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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2021-03-18

Tid

08.30

Plats

Polhemsskolans aula

Följande ärenden ska behandlas:

1. Val av justerare och beslut om tid och plats för justering av protokollet
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Anmälningsärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18
Dnr KS 2021/0013

4. Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Hans-Olof Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0171

5. Val av ny ersättare i barn- och skolnämnden efter Agneta Gunneling Geijer (S)
Dnr KS 2020/1086

6. Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning efter Hans-Olof
Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0167

7. Val av ny ersättare i socialnämnden efter Hans-Olof Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0168

8. Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Hans-Olof Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0169

9. Val av ny partiföreträdare för Sverigedemokraterna efter Hans-Olof
Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0170

10. Val av ny styrelseledamot Kraftringen AB efter Emil Öberg (KD)
Dnr KS 2021/0175

11. Lunds framtida avloppsrening
Dnr KS 2020/0738
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12. Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd
Räddningstjänsten Syd
Dnr KS 2020/1088

13. Nya ägardirektiv och bolagsordningar för Kraftringen AB och Kraftringen
Energi AB
Dnr KS 2019/0094

14. Bildandet av ett servicebolag inom Citysamverkan ideell förening
Dnr KS 2021/0128

15. Antagande av taxa för bygglov med mera för byggnadsnämnden
Dnr KS 2020/1072

16. Antagande av taxa för nyttjande av geografisk information för
byggnadsnämnden
Dnr KS 2020/1071

17. Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun inom
VA Syd
Dnr KS 2020/1073

18. Förbud mot att vistas i stadsparken under siste april 2021
Dnr KS 2021/0161

19. Motion från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Trygga anställningar - slopa
allmän visstid
Dnr KS 2019/0584

20. Motion från Stig Svensson (S) m.fl. Cykelvänliga arbetsplatser - även inom
kommunen
Dnr KS 2020/0155

21. Motion från Jesper Sahlén (V) m.fl. Solceller på kommunalt ägda byggnader
Dnr KS 2019/0783

22. Motion från Sven-Bertil Persson (V) och Angelica Svensson (V) Garantera tio
procent av lägenheterna i nybyggen till den sociala bostadspolitiken
Dnr KS 2019/0098
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23. Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Mats Olsson (V)
Effektiviseringar eller besparingar? Dags för extern granskning av de generella
effektiviseringskraven
Dnr KS 2020/0527

24. Motion från Anders Almgren (S) och Klara Twete (S) Genomför ett
upprustningsprogram med lönsamma investeringar - för klimatet, ekonomin och
energiförsörjningen
Dnr KS 2020/0326

25. Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka barn och ungas delaktighet i
utformningen av stadsmiljön
Dnr KS 2020/0272

26. Motion från Mattias Olsson (S) Lund behöver fler S:t Hansgårdar!
Dnr KS 2020/0182

27. Motion från Angelica Svensson (V) och Pontus Kjellström (V) Bygg ut
Lundahoj!
Dnr KS 2019/0798

28. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Busskörfält och förbättrad
framkomlighet för busstrafik
Dnr KS 2020/0542

29. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ulf Nymark (MP) Parkeringsregler
som uppmuntrar till cykling
Dnr KS 2019/0696

30. Motion från Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S)
Säkerställ tillgången på seniorbostäder i tätorterna utanför staden
Dnr KS 2020/0626

31. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Låt Vombsjösänkan bli Lunds
motsvarighet till biosfärområdet Kristianstads Vattenrike
Dnr KS 2019/0924

32. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Handlingsplan med anledning av
klimatnödläge
Dnr KS 2020/0271
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33. Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Angelica Svensson (V) Fritt Sök skapar
segregation - avskaffa Fritt Sök
Dnr KS 2018/0795

34. Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka föreningarnas tillgång till våra
idrottshallar
Dnr KS 2020/0261

35. Motion från Anders Almgren (S) m.fl Verka för avtal om kollektivtrafik och
byggande mellan region och kommun
Dnr KS 2020/0543

36. Motion från Lina Olsson (S) Inför ett modernare system för debitering av
förskoleavgiften
Dnr KS 2020/0636

37. Motion från Lars Wirtén (MP), Axel Hallberg (MP) och Anette Mårtensson
(MP) IT-guide för äldre och ömsesidig integration
Dnr KS 2020/0650

38. Motion från Stig Svensson (S), Fanny Johansson (S) och Anders Almgren (S) Ge
elever i Lunds kommun plats i Lunds kommuns gymnasieskolor - Utred en
Lundagaranti
Dnr KS 2019/0110

39. Motion från Sebastian Jaktling (S), Lena Fällström (S), Anders Almgren (S) och
Lina Olsson (S) Skapa en litterär oas mitt i staden
Dnr KS 2020/0625

40. Motion från Lena Fällström (S), Lennart Prytz (S), Björn Abelson (S) och
Mattias Olsson (S) Låt efterfrågan styra utbudet!
Dnr KS 2019/0727

41. Motion från Lars Wirtén (MP) Ge Kraftringen i uppdrag att avskilja och lagra
koldioxid, så kallad bio-CCS
Dnr KS 2020/0256

42. Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) från
Ulf Nymark (MP) Fråga om utvärdering av budgetprocessen
Dnr KS 2021/0144
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43. Interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL)
från Victoria Tiblom (SD) angående spårvagnstrafiken i Lunds kommun
Dnr KS 2021/0224

44. Interpellation ställd till barn- och skolnämndens ordförande Mia Honeth (L)
från Fanny Johansson (S) Kommer Lundakvintetten säkra arbetsmiljön i skolorna?
Dnr KS 2021/0229

45. Interpellation ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Inga-Kerstin
Eriksson (C) från Fanny Johansson (S) Är Lundakvintetten beredd att ta till sig av
omsorgspersonalens kritik?
Dnr KS 2021/0230

