budget för 2023 ska tas av ett nyvalt
kommunfullmäktige efter 2022-års val. Ett reviderat förslag till
planeringsdirektiv för EVP har framtagits med en tidplan som
föreslår att ett nyvalt kommunfullmäktige fastställer EVP 2023–2025
i slutet av november 2022. Detta påverkar redan beslutade
sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
år 2022, då nuvarande sammanträdesplanering ursprungligen
beslutades utifrån att EVP 2023–2025 med budget för 2023 skulle
fastställas av kommunfullmäktige på instansens sammanträde den
15–16 juni 2022.
Med anledning härav föreslås vissa förändringar i berörda
sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Underlag för beslut




Förändrade sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2022 med anledning av
planeringsdirektiv för ekonomi och verksamhetsplan (EVP)
2023–2025
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-01-24 § 10 Förändrade sammanträdestider för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 med

Kommunfullmäktige





Kallelse

27 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

anledning av planeringsdirektiv för ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2023–2025
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12 Förändrade
sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2022 med anledning av
planeringsdirektiv för EVP 2023–2025
Bilaga - Reviderat planeringsdirektiv inför ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2023-2025, per KS AU beslut § 9,
2022-01-24

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kansli
För kännedom:
Samtliga nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige

Kallelse

28 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

17. Lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av
pandemin under 2022
Dnr KS 2022/0058

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts till
0 kr 2022,

att

avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering
sätts till 0 kronor 2022,

att

kommunala korttidsparkeringar (30 min) i gaturummet i
stadskärnan ska vara avgiftsfria under resterande del av 2022.

Sammanfattning
Pandemin (covid-19) medför stora utmaningar för
samhället. Kommunen utgår i sitt arbete och åtgärder från ansvariga
myndigheters bedömningar och rekommendationer. Lunds kommun
har beslutat om ett antal åtgärder för att hantera och lindra
konsekvenserna av pandemin under 2020 och 2021. Nya
åtgärder föreslås i föreliggande ärende.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sin beredning av
ärendet den 31 januari 2022, § 14, att ärendet skulle kompletteras
med underlag avseende ekonomiska konsekvenser och hantering,
vilket har gjorts i tjänsteskrivelse inför innevarande sammanträde.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-02 Lokala
åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin under
2022, inklusive protokollsbilaga (skriftlig reservation från
MP)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01 Lokala
åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin,
reviderad efter sammanträde i KS AU 2022-01-31
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-0131 § 14 Lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av
pandemin under 2022
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28 Lokala
åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin

Kommunfullmäktige

Kallelse

29 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Lunds Kommuns Parkerings AB

Kommunfullmäktige

Kallelse

30 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

18. Översyn av felparkeringsavgifter i Lunds kommun
Dnr KS 2021/0657

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslaget att felparkeringsavgifter i Lunds kommun
ska höjas med 200 kronor per förseelse till nivåerna 600, 800
och 1000 kronor, samt

att

höjningen ska gälla från den 1 april 2022.

Sammanfattning
Allmänna gator används av många trafikgrupper i konkurrens. Alla
gruppers intressen bör beaktas och det är viktigt att upprätthålla
framkomlighet, tillgänglighet och säkerställa trafiksäkerhet på
gatorna inom kommunen. Felparkerade fordon inverkar negativt på
framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet.
Lunds kommun har inte justerat nivån på felparkeringsavgifter på
över femton år. Utifrån en översyn av felparkeringsavgifterna
föreslås att dessa höjs med 200 kronor per förseelse från den 1 april
2022.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-02 Översyn av
felparkeringsavgifter i Lunds kommun, inklusive tillhörande
protokollsbilaga (skriftlig reservation från SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-01-24 § 16 Översyn av felparkeringsavgifter i Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-11 Översyn av
felparkeringsavgifter i Lunds kommun
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-11-24 § 359
Yttrande över förslag om höjning av felparkeringsavgifter
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14 Remiss
– Förslag till kommunfullmäktige om höjning av
felparkeringsavgifter, KS 2021/0657
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-11-11 § 179
Yttrande över förslag om höjning av felparkeringsavgifter
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-02 Remiss:
"Förslag till kommunfullmäktige om höjning av
felparkeringsavgifter"

Kommunfullmäktige




Kallelse

31 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Protokollsutdrag i Lunds Rådhus AB 2021-08-30 §
123 Skrivelse från LKP AB: Förslag till kommunfullmäktige
om höjning av felparkeringsavgifter
Lunds Kommuns Parkerings AB:s skrivelse 2021-07-16
Förslag om höjning av felparkeringsavgifter

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Lunds Kommuns Parkerings AB
För kännedom:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

32 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

19. Omförhandling av befintligt arrendeavtal rörande
fastigheten Värpinge 17:26
Dnr KS 2021/1049

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att omförhandla avtalet om
jordbruksarrende rörande del av fastigheten Värpinge 17:26 i
Lund så att avtalstiden för området markerat med röd ring
(norra delen av område 4) på karta över arrendeområdet blir
20 år.