Mats Helmfrid (M)
Ordförande

Pernilla Ardhe
Kommunjurist
pernilla.ardhe@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)
Hans-Olof Andersson (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)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Ersättare
Carl von Friesendorff (M)
Christoffer Stenström (M)
Lars Leonardsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Petra Douhane (M)
Christer Larsson (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)
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)
Joakim Twete (S)
Ann-Louise Levau (S)
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Nita Lorimer (V)
Lars A Ohlsson (V)
Bertil Raalas (V)
Peter Bergwall (MP)
Elsa Christersson (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD)
Victor Jangdal (SD)
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Rolf Nilsson (FNL)
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3. Anmälningsärenden till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-03-18
Dnr KS 2021/0013

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18:
1. Protokoll kommunfullmäktiges demokratiberedning 202102-15
Dnr KS 2021/0154
2. Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-02-02 § 6
Lundaförslag "Dagens lunch för pensionärer i Dalby"
Dnr KS 2018/0955
3. Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2021-01-26 § 9
Fastställande av elevpeng grundsärskola
Dnr KS 2021/0180
4. Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2021-01-26 § 10
Fastställande av elevpeng, pris och bidragsbelopp
Gymnasieskola vårterminen 2021
Dnr KS 2021/0181
5. Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2021-01-26 § 12
Timpris modersmålsstöd
Dnr KS 2021/0182
6. Meddelande om laga kraft 2021-02-24 Detaljplan för
Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2,
Lunds kommun
Dnr KS 2020/0528
7. Meddelande om laga kraft 2021-03-01 Detaljplan för del av
Klostergården 2:9 m.fl. (Centralköket) i Lund, Lunds kommun
Dnr KS 2020/0445
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8. Skrivelse från kommunala funktionshinderrådets bygg- och
trafikmiljögrupp med anledning av kommunstyrelsens
respektive kommunkontorets yttrande gällande detaljplan
Gåsen 11 m.fl. i Veberöd, Lunds kommun, 2021-02-10
Dnr KS 2020/0871

Underlag för beslut



Anmälningar KF 2021-03-18 - sammanställning
Anmälningar KF 2021-03-18 - handlingarna
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4. Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Hans-Olof Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0171

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

befria Hans-Olof Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige samt

att

överlämna ärendet till Länsstyrelsen för en ny sammanräkning.

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Hans-Olof Andersson (SD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Underlag för beslut


Hans-Olof Anderssons (SD) avsägelse inkommen 2021-02-12
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5. Val av ny ersättare i barn- och skolnämnden efter
Agneta Gunneling Geijer (S)
Dnr KS 2020/1086

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Agnetha Järvegren (S), Stambanegränden 4, 226 51 Lund,
till ny ersättare i barn- och skolnämnden efter Agneta
Gunneling Geijer (S), för tiden till och med utgången av år 2022.

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Agneta Gunneling Geijer (S) om att
bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2021
att befria Agneta Gunneling Geijer (S) från uppdraget.
Kommunfullmäktige har därför att välja ny ersättare i barn- och
skolnämnden.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KF valberedning 2021-03-02 § 28
Protokollsutdrag KF valberedning 2021-02-02 § 21
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 10
Protokollsutdrag KF valberedning 2021-01-12 § 10
Agneta Gunneling Geijers (S) avsägelse inkommen 2020-1222
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6. Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges
demokratiberedning efter Hans-Olof Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0167

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

befria Hans-Olof Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktiges demokratiberedning från och med den 1
april 2021

att

utse Victoria Tiblom (SD), Nehrmans väg 18, 224 60 Lund, till
ny ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning efter
Hans-Olof Andersson (SD), för tiden från den 1 april 2021 till
och med den 14 oktober 2022.

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Hans-Olof Andersson (SD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges
demokratiberedning.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KF valberedning 2021-03-02 § 30
Hans-Olof Anderssons (SD) avsägelse inkommen 2021-02-12
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7. Val av ny ersättare i socialnämnden efter
Hans-Olof Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0168

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

befria Hans-Olof Andersson (SD) från uppdraget som ersättare
i socialnämnden från och med den 1 april 2021

att

utse Charlotta Billvik (SD), Önneslöv 1051, 247 98 Genarp, till
ny ersättare i socialnämnden efter Hans-Olof Andersson (SD),
för tiden från den 1 april 2021 till och med utgången av år
2022.

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Hans-Olof Andersson (SD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KF valberedning 2021-03-02 § 31
Hans-Olof Anderssons (SD) avsägelse inkommen 2021-02-12
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8. Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter
Hans-Olof Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0169

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

befria Hans-Olof Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen från och med den 1 april 2021

att

utse Victoria Tiblom (SD), Nehrmans väg 18, 224 60 Lund, till
ny ledamot i kommunstyrelsen efter Hans-Olof Andersson (SD),
för tiden från den 1 april 2021 fram till nästa gång val till
kommunstyrelsen förrättas.

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Hans-Olof Andersson (SD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KF valberedning 2021-03-02 § 32
Hans-Olof Anderssons (SD) avsägelse inkommen 2021-02-12
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9. Val av ny partiföreträdare för
Sverigedemokraterna efter Hans-Olof
Andersson (SD)
Dnr KS 2021/0170

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

befria Hans-Olof Andersson (SD) från uppdraget som
partiföreträdare för Sverigedemokraterna från och med den 1
april 2021

att

utse Victoria Tiblom (SD), Nehrmans väg 18, 224 60 Lund, till
ny partiföreträdare för Sverigedemokraterna efter Hans-Olof
Andersson (SD), för tiden från den 1 april 2021 till utgången av
år 2022.

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Hans-Olof Andersson (SD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som partiföreträdare för
Sverigedemokraterna.

Underlag för beslut
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10. Val av ny styrelseledamot Kraftringen AB efter
Emil Öberg (KD)
Dnr KS 2021/0175

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

befria Emil Öberg (KD) från uppdraget som ledamot i styrelsen
för Kraftringen AB från och med nästa bolagsstämma

att

utse Ronny Johannessen (KD), Starlundsvägen 43, 224 79 Lund,
till ny ledamot i styrelsen för Kraftringen AB efter Emil Öberg
(KD), för tiden från nästa bolagsstämma fram till utgången av
år 2022.