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslås ges i uppdrag att omförhandla
nuvarande arrendeavtal avseende del av fastigheten Värpinge 17:26
i Lund så att det blir ett tjugoårigt avtal på del av den upplåtna
marken.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-02 §
53 Omförhandling av befintligt arrendeavtal rörande
fastigheten Värpinge 17:26, inklusive tillhörande
protokollsbilaga (skriftlig reservation från SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-01-24 § 23 Omförhandling av befintligt arrendeavtal
rörande fastigheten Värpinge 17:26
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-13
Omförhandling av befintligt arrendeavtal rörande fastigheten
Värpinge 17:26
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-12-08 § 389
Omförhandling av befintligt arrendeavtal rörande fastigheten
Värpinge 17:26
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-26
Omförhandling av befintligt arrendeavtal rörande fastigheten
Värpinge 17:26
Gällande arrendeavtal

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:

Kommunfullmäktige

Arrendatorn

Kallelse

33 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Kommunfullmäktige

Kallelse

34 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

20. Motion från Helena Falk (V) och Sven-Bertil
Persson (V) Verka för offentliga vårdboenden
Dnr KS 2020/0501

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Sven-Bertil Persson (V) yrkar i motion
inkommen den 4 juli 2020 att kommunfullmäktige ska besluta att
uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att Kommunförbundet
Skåne (Skånes kommuner), istället för att göra stora
ramupphandlingar, ska utarbeta ett system där kommunerna
bedriver de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

Underlag för beslut









Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25 § 21
Motion från Helena Falk (V) och Sven-Bertil Persson (V)
Verka för offentliga vårdboenden - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
390 Motion från Helena Falk (V) och Sven-Bertil Persson (V)
Verka för offentliga vårdboenden - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-18 §
362 Motion från Helena Falk (V) och Sven-Bertil Persson (V)
Verka för offentliga vårdboenden - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-20 § 358 Motion
från Helena Falk (V) och Sven-Bertil Persson (V) Verka för
offentliga vårdboenden, inkl. skriftlig reservation från (MP)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-10-04 § 724 Motion från Helena Falk (V) och Sven-Bertil
Persson (V) Verka för offentliga vårdboenden
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-20 Motion från
Helena Falk (V) m.fl. Verka för offentliga vårdboenden
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-06-09 § 89 Remissvar i
ärende Motion från Helena Falk (V) m.fl. Verka för offentliga
vårdboenden
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 Yttrande
avseende motion Verka för offentligt drivna vårdboende

Kommunfullmäktige





Kallelse

35 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-09-15 §
80 Yttrande avseende motion Verka för offentligt drivna
vårdboenden, inkl. gemensam reservation (V och FI)
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-26
Yttrande avseende motion Verka för offentligt drivna
vårdboenden
Motion från Helena Falk (V) m.fl. Verka för offentliga
vårdboenden, inkommen 2020-06-01

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

36 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

21. Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V)
och Saima Jönsson Fahoum (V) Frys hyrorna!
Dnr KS 2021/0342

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att ge Lunds Kommuns Fastighets AB i uppdrag att frysa
bolagets hyror på bostäder i enlighet med motionens intentioner.
Ärendet har remitterats till Lunds Rådhus AB vars styrelse föreslår
att motionen avslås.
Kommunstyrelsen avstyrker motionen.

Underlag för beslut










Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 22 Motion från Jesper
Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima Jönsson Fahoum (V)
Frys hyrorna - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
391 Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima
Jönsson Fahoum (V) Frys hyrorna! - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-18 §
363 Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima
Jönsson Fahoum (V) Frys hyrorna! - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-20 § 359 Motion
från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima Jönsson
Fahoum (V) Frys hyrorna!, inkl. skriftlig reservation från (V)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-10-04 § 275 Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk
(V) och Saima Jönsson Fahoum (V) Frys hyrorna!
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-20 Motion från
Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima Jönsson Fahoum
(V) Frys hyrorna!
Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2021-05-31 §
106 Remiss, motion från Västerpartiet
Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-05-06 Remiss,
motion från Vänsterpartiet
Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Saima
Jönsson Fahoum (V) Frys hyrorna!, inkommen 2021-04-13

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Lunds Rådhus AB
LKF

Kallelse

37 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

22. Motion från Fanny Johansson (S), Helena Falk (V)
och Maja Grubelic (FI) Hjälp Lundaborna att komma
ut – avskaffa hjälpmedelsavgiften
Dnr KS 2021/0280

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och Maja Grubelic (FI) har i
gemensam motion, inkommen den 25 mars 2021, yrkat att
kommunfullmäktige ska besluta att upphäva kommunfullmäktiges
tidigare beslut § 17, 2020-01-30, om en abonnemangsavgift på
hjälpmedel i ordinärt boende på 65 kr/mån, oavsett antal
hjälpmedel, att upphäva samma beslut om en avgift för hämtning av
hjälpmedel i ordinärt boende, samt att kostnaderna för detta 2021
ska finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel för
åtgärder med anledning av covid-19.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig under beredningen av
ärendet.
Kommunstyrelsen avstyrker motionen.

Underlag för beslut









Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 23 Motion från (S), (V) och
(FI) Hjälp Lundaborna att komma ut - avskaffa
hjälpmedelsavgiften - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
392 Motion från Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och
Maja Grubelic (FI) Hjälp Lundaborna att komma ut – avskaffa
hjälpmedelsavgiften - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-18 §
364 Motion från Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och
Maja Grubelic (FI) Hjälp Lundaborna att komma ut – avskaffa
hjälpmedelsavgiften - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-20 § 360 Motion
från Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och Maja Grubelic
(FI) Hjälp Lundaborna att komma ut – avskaffa
hjälpmedelsavgiften, inkl. skriftlig reservation från (MP)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-10-04 § 277 Motion från Fanny Johansson (S), Helena

Kommunfullmäktige








Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Falk (V) och Maja Grubelic (FI) Hjälp Lundaborna att komma
ut – avskaffa hjälpmedelsavgiften
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-20 Motion från
Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och Maja Grubelic (FI)
Hjälp Lundaborna att komma ut – avskaffa
hjälpmedelsavgiften
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-09-15 §
79 Yttrande avseende motion Hjälp lundaborna att komma ut
- avskaffa hjälpmedelsavgiften, inkl. reservationer (S, V och FI
gemensamt samt MP)
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-26
Yttrande avseende motion Hjälp lundaborna att komma ut avskaffa hjälpmedelsavgiften
Motion från Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och Maja
Grubelic (FI) Hjälp Lundaborna att komma ut – avskaffa
hjälpmedelsavgiften, inkommen 2021-03-25

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

23. Motion från Lena Fällström (S) och Haris
Hadzovic (S) Använd julens skönhet för mer
trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen
Dnr KS 2021/0204

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförts i
ärendet.

Sammanfattning
Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S) har den 25 februari 2021
inkommit med motion rubricerad ”Använd julens skönhet för mer
trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen”. I motionen
föreslås bland annat att tekniska nämnden får i uppdrag att utöka
utsmyckningen under vintertid för att skapa trivsamma och trygga
mötesplatser i hela kommunen.

Underlag för beslut












Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 24 Motion från Lena
Fällström (S) och Haris Hadzovic (S) Använd julens skönhet
för mer trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
393 Motion från Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S)
Använd julens skönhet för mer trivsamma och trygga
mötesplatser i kommunen - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 399 Motion
från Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S) Använd julens
skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i
kommunen
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 312 Motion från Lena Fällström (S) och Haris
Hadzovic (S) Använd julens skönhet för mer trivsamma och
trygga mötesplatser i kommunen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-10-13 Motion från
Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S) Använd julens
skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i
kommunen
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-08-17 § 260
Motion från Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S)

Kommunfullmäktige





Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Använd julens skönhet för mer trivsamma och trygga
mötesplatser i kommunen
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 Motion
från Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S) Använd julens
skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i
kommunen
Motion från Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S)
Använd julens skönhet för mer trivsamma och trygga
mötesplatser i kommunen, inkommen 2021-02-25