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Emil Öberg (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Kraftringen
AB.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KF valberedning 2021-03-02 § 34
Emil Öbergs (KD) avsägelse inkommen 2021-02-16
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11. Lunds framtida avloppsrening
Dnr KS 2020/0738

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Lunds kommun fortsatt har som avsikt att ansluta sin allmänna
avloppsanläggning till Nya Sjölunda inom Hållbar
avloppsrening i ett växande Skåne

att

fastställa befolkningsprognosen för Lunds kommun till 140 000
personer år 2030 samt 175 000 personer år 2050

att

Lunds kommun förbinder sig att stå för sin del av
utredningskostnaden

att

hemställa att VA Syd säkerställer fortsatt drift vid Källby
avloppsreningsverk fram till att en ny lösning tas i bruk

att

hemställa att VA Syd:s förbundsstyrelse i samråd med
medlemskommunerna utarbetar förslag till projektplan
innehållande organisation, ansvar, roller, tidplan och kostnader
samt principer för hur budgetavvikelser ska hanteras i
projektet

att

hemställa att VA Syd utarbetar förslag till fördelningsnyckel för
kostnaderna i samråd med medlemskommunerna

att

Källby-alternativet finns kvar tills kostnader och
kostnadsfördelning klarlagts och att det skarpa beslutet 2022
kan bli ett annat om förutsättningarna ändras avsevärt.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lund beslutade 2016 att inriktningen är att
Lunds avloppsvattenrening skall ske vid den lokalisering som finns
vid Sjölunda i Malmö.
VA Syd:s förbundsfullmäktige hemställer hos kommunfullmäktige i
Burlöv, Lomma, Lund och Malmö att senast februari 2021 ta följande
beslut.
a) Kommunen har som avsikt att ansluta sin allmänna
avloppsanläggning till Nya Sjölunda inom Hållbar avloppsrening i ett
växande Skåne på det sätt som beskrivs i ärendet.
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b) Uppgift om kommunens befolkningsprognos i bilaga 1 bekräftas
för 2030 och för 2045 som används för ansökan av miljötillstånd
[alternativt ersätts med kommunens val av befolkningsprognos].
c) Med detta inriktningsbeslut förbinder sig kommunen genom sitt
VA-kollektiv att stå för sin andel av utredningskostnaderna enligt de
principer som beskrivs i ärendet samt
att VA Syd ges i uppdrag att tillsammans med medlemskommunerna
fortsätta arbetet med utrednings- och tillståndsfasen för de regionala
anläggningarna inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, på
det sätt som beskrivs i ärendet, med anslutning av de kommuner
som meddelar viljeinriktning om anslutning i enlighet med redovisat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-03 att delegera till
kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en förhandlingsdelegation
med uppdrag att följa projektet och genomföra förhandlingar inför
ett eventuellt genomförandeavtal.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-18 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut














Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 97, inkl. reservationer
(C, MP, V och SD)
Protokollsutdrag KS AU 2021-03-01 § 52, inkl. reservation
(FNL)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-26 Lunds
framtida avloppsrening
Utredning återremiss 2021-02-24
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-18 § 51 minoritetsåterremiss, inkl. reservation (FI)
Protokollsutdrag KS 2021-02-03 § 41 Lunds framtida
avloppsrening
Sven Landelius Consulting ABs granskning
WSP utredning 2020-04-06
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 6
Sven Landelius brev till kommunkontoret 2021-01-25 inkl.
bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-18 Lunds
framtida avloppsrening
Kommunkontorets Rapport 2021-01-18 Lunds framtida
avloppsrening
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-20 § 305
Hemställan om beredning

Kommunfullmäktige













Kallelse

22 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-04 § 336 Lunds
framtida avloppsrening
Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige VA Syd 2020-1023, dnr 20/01795 Förslag till inriktningsbeslut inför fortsatt
process för VA Syd:s program Hållbar avloppsrening i ett
växande Skåne med bilagor:
Bilaga 2 Hållbar avloppsrening – en första beräkning av
ekonomiska konsekvenser
Protokollsutdrag VA Syd förbundsstyrelse 2020-10-15
Protokollsutdrag VA Syd Lunds ägarnämnd 2020-10-02
Tjänsteskrivelse VA Syd Inriktningsbeslut om utökad
samverkan om avloppsvattenrening 2020-10-02
VA Syd:s rapport Lunds framtida avloppsrening – underlag
som svarar på Lunds kommuns utredningsdirektiv
2021-01-18
Ekologigruppens rapport Källby dammar efter reningsverkets
flytt 2019-03-19
Ekologigruppens rapport Förstudie av hydrologiska och
biologiska konsekvenser i Höje å vid nedläggning av Källby
avloppsreningsverk 2020-12-11
PM Advokatfirma Foyen

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
VA Syd
Kommunkontoret

Kommunfullmäktige

Kallelse

23 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

12. Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn
och tillstånd Räddningstjänsten Syd
Dnr KS 2020/1088

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE), att gälla från och med
den 1 april 2021.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till reviderade
taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lagen om skydd
mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE). Revideringen rör taxekonstruktionen och är av mindre
omfattning. Taxan ska fastställas av respektive medlemskommun
och föreslås börja gälla den 1 april 2021.
Ärendet har behandlats i Lunds Rådhus AB i enlighet med Lunds
kommuns Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens
bolag, antagen av fullmäktige den 19 december 2019.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 68
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17
Protokollsutdrag, Räddningstjänsten Syd, direktionen
2020-12-18 § 84
Förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt
lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Beslut i styrelsen i Lunds Rådhus AB 2021-02-01 § 10
Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd,
Räddningstjänsten Syd LR 2021/0012
Kompletterande underlag från Räddningstjänsten Syd med
förtydligande av föreslagna förändringar

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Räddningstjänsten Syd

Kommunfullmäktige

Kallelse

24 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

13. Nya ägardirektiv och bolagsordningar för
Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB
Dnr KS 2019/0094

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag på ägardirektiv för Kraftringen AB

att

anta förslag på bolagsordning för Kraftringen AB och

att

anta förslag på bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ).