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

24. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa
Björnberg (MP) Nej till byggande på åkermark
Dnr KS 2021/0594

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) har den 22 juni
2021 inkommit med en motion vari föreslås att kommunfullmäktige
ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en
nollvision för exploatering av åkermark.
Kommunkontorets bedömning är att flera konkurrerande
styrdokument riskerar att skapa målkonflikter inom kommunens
arbete. Styrningen av hur kommunen använder mark ska enligt planoch bygglagen konkretiseras i just översiktsplanen. Översiktsplanen
bör därför även framgent, för bibehållen tydlighet, vara det
styrdokument där markanvändningen hanteras. Med hänvisning till
detta avstyrker kommunstyrelsen motionen.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 25 Motion från Karin
Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Nej till
byggande på åkermark - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
394 Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa
Björnberg (MP) Nej till byggande på åkermark - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 400 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Nej
till byggande på åkermark, inkl. skriftlig reservation från (C)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 314 Motion från Karin Svensson Smith (MP)
och Ewa Björnberg (MP) Nej till byggande på åkermark
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Nej till
byggande på åkermark
Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg
(MP) Nej till byggande på åkermark, inkommen 2021-06-22

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Kallelse

43 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

25. Motion från Anders Almgren (S) Stärk och
utveckla handeln i hela Lunds kommun
Dnr KS 2020/1093

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning
Socialdemokraterna i Lund har genom Anders Almgren (S) den 28
december 2022 inkommit med en motion om att stärka och utveckla
handeln i hela Lunds kommun. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
handelspolicy tillsammans med berörda kommunala nämnder och
bolag samt relevanta externa aktörer. Handelspolicyn ska redogöra
för kommunens förhållningssätt till handel och bidra till att
tydliggöra och stärka handelns roll i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad,
detta framförallt med hänvisning till att en handelsutredning är
under arbete inom kommunkontoret, vilken kommer att
inkorporeras i arbetet med översiktsplanen liksom i framtida arbete
kring stadskärnan.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 26 Motion från Anders
Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i hela Lunds kommun
- bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
395 Motion från Anders Almgren (S) Stärk och utveckla
handeln i hela Lunds kommun - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 402 Motion
från Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i hela
Lunds kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 316 Motion från Anders Almgren (S) Stärk och
utveckla handeln i hela Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14 Motion från
Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i hela Lunds
kommun
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-05-20 § 86 Remiss:
Motion från Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i
hela Lunds kommun

Kommunfullmäktige




Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-05 Remiss:
Motion från Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i
hela Lunds kommun
Motion från Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i
hela Lunds kommun, inkommen 2020-12-28

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

26. Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström
(S) Öppna upp nya verksamhetsområden
Dnr KS 2021/0446

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning
Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) har den 12 maj 2021
inkommit med en motion om att kommunen behöver öppna upp nya
verksamhetsområden. I motionen föreslås att tekniska nämnden ska
ges i uppdrag att börja planera och projektera för att senast 2023
öppna minst ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Lunds stad.
Var Lunds kommun ska utvecklas finns beskrivet och konkretiserat i
den utbyggnadsplan som för närvarande är ute på remiss, detta per
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk planering, den
13 september 2021, § 51. Denna utgår i sin tur från översiktsplanen
som dessutom kommer att genomgå revidering nästa år.
Markpolicyn, som tar upp strategiska markförvärv och hur
kommunen ska bedriva sin markpolitik, är även den ute på remiss
efter tidigare nämnda beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses vara besvarad med
hänvisning till detta redan pågående arbete.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 27 Motion från Björn
Abelson (S) och Lena Fällström (S) Öppna upp nya
verksamhetsområden - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
396 Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S)
Öppna upp nya verksamhetsområden - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 403 Motion
från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Öppna upp nya
verksamhetsområden, inkl. skriftlig reservation från (C)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 317 Motion från Björn Abelson (S) och Lena
Fällström (S) Öppna upp nya verksamhetsområden
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Öppna upp nya
verksamhetsområden

Kommunfullmäktige





Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-09-21 § 307
Motion- Öppna upp nya verksamhetsområden
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10 MotionÖppna upp nya verksamhetsområden
Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Öppna
upp nya verksamhetsområden, inkommen 2021-05-12

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

27. Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S)
och Fanny Johansson (S) Slå två flugor i en smäll förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i
centrala Lund
Dnr KS 2021/0494