Sammanfattning
Ägarkommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby har genomfört en
översyn av bolagsordningarna för Kraftringen AB och Kraftringen
Energi AB (publ) samt ägardirektivet för Kraftringen AB.
Förslag till nya styrdokument ska beslutas av respektive
ägarkommuns kommunfullmäktige före den 27 april 2021, vilket är
det datum då Kraftringen håller stämma och antar nya
bolagsordningar och ägardirektiv.
Kommunkontoret bedömer, liksom Lunds Rådhus AB, att de nya
förslagen går väl i linje med Lunds kommuns fokusmål, miljömål och
finansiella mål. Ärendet har beretts av Lunds Rådhus AB.

Underlag för beslut










Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 69, inkl. reservationer
(M, MP, V och SD)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-16
Bilaga 1 Jämförelse mellan förslag till nya och nu gällande
styrdokument, 2021-02-16
Bilaga 2 Förslag till nytt ägardirektiv för Kraftringen AB,
2021-02-16
Bilaga 3 Nu gällande ägardirektiv för Kraftringen AB
Bilaga 4 Förslag till ny bolagsordning för Kraftringen AB,
2021-02-16
Bilaga 5 Nu gällande bolagsordning för Kraftringen AB
Bilaga 6 Förslag till ny bolagsordning för Kraftringen Energi
AB (publ), 2021-02-16
Bilaga 7 Nu gällande bolagsordning för Kraftringen Energi AB
(publ)

Kommunfullmäktige



Kallelse

25 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

Bilaga 8 Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2020-12-07 § 146
Nya styrdokument för Kraftringen

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kansli
För kännedom:
Lunds Rådhus AB
Eslövs kommun
Hörby kommun
Lomma kommun

Kommunfullmäktige

Kallelse

26 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

14. Bildandet av ett servicebolag inom
Citysamverkan ideell förening
Dnr KS 2021/0128

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

kommunen ska verka för utvecklade samarbetsformer inom
Lund Citysamverkans Ideella förening genom bildandet av ett
av föreningen helägt aktiebolag och

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta eventuellt nödvändiga
kompletterande beslut med avseende på Lund Citysamverkan
Ideella förenings utveckling av samarbetsformer samt bildande
av helägt aktiebolag.

Sammanfattning
Lund Citysamverkan Ideell förening är ett samarbetsforum för
utveckling och marknadsföring av Lunds stadskärna. Medlemmar i
föreningen är Handelsföreningen i Lund, Fastighetsägarföreningen
Lund City och Lunds kommun. I diskussioner om den framtida
organiseringen av Citysamverkan har bildandet av ett helägt
servicebolag till Lund Citysamverkan Ideell förening framförts som
en önskvärd utveckling.
En bolagsbildning gör det möjligt för Lund Citysamverkan att teckna
avtal med ett svenskt företag för kortinlösen. Därmed säkras
framtiden för Citysamverkans presentkort och intäkterna till
anslutna butiker.
Då Lunds kommun är intressent i Citysamverkan Ideell Förening och
frågan är av principiell beskaffenhet har fullmäktige rätt att ta
ställning.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 70, inkl. reservation (SD)
Protokollsutdrag från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB
2021-02-01 § 9
Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-01-18
Stadgar Lund Citysamverkan Ideell förening

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

För kännedom:
Lund Citysamverkan Ideell förening

Kallelse

27 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

Kommunfullmäktige

Kallelse

28 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

15. Antagande av taxa för bygglov med mera för
byggnadsnämnden
Dnr KS 2020/1072

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreliggande förslag till ny taxa för bygglov,
nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och
strandskyddsdispens

att

gälla från och med den 1 april 2021.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till ny taxa för bygglov,
nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och
strandskyddsdispens.
Den nya taxan blir hållbar över tid och lättare att tillämpa på grund
av att de flesta avgifterna framgår direkt i respektive taxetabell utan
komplicerade formelberäkningar. Det blir också lättare för sökanden
att redan på förhand utläsa vilken avgift som ska betalas.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 72
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 30
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-28
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-12-10 § 231
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-26
Förslag till taxa för bygglov med mera

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

29 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

16. Antagande av taxa för nyttjande av geografisk
information för byggnadsnämnden
Dnr KS 2020/1071

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till taxa för nyttjande av geografisk information

att

gälla från och med den 1 april 2021.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har överlämnat förslag till ny taxa för nyttjande
av geografisk information.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 april 2021 och innebär inte
någon förändring mot nuvarande taxa från 2012, utöver ett höjt
timpris för att motsvara nivån för byggnadsnämndens övriga
avgiftsfinansierade verksamhet.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 72
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 31
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-12-10 § 232
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-26
Förslag till taxa för nyttjande av geografisk information

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

30 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

17. Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i
Lunds kommun inom VA Syd
Dnr KS 2020/1073

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

baserat på VA Syd:s bedömda lånebehov under 2021-2023 om
600 miljoner kronor utöka den totala låneramen till VA Syd
med 600 miljoner kronor vilket innebär en total låneram på 1
600 miljoner kronor

att

VA Syd ges möjlighet att löpande göra framställningar till
Lunds kommun om upplåning inom fastställd låneram

att

finansiering kommer att ske genom extern upplåning

att

extern upplåning får göras i Lunds kommuns namn utöver den
låneram som beslutats av kommunfullmäktige i budget i den
mån det behövs för att möjliggöra utlåning till VA Syd.