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny Johansson (S) föreslår i
motion inkommen den 24 maj 2021 att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt barn- och skolnämnden att, tillsammans med
kommunstyrelsen och servicenämnden, liksom i samverkan med
övriga berörda nämnder, utreda möjligheterna att kombinera en
förnyelse av förskolan Forsbergs minne med nya kontorslokaler,
samt att i utredningen också uppdra åt barn- och skolnämnden att
särskilt pröva Forsbergs minne som ny möjlig placering för
kommunens jourförskola.
Kommunstyrelsen avstyrker motionen med hänvisning till att behov
av nya lokaler för kommunal verksamhet ses över inom den årliga
strategiska lokalförsörjningsplanen och utgår från de behov som
verksamheterna lyfter fram. En eventuell utredning av det slag som
föreslås bör genomföras som en del i den årliga uppdateringen av
den strategiska lokalförsörjningsplanen, snarare än som ett separat
uppdrag.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 28 Motion från (S) Slå två
flugor i en smäll - förnyade förskolelokaler och nya
arbetsplatser i centrala Lund - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
397 Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny
Johansson (S) Slå två flugor i en smäll - förnyade
förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lund bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 404 Motion
från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny Johansson
(S) Slå två flugor i en smäll - förnyade förskolelokaler och nya
arbetsplatser i centrala Lund

Kommunfullmäktige



















Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 318 Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete
(S) och Fanny Johansson (S) Slå två flugor i en smäll förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala
Lund
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny Johansson (S)
Slå två flugor i en smäll - förnyade förskolelokaler och nya
arbetsplatser i centrala Lund
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-08-19 § 126
Yttrande över remiss: Motion från Björn Abelson m.fl. – Slå
två flugor i en smäll – förnyade förskolelokaler och nya
arbetsplatser i centrala Lund
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-24 Motion
från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny Johansson
(S): Slå två flugor i en smäll - förnyade förskolelokaler och nya
arbetsplatser i centrala Lund
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-08-31 § 140
Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny
Johansson (S): Slå två flugor i en smäll - förnyade
förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lunds
kommun
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-09
Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny
Johansson (S): Slå två flugor i en smäll - förnyade
förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lund
Protokollsutdrag servicenämnden 2021-09-15 § 58 Remiss:
Motion från Björn Abelson (S) m.fl. - Slå två flugor i en smäll förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala
Lund
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-30 Remiss:
Motion från Björn Abelson (S) m.fl. - Slå två flugor i en smäll förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala
Lund
Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny
Johansson (S) Slå två flugor i en smäll - förnyade
förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lund,
inkommen 2021-05-24

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Barn- och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Servicenämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

28. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför 15minuters-staden i Lund efter modell från Paris
Dnr KS 2021/0373

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har den 20 april 2021 inkommit med en
motion med förslag om att införa konceptet 15-minutersstaden i
Lund efter modell från Paris. Enligt motionären är syftet med
konceptet att få till en trivsam, grön och hälsofrämjande stad att leva
i.
Kommunkontorets bedömning är att Lund redan i dag besitter flera
av de kvaliteter som 15-minutersstaden eftersträvar i sin modell, och
att kommunen därför istället bör arbeta vidare med
hållbarhetsaspekterna inom befintliga verksamheter och inom
stadsutvecklingen. Med hänvisning till detta avstyrker
kommunstyrelsen motionen.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 29 Motion från Karin
Svensson Smith (MP) Inför 15-minuters-staden i Lund efter
modell från Paris - bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 398
2021-12-15 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför 15minuters-staden i Lund efter modell från Paris - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 405 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Inför 15-minuters-staden i
Lund efter modell från Paris
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 319 Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Inför 15-minuters-staden i Lund efter modell från Paris
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Inför 15-minuters-staden i Lund
efter modell från Paris
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför 15 minutersstaden i Lund efter modell från Paris, inkommen 2021-04-20

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

29. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ändrat
ägardirektiv för LKF: Billösa hushåll ska slippa betala
för grannens parkering
Dnr KS 2021/0515

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har i motion inlämnad den 1 juni 2021
föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ändra ägardirektiv
för LKF, på det att billösa hushåll ska slippa medfinansiera
bilparkering.
Kommunstyrelsen avstyrker motionen.