Sammanfattning
Investeringar som görs av VA Syd ska enligt förbundsordningen
finansieras via upplåning hos förbundsmedlemmen. VA Syd:s
förbundsstyrelse hemställer i en skrivelse daterad 2020-12-11 om
medgivande till upplåning av medel om 600 miljoner kronor för
erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Lunds kommun för
perioden 2021-2023. Kommunfullmäktige beslutar enligt
finanspolicyn om ram för utlåning till bolag eller förbund. VA Syd:s
låneram hos Lunds kommun är för närvarande 1 000 miljoner
kronor. Hemställan innebär en utökning av låneramen med 600
miljoner kronor till 1 600 miljoner kronor.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 74
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 32
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-15
Hemställan av förbundsstyrelsen daterad 2020-12-11 inkl.
bilagor
Beslut Förbundsfullmäktige VA Syd Fastställande av drift- och
investeringsbudget 2021 inklusive förslag drift- och
investeringsbudget 2021

Kommunfullmäktige




Kallelse

31 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

Budgetförslag 2021 VA Syd Lund inklusive investeringsplan
2022-2028
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-06-15 § 141
Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds
kommun inom VA Syd

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
VA Syd

Kommunfullmäktige

Kallelse

32 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

18. Förbud mot att vistas i stadsparken under siste
april 2021
Dnr KS 2021/0161

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

under förutsättning av ett bemyndigande enligt ovan,

att

det råder förbud för allmänheten mot att vistas i Stadsparken i
Lund, Lunds kommun, under tiden 30 april 2021 kl. 06.00 till
den 1 maj 2021 kl. 06.00

att

uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de åtgärder som
krävs för att uppmärksamma allmänheten på förbudet så att
det blir tydligt och verkningsfullt och

att

vidtagna åtgärder finansieras genom kommunstyrelsens
reserverade medel för coronaåtgärder och

att

uppdra åt berörda nämnder och förvaltningar att i möjligaste
mån begränsa negativ inverkan på Stadsparkscaféet och dess
verksamhet.

Sammanfattning
Dagarna kring Valborgsmässoafton samlas vanligtvis uppemot 30
000 personer i centrala delar av Lund och Stadsparken för att ta del
av ett spontant siste aprilfirande. En stor del är inresande besökare
och studenter. Siste aprilfirandet i stadsparken är en spontan
tillställning utan specifik arrangör. Det är därmed ingen som söker
tillstånd, varför polisen inte har några rättsliga medel att förhindra
firandet. I d en rådande situationen med smittspridning behöver
åtgärder vidtas för att avstyra siste aprilfirandet i stadsparken i syfte
att motverka trängsel och därmed risk för smittspridning.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 87
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-18
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 45

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret

Kommunfullmäktige

Tekniska nämnden
För kännedom:
Polismyndigheten

Kallelse

33 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

Kommunfullmäktige

Kallelse

34 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

19. Motion från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V)
Trygga anställningar - slopa allmän visstid
Dnr KS 2019/0584

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) förslår kommunfullmäktige att
besluta att Lunds kommun inte ska använda allmän visstid som
anställningsform.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 maj 2020,
med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss, att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att ärendet
ska beredas i dialog med de fackliga organisationerna.
Ärendet har nu beretts i dialog med de fackliga organisationerna
genom att synpunkter från de fackliga organisationerna samlades in
och sedan redovisades och diskuterades vid Central Samverkan
(CESAM) den 2 oktober 2020. En sammantagen bild är att det finns
behov av tidsbegränsade anställningsformer, men att de ska
användas endast när behov finns och med rätt grund för
anställningsformen.

Underlag för beslut











Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 57 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 28 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 321 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2020-11-04 § 354, inkl. reservationer
(S, MP och V)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 394
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-09
Protokoll CESAM 2020-10-02 - inkl. bilaga
Protokollsutdrag KF 2020-05-28 § 190
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28
Motion från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Trygga
anställningar - slopa allmän visstid!

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, HR

Kommunfullmäktige

Kallelse

35 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

20. Motion från Stig Svensson (S) m.fl. Cykelvänliga
arbetsplatser - även inom kommunen
Dnr KS 2020/0155

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till Grön resplan.

Sammanfattning
Stig Svensson (S) med flera föreslår i motion 2020-03-03 att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i
samråd med tekniska nämnden och servicenämnden ta fram en plan
för cykelfrämjande investeringar och andra insatser för cykelvänliga
arbetsplatser samt att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera
kostnader som planen medför i EVP 2022-2024.

Underlag för beslut












Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 58 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 29 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 322 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2020-11-04 § 355
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 395
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-05-13 § 161
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18
Protokollsutdrag servicenämnden 2020-05-04 § 30
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-15
Motion från Stig Svensson (S) m.fl. Cykelvänliga arbetsplatser
– även inom kommunen

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

Kommunfullmäktige

Kallelse

36 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

21. Motion från Jesper Sahlén (V) m.fl. Solceller på
kommunalt ägda byggnader
Dnr KS 2019/0783

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

uppdra åt kommunstyrelsen att inom ramen för LundaEko och
Energiplanen återkomma med förslag på hur solceller på
kommunalt ägda byggnader kan öka och

att

därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Jesper Sahlén (V) med flera har lämnat en motion som föreslår att en
solkommunstrategi ska tas fram, med målsättning kring utbyggnad
av solceller. Servicenämnden samt Lunds kommuns fastighets AB
(LKF) har yttrat sig över motionen.

Underlag för beslut












Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 59 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 30 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 323 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2020-11-04 § 356, inkl. reservation (SD)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 396
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01
Yttrande från LKF 2020-09-18
Protokollsutdrag KSAU 2020-05-11 § 179
Protokollsutdrag servicenämnden 2020-01-22 § 9
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Jesper Sahlén (V) m. fl. Solceller på kommunalt
ägda byggnader

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, Hållbar tillväxt
För kännedom:
Motionärerna
LKF
Servicenämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

37 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

22. Motion från Sven-Bertil Persson (V) och Angelica
Svensson (V) Garantera tio procent av lägenheterna i
nybyggen till den sociala bostadspolitiken
Dnr KS 2019/0098

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Sven-Bertil Persson (V) och Angelica Svensson (V) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige beslutar att det i samtliga
exploateringsavtal där kommunen upplåter eller säljer kommunal
mark ska skrivas in att minst 10% av bostäderna på den aktuella
marken upplåts till kommunen för den sociala bostadspolitiken samt
att detta arbete följs upp årligen och redovisas till kommunstyrelsen.
Enligt gällande Utbyggnads- och boendestrategi ställer tekniska
nämnden i markanvisningsavtal och köpekontrakt alltid krav om att
minst 10% av planerade hyresrätter på tidigare kommunal mark ska
erbjudas kommunen för att tillgodose särskilda bostadsbehov.