Underlag för beslut












Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 30 Motion från Karin
Svensson Smith (MP) Ändrat ägardirektiv för LKF Billösa
hushåll ska slippa betala för grannens parkering bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
399 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ändrat
ägardirektiv för LKF: Billösa hushåll ska slippa betala för
grannens parkering - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 406 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Ändrat ägardirektiv för LKF:
Billösa hushåll ska slippa betala för grannens parkering
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 320 Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Ändrat ägardirektiv för LKF: Billösa hushåll ska slippa betala
för grannens parkering
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Ändrat ägardirektiv för LKF:
Billösa hushåll ska slippa betala för grannens parkering
Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2021-08-30 §
122 Svar på remiss gällande motion från Karin Svensson
Smith (MP) Ändrat ägardirektiv för LKF: Billösa hushåll ska
slippa betala för grannens parkering
Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-08-10 Remiss
motion (MP) billösa hushåll ska slippa betala, med bilagor:

Kommunfullmäktige







Kallelse

53 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Bilaga 1, LKF AB yttrande 2021-08-09
Bilaga 2, Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ändrat
ägardirektiv för LKF: Billösa hushåll ska slippa betala för
grannens parkering 2021-06-01
Bilaga 3, Parkeringsnorm för Lunds kommun, antagen av
byggnadsnämnden 2018-12-13
Bilaga 4, LKF AB Ägardirektiv 2013-10-24
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ändrat ägardirektiv
för LKF: Billösa hushåll ska slippa betala för grannens
parkering, inkommen 2021-06-01

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Lunds Rådhus AB
LKF AB

Kommunfullmäktige

Kallelse

54 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

30. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel
Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra
Sandby
Dnr KS 2019/0869

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen vara besvarad genom kommunfullmäktiges
beslut 2020-01-30 § 24 om Energiplan för Lunds kommun.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) har i motion
inkommen den 3 december 2019 föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att genom dess miljöoch hälsoutskott, i samarbete med tekniska nämnden samt
Kraftringen, ta fram underlag för etablering av tankställen för
fordonsgas i Veberöd och Södra Sandby.
Motionen har varit utsänd på remiss till tekniska nämnden och
Kraftringen AB. Kommunfullmäktige har under tiden för
beredningen av motionen fattat beslut om Energiplan för Lunds
kommun, vilken innehåller en åtgärd som berör etableringen av
tankställen för biogas i Lunds kommun, detta främst i byarna. Genom
energiplanen finns det redan ett uppdrag att utreda förutsättningar
för nya biogastankställen i kommunen.
Motionen föreslås anses vara besvarad med hänvisning till nämnda
beslut avseende energiplanen.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25 § 31
Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg
(MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby bordläggning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-15 §
400 Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg
(MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 408 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP)
Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 322 Motion från Karin Svensson Smith (MP)

Kommunfullmäktige









Kallelse

55 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

och Axel Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra
Sandby
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP)
Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-01-30 § 24
Revidering av energiplan
Energiplan för Lunds kommun, antagen 2020-01-30
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-03-31 § 90 Motion
(MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-24 Motion
(MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby
Kraftringen yttrande – Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd
och i Södra Sandby, 2021-05-26
Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel
Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby,
inkommen 2019-12-03

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Tekniska nämnden
Kraftringen AB

Kommunfullmäktige

Kallelse

56 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

31. Motion från Margita Malmros (S) och Sebastian
Jaktling (S) Barnets bästa - om behovet av att stärka
barn och ungas rättigheter i Lunds kommun
Dnr KS 2021/0157

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
anförts i ärendet.

Sammanfattning
Margita Malmros (S) och Sebastian Jaktling har den 2 februari 2021
inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att
styrdokumentet Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds
kommun bör revideras med utgångspunkt i att barnkonventionen
blev svensk lag den 1 januari 2020 i Sverige, liksom för att
säkerställa att kommunen arbetar utifrån barnkonventionens
principer och lagstiftning så att barnrättsperspektivet stärks.
Kommunkontoret har tillsammans med kommittén för social
hållbarhet arbetat med att aktualisera styrdokumentet.
Kommunstyrelsen beslutade att anta ny Handlingsplan för Barnets
bästa den 1 december 2021, § 387.
I och med att kommunfullmäktige antog Lunds Program för social
hållbarhet i augusti 2020 har en ny struktur för arbetet med
folkhälsa och mänskliga rättigheter implementerats i Lunds
kommun. Arbetet med barns rättigheter ingår i strukturen för det
arbetet och följs upp i samband med den årliga uppföljningen av
program för social hållbarhet.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 32 Motion från Margita
Malmros (S) och Sebastian Jaktling (S) Barnets bästa - om
behovet av att stärka barn och ungas rättigheter i Lunds
kommun - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-12 § 19 Motion
från Margita Malmros (S) och Sebastian Jaktling (S) Barnets
bästa - om behovet av att stärka barn och ungas rättigheter i
Lunds kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-12-13 § 344 Motion från Margita Malmros (S) och