Underlag för beslut















Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 60 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 31 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 324 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2020-11-04 § 357, inkl. reservationer
(V och SD)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 397
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-25 § 115
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-16
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-05-28 § 189
Protokollsutdrag servicenämnden 2019-09-18 § 68
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-08-21 § 189
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-24
Motion från Sven-Bertil Persson (V) och Angelica Svensson
(V) Garantera tio procent av lägenheterna i nybyggen till den
sociala bostadspolitiken

Kommunfullmäktige

Kallelse
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

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

38 (67)

Kommunfullmäktige

Kallelse

39 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

23. Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V)
och Mats Olsson (V) Effektiviseringar eller
besparingar? Dags för extern granskning av de
generella effektiviseringskraven
Dnr KS 2020/0527

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisas
i kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har genom Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och
Mats Olsson (V) inkommit med en motion 2020-06-12 till Lunds
kommunfullmäktige avseende generella effektiviseringar i samband
med årliga budgetbeslut.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en
kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens
generella effektiviseringar. Utvärderingen ska beröra såväl val av
metod och bedömd besparingspotential som uppföljning av
effektiviseringskravens konsekvenser.
Kommunkontoret anser att det nya effektiviseringspolitiska rådet
med utomstående experter kan bistå med information om hur
arbetet med att åstadkomma en effektivare organisation fortlöper
samt komma med förslag till förbättringar. Även den förändrade
budgetprocessen för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 20212023 tar i högre omfattning än tidigare hänsyn till samtliga
nämnders konsekvensbedömningar av framtaget förslag till EVP
2021-2023. Detta genom remissförfarande.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 61 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 32 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 325 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2020-11-04 § 358, inkl. reservationer
(Lundakvintetten och V)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-10-26 § 398
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19
Motion från Jesper Sahlén (V), Helena Falk (V) och Mats
Olsson (V) Effektiviseringar eller besparingar? Dags för
extern granskning av de generella effektiviseringskraven

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, ekonomi

Kallelse

40 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

Kommunfullmäktige

Kallelse

41 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

24. Motion från Anders Almgren (S) och Klara
Twete (S) Genomför ett upprustningsprogram med
lönsamma investeringar - för klimatet, ekonomin och
energiförsörjningen
Dnr KS 2020/0326

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

i enlighet med mål och fokusområden i Lunds kommun, Mål. 9
Ekonomi, att uppdra åt kommunstyrelsen och servicenämnden,
i samverkan med övriga berörda nämnder, att planera och
genomföra ett pilotprojekt i tre befintliga kommunala
fastigheter i syfte att uppnå mera energieffektiva och
kostnadseffektiva lösningar med låg miljöpåverkan

att

uppdra åt kommunstyrelsen och servicenämnden att utvärdera
projekten för att få fram ett underlag till fortsatta
energieffektiviseringar i våra fastigheter

att

därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion gällande ett
upprustningsprogram med lönsamma investeringar i kommunens
fastigheter. Motionen utgår från en rapport som tagits fram av
Länsstyrelsen i ett projekt med kommunerna där Lunds kommun
deltagit.

Underlag för beslut










Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 62 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 33 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 326 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2020-12-02 § 395, inkl. reservationer
(S, MP och SD)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-11-23 § 460
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-17
Protokollsutdrag servicenämnden 2020-08-26 § 55
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14
Motion från Anders Almgren (S) och Klara Twete (S)
Genomför ett upprustningsprogram med lönsamma

Kommunfullmäktige

Kallelse

42 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

investeringar - för klimatet, ekonomin och
energiförsörjningen

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Servicenämnden
Kommunkontoret, utredning och externa relationer

Kommunfullmäktige

Kallelse

43 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

25. Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka barn
och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön
Dnr KS 2020/0272

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S) med flera föreslår i en motion att
kommunfullmäktiga ska besluta att uppdra åt tekniska nämnden och
byggnadsnämnden att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden ta fram en strategi
för att öka barn och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön.

Underlag för beslut


















Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 63 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 34 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 327 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2020-12-02 § 396, inkl. reservationer
(S och MP)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-11-23 § 461
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-27
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-06-11 § 84
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-09-15 § 254
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-31
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-08-20 § 148
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-10
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-06-11 § 94
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-15
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-05-19 § 63
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-07
Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka barn och ungas
delaktighet i utformningen av stadsmiljön

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utveckling och externa relationer

Kommunfullmäktige

Kallelse

44 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

26. Motion från Mattias Olsson (S) Lund behöver fler
S:t Hansgårdar!
Dnr KS 2020/0182

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Mattias Olsson (S) yrkar i en motion att barn- och skolnämnden ska
få i uppdrag att inrätta fler fritidsverksamheter likt den som bedrivs
på S:t Hansgården, samt att barn- och skolnämnden säkerställer att
kvaliteten på den befintliga verksamheten upprätthålls.
Ärendet har remitterats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden
och barn- och skolnämnden och har därefter beretts av
kommunkontoret.

Underlag för beslut












Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 64 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 35 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 328 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2020-12-02 § 397, inkl. reservationer
(S, MP och SD)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-11-23 § 462
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-03
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-03-19 § 36
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-06-11 § 85
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-22
Motion från Mattias Olsson (S) Lund behöver fler S:t
Hansgårdar!

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Kommunkontoret, utveckling och externa relationer

Kommunfullmäktige

Kallelse

45 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

27. Motion från Angelica Svensson (V) och Pontus
Kjellström (V) Bygg ut Lundahoj!
Dnr KS 2019/0798

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen och

att

ge tekniska nämnden i uppdrag att fortsätta utreda placering
av stationer för Lundahoj inom olika stadsdelar i Lund.