Kommunfullmäktige









Kallelse

57 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Sebastian Jaktling (S) Barnets bästa - om behovet av att stärka
barn och ungas rättigheter i Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-02 Motion från
Margita Malmros (S) och Sebastian Jaktling (S) Barnets bästa om behovet av att stärka barn och ungas rättigheter i Lunds
kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 387
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun, daterad
2021-11-05, antagen 2021-12-01 (gällande)
Lunds kommuns Program för social hållbarhet 2020–2030,
antaget 2020-08-19
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun,
2012-12-20
Motion från Margita Malmros (S) och Sebastian Jaktling (S)
Barnets bästa - om behovet av att stärka barn och ungas
rättigheter i Lunds kommun

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären

Kommunfullmäktige

Kallelse

58 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

32. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför
sommargågator och sommartorg i Lund
Dnr KS 2021/0343

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2021, § 17, om
fastställande av Torgstrategi.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har den 13 april 2021 inkommit med en
motion vari föreslås att kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska
nämnden att under sommaren 2022, som en testperiod, på lämpliga
gator och torg i Lund införa konceptet sommargågator och
sommartorg.
Kommunfullmäktige har den 31 januari 2019, § 17, antagit en
torgstrategi för kommunen, vilken behandlar torg, mindre platser
och så kallade ”mellanrum” i staden. Det arbete som pågår vad gäller
utvecklingen av stadskärnan, liksom de åtgärder som genomförs på
torg och stråk, bör i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ske
utifrån vad som framgår av denna strategi, detta i syfte att bidra till
gott stadsliv. Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses vara
besvarad med hänvisning till nämnda beslut.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KF 2022-01-25 § 33 Motion från Karin
Svensson Smith (MP) Inför sommargågator och sommartorg i
Lund - bordläggning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-12 § 20 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator och
sommartorg i Lund, inkl. skriftliga reservationer från (SD)
respektive (MP)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-12-13 § 345 Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Inför sommargågator och sommartorg i Lund
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator och
sommartorg i Lund
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-09-21 § 308
Yttrande över motion från (MP) – Inför sommargågator och
sommartorg i Lund

Kommunfullmäktige








Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-14 Motion
(MP) inför sommargågator och sommartorg i Lund
Protokollsutdrag kultur -och fritidsnämnden 2021-06-17 § 97
Yttrande över motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför
sommargågator och sommartorg i Lund, inkl.
protokollsbilagor (reservationer från MP och V)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25
Yttrande över motion från Karin Svensson Smith (MP) inför
sommargågator och sommartorg i Lund
Visit Lund AB:s yttrande över motion om sommargator,
inkommet 2021-05-25
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator
och sommartorg i Lund, inkommen 2021-04-13

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Tekniska nämnden
Visit Lund AB

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

33. Motion från Fanny Johansson (S), Margita
Malmros (S) och Maja Grubelic (FI) Jämlik och
inkluderande rekrytering ska vara självklart i Lund
Dnr KS 2021/0621

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som
anförts i ärendet.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S), Margita Malmros (S) och Maja Grubelic (FI) har
den 30 juni 2021 inkommit med motion avseende jämlik och
inkluderande rekrytering ska vara självklart i Lund, vari föreslås
olika åtgärder för att kommunens förvaltningar ska arbeta mer
inkluderande och öka antalet anställda personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Motionen har för yttrande remitterats till socialnämnden,
servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden, varefter
kommunkontoret berett ärendet. Kommunkontoret anför
sammanfattningsvis att Lunds kommun arbetar aktivt för att
rekryteringen av medarbetare ska vara jämlik och inkluderande,
samt att det slags styrdokument som efterfrågas redan finns i form
av Lunds kommuns Program för social hållbarhet.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS 2022-02-02 § 62 Motion från (S) och (FI)
Jämlik och inkluderande rekrytering ska vara självklart i
Lund, inklusive tillhörande protokollsbilaga (skriftlig
reservation från SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-01-24 § 32 Motion från Fanny Johansson (S), Margita
Malmros (S) och Maja Grubelic (FI) Jämlik och inkluderande
rekrytering ska vara självklart i Lund
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-07 Motion från
Fanny Johansson (S), Margita Malmros (S) och Maja Grubelic
(FI) Jämlik och inkluderande rekrytering ska vara självklart i
Lund
Protokollsutdrag servicenämnden 2021-11-10 § 76 Remiss:
Motion från Fanny Johansson (S), Margita Malmros (S) och

Kommunfullmäktige










Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Maja Grubelic (FI) Jämlik och inkluderande rekrytering ska
vara självklart i Lund
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 Remiss:
Motion från Fanny Johansson (S), Margita Malmros (S) och
Maja Grubelic (FI) Jämlik och inkluderande rekrytering ska
vara självklart i Lund
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-20 § 142 Yttrande
över motion från Fanny Johansson (S), Margita Malmros (S)
och Maja Grubelic (FI) Jämlik och inkluderande rekrytering,
med tillhörande protokollsbilagor (skriftliga reservationer
från FI, MP, S, V samt SD)
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11 Remissvar
gällande motion ”Jämlik och inkluderande rekrytering ska
vara självklart i Lund”
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-12-14 §
116 Remissvar gällande motion från S och FI, Jämlik och
inkluderande rekrytering ska vara självklart i Lund
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-06
Remissvar gällande motion från S och FI, Jämlik och
inkluderande rekrytering ska vara självklart i Lund
Motion från Fanny Johansson (S), Margita Malmros (S) och
Maja Grubelic (FI) Jämlik och inkluderande rekrytering ska
vara självklart i Lund, daterad 2021-06-30

Beslutet skickas till
För kännedom:
Socialnämnden
Servicenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

34. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Minska
de ljusföroreningar som stör djur och slösar med
energi
Dnr KS 2021/0528

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som
anförts i ärendet.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) föreslår i motion inkommen den 3 juni
2021 att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att
revidera Lunds kommuns belysningsprogram med åtgärder som kan
minska de ljusföroreningar som särskilt drabbar nattlevande djur.
Lunds kommuns belysningsprogram har arbetats om och tekniska
nämnden antog i november 2021 en ljusstrategi där förslagen i
motionens beaktas liksom andra aspekter som behöver vägas in vid
planering av ljusmiljöer, framför allt trygghet och säkerhet.

Underlag för beslut











Protokollsutdrag KS 2022-02-02 § 64 Motion från Karin
Svensson Smith (MP) Minska de ljusföroreningar som stör
djur och slösar med energi
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-01-24 § 34 Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Minska de ljusföroreningar som stör djur och slösar med
energi
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12 Motion
minska de ljusföroreningar som stör djur och slösar med
energi
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-11-24 § 371
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01
Ljusstrategi för Lunds kommun
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-10-21 § 161
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-01
Motion från Karin Svensson Smith (MP) 2021-06-03 Minska
de ljusföroreningar som stör djur och slösar med energi

Beslutet skickas till
För kännedom:

Kommunfullmäktige

Motionären
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

Kallelse

63 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

35. Fråga ställd till tekniska nämndens ordförande
Jan Annerstedt (FNL) av Karin Svensson Smith (MP)
angående kommunal medfinansiering av motorväg
Dnr KS 2022/0055

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) ställer följande fråga till tekniska
nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL):
Anser tekniska nämndens ordförande fortfarande att
medfinansiering av Tpl Ideon ska finnas kvar i tekniska nämndens
budget eller om medlen bör omfördelas till projekt som bidrar till att
nå klimatmålet, exempelvis Supercykelstråk?

Underlag för beslut


Fråga ställd till tekniska nämndens ordförande Jan
Annerstedt (FNL) av Karin Svensson Smith (MP) angående
kommunal medfinansiering av motorväg, inkommen 202201-24

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

36. Interpellation till barn- och skolnämndens
ordförande Mia Honeth (L) av Dmitri Ivanov (FI)
Kommunens ansvar gällande gravida arbetstagare
och timavlönade inom barn- och skolnämndens
område
Dnr KS 2022/0049

Kommunfullmäktige

Kallelse

66 (66)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-17

KS 2021/1011

37. Interpellation ställd till kommunalrådet Jan
Annerstedt (FNL) från Sebastian Jaktling (S) om
kulturhus i Södra Sandby
Dnr KS 2022/0112