Sammanfattning
Angelica Svensson (V) och Pontus Kjellström (V) föreslår i en motion
att kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden utreder
placering av stationer för Lundahoj i olika stadsdelscentrum i Lund.

Underlag för beslut














Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 65 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 36 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 329 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2020-12-02 § 398, inkl. reservation (SD)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-11-23 § 463
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-06
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-09-15 § 252
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-27
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 69
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-02-07
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-01-22 § 29
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-17
Motion från Angelica Svensson (V) och Pontus Kjellström (V)
Bygg ut Lundahoj!

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

Kommunfullmäktige

Kallelse

46 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

28. Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Busskörfält och förbättrad framkomlighet för
busstrafik
Dnr KS 2020/0542

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med vad tekniska nämnden anfört.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har den 18 juni 2020 lämnat in en
motion till kommunfullmäktige och föreslagit att tekniska nämnden
ska ges i uppdrag att i samarbete med Skånetrafiken genomföra
åtgärder som förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken.

Underlag för beslut









Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 66 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 37 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-01-13 § 16, inkl. reservationer
(MP och V)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 491
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 288
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Busskörfält och förbättrad framkomlighet för busstrafik
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Busskörfält och
bättre framkomlighet för busstrafik

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären

Kommunfullmäktige

Kallelse

47 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

29. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ulf
Nymark (MP) Parkeringsregler som uppmuntrar till
cykling
Dnr KS 2019/0696

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Ulf Nymark (MP) har den 19
september 2019 lämnat in rubricerad motion. Motionärerna yrkar
att kommunfullmäktige ska besluta:
att tekniska nämnden i Lokal trafikföreskrift ska ange en generell
maxgräns för parkering i cykelställ till 14 dygn i stället för 24
timmar
att undantag från 14 dygnsregeln bör gälla vid Lund C och andra
ställen nära hållplatser för att gynna daglig pendling samt vid affärer.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att regler för cykelparkering
skyltas tydligt så att det framgår vilka tider som gäller
att ge tekniska nämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige
återkomma med ett åtgärdsprogram för hur slängda och felaktigt
uppställda elsparkcyklar snabbt ska kunna bortforslas.

Underlag för beslut









Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 67 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 38 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-01-13 § 17, inkl. reservation (MP)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 492
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 287
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28
Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ulf Nymark (MP)
Parkeringsregler som uppmuntrar till cykling

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utveckling och externa relationer
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse

48 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

30. Motion från Anders Almgren (S), Lena
Fällström (S), Björn Abelson (S) Säkerställ tillgången
på seniorbostäder i tätorterna utanför staden
Dnr KS 2020/0626

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete i
enlighet med tjänsteskrivelsen och uttalade
ambitionshöjningar i verksamhetsdrivande nämnder, råd och
styrelser.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) m.fl. föreslår i en motion kommunfullmäktige
besluta att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att
gemensamt ta fram en plan för att säkerställa en tillräcklig tillgång
på seniorbostäder i varje tätort utanför staden och inarbeta detta i
relevanta styrdokument samt att säkerställa att en särskild dialog
förs med de organisationer som representerar kommunens
pensionärer och seniorer.

Underlag för beslut











Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 68 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 39 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-01-13 § 18, inkl. reservationer
(S, MP och SD)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 493
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-10-15 § 193
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 290
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Motion från Anders Almgren (S), Lena Fällström (S) och Björn
Abelson (S) Säkerställ tillgången på seniorbostäder i
tätorterna utanför staden

Beslutet skickas till
För kännedom:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse

49 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

31. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Låt
Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet till
biosfärområdet Kristianstads Vattenrike
Dnr KS 2019/0924

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med kommunstyrelsens beslut att
ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO 2020 för
biosfärområdet Vombjösänkan.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har 2019-12-20 inkommit med
motionen Låt Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet till
biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Kommunfullmäktige
föreslås besluta att tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs
kommun verka för att Vombsjösänkan får ett officiellt godkännande
som biosfärområde samt att uppdra åt tekniska nämnden att
koordinera insatserna för Lunds kommuns räkning.

Underlag för beslut










Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 69 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 40 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-01-13 § 19
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 494
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01
Protokollsutdrag KS AU 2020-04-06 § 139 Biosfärsområde
Vombsjösänkan
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-05-13 § 162
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-22
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Låt Vombsjösänkan
bli Lunds motsvarighet till biosfärområdet Kristianstads
Vattenrike

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären

Kommunfullmäktige

Kallelse

50 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

32. Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Handlingsplan med anledning av klimatnödläge
Dnr KS 2020/0271

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

besvara motionen med hänvisning till att den reviderade
LundaEko ska leda till de konkreta åtgärder som motionären
avser.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har 2020-03-11 lämnat in
motionen Handlingsplan med anledning av klimatnödläge. I motionen
föreslår Karin Svensson Smith (MP) att kommunen ska ta fram en
handlingsplan med anledning av att kommunen erkänt att det råder
ett globalt klimatnödläge.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 70 - bordlagt
Protokollsutdrag KF 2021-01-27 § 41 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-01-13 § 20, inkl. reservationer
(MP och SD)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 495
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-04
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Handlingsplan med
anledning av klimatnödläge

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, Hållbar tillväxt
Motionären

Kommunfullmäktige

Kallelse

51 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

33. Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Angelica
Svensson (V) Fritt Sök skapar segregation - avskaffa
Fritt Sök
Dnr KS 2018/0795

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut avseende byggnation av Hedda
Andersson-gymnasiet samt kommunstyrelsens beslut i
utredning av fritt sök.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att stoppa rivningen av Svaneskolan och bevara den som en
grundskola,
att avbryta planerna på att bygga en femte kommunal
gymnasieskola,
att fatta ett principiellt beslut om att inte bygga en sjätte
gymnasieskola,
att säga upp avtalet om fritt sök.
Kommunstyrelsen har genomfört en utredning av Fritt Sök i
gymnasieskolan, där vänsterpartiets motion varit en av
utgångspunkterna. Kommunfullmäktige har beslutat att bygga Hedda
Andersson- gymnasiet.
Motionen bör anses besvarad med kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens beslut i de olika frågorna.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 71 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-02-03 § 51
Protokollsutdrag KS AU beredande 202101-25 § 17
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-20
Protokollsutdrag KF 2019-09-26 § 186, dnr KS 2019/0415
Protokollsutdrag KS 2020-12-02 § 378, dnr KS 2019/0435
Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Angelica Svensson (V)
Fritt sök skapar segregation - avskaffa fritt sök

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Kallelse

52 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

Kommunfullmäktige

Kallelse

53 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

34. Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka
föreningarnas tillgång till våra idrottshallar
Dnr KS 2020/0261

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett samordnat
system för bokning och uthyrning av kommunens idrotts- och
fritidslokaler i samråd med berörda nämnder och

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till ett
gemensamt digitalt passersystem i samråd med berörda
nämnder och

att

därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S) m.fl. har 2020-03-06 inkommit med
motionen Öka föreningarnas tillgång till våra idrottshallar till
kommunfullmäktige. Motionen innehåller förslag om att ge
servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i
samråd med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden,
förändra avtalen och ansvaret för idrottshallarna så att kultur- och
fritidsnämnden blir förstahandshyresgäst hos servicenämnden, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samråd med barn- och
skolnämnden och utbildningsnämnden, arbeta fram en modell där
skolorna fortsatt garanteras halltider utifrån deras
undervisningsbehov.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 72 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-02-03 § 52, inkl. reservation (S)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17 § 97
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-17
Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka föreningarnas
tillgång till våra idrottshallar

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utveckling
Motionärerna

Kallelse

54 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

Kommunfullmäktige

Kallelse

55 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

35. Motion från Anders Almgren (S) m.fl Verka för
avtal om kollektivtrafik och byggande mellan region
och kommun
Dnr KS 2020/0543

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med tekniska
nämnden och byggnadsnämnden, genom dialog med Region
Skåne, verka för en ordning med övergripande avtal kring
kollektivtrafik, infrastruktur och byggande mellan Region
Skåne och de skånska kommunerna. Dessa avtal ska syfta till att
långsiktigt säkra en god kollektivtrafik av Region Skåne, samt
att tydliggöra kommunens ansvar för att infrastruktur,
bostadsbyggande, service och arbetsplatser i nuvarande och
kommande kollektivtrafiklägen.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i motion att kommunfullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden
och byggnadsnämnden, genom dialog med Region Skåne, verka för
en ordning med övergripande avtal kring kollektivtrafik,
infrastruktur och byggande mellan Region Skåne och de skånska
kommunerna.

Underlag för beslut










Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 73 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-02-03 § 53
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 19
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-10-15 § 194
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 289
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Motion från Anders Almgren (S) m.fl. Verka för avtal om
kollektivtrafik och byggande mellan region och kommun

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

Kommunfullmäktige

Kallelse

56 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

För kännedom:
Kommunkontoret, utredning och externa relationer
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse

57 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

36. Motion från Lina Olsson (S) Inför ett modernare
system för debitering av förskoleavgiften
Dnr KS 2020/0636

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen och

att

uppdra åt barn- och skolnämnden att, i samverkan med
kommunstyrelsen, utreda ett system som syftar till att normen
för debitering av fritidshemsavgiften, för de vårdnadshavare
som inte är folkbokförda på samma adress, blir att avgiften
delas.

Sammanfattning
Lina Olsson (S) har lämnat in en motion som rör systemet för
debitering av förskoleavgift. I motionen föreslås kommunfullmäktige
uppdra åt barn- och skolnämnden att i samverkan med
kommunstyrelsen utreda ett system för debitering av
förskoleavgiften där normen är att de vårdnadshavare som inte är
folkbokförda på samma adress delar på avgiften.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 74 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-02-03 § 54
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 20
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-21
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-10-15 § 105
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Motion från Lina Olsson (S) Inför ett modernare system för
debitering av förskoleavgiften

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Barn- och skolnämnden
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Motionären

Kommunfullmäktige

Kallelse

58 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

37. Motion från Lars Wirtén (MP), Axel Hallberg (MP)
och Anette Mårtensson (MP) IT-guide för äldre och
ömsesidig integration
Dnr KS 2020/0650

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med vad som redovisats i
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
IT-guide är ett koncept där nyanlända gymnasieungdomar lär
seniorer använda digitala hjälpmedel. Miljöpartiet föreslår i en
motion till kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utreda hur en
verksamhet i stil med IT-guide skulle kunna startas i Lunds kommun.
Enligt motionen finns olika former för att kombinera IT-hjälp för
äldre med ömsesidig integration.

Underlag för beslut












Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 75 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-02-03 § 55, inkl. reservation (MP)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 21
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-21
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-11-03
§ 87, inkl. reservation (MP)
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15
§ 108
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-10-14 § 148
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08
Motion från Lars Wirtén (MP), Axel Hallberg (MP) och Anette
Mårtensson (MP) IT-guide för äldre och ömsesidig integration

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

Kommunfullmäktige

Kallelse

59 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

38. Motion från Stig Svensson (S), Fanny
Johansson (S) och Anders Almgren (S) Ge elever i
Lunds kommun plats i Lunds kommuns
gymnasieskolor - Utred en Lundagaranti
Dnr KS 2019/0110

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut 2020-12-02.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i motion att kommunfullmäktig beslutar
att utreda en Lundagaranti. Motionen har varit en av utgångspunkterna för kommunkontorets genomgripande utredning av fritt
sök.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 76 - bordlagt
Protokollsutdrag KS 2021-02-03 § 56
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 22
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Protokollsutdrag KS 2020-12-02 § 378, dnr KS 2019/0435
Motion från Stig Svensson (S), Fanny Johansson (S) och
Anders Almgren (S) Ge elever i Lunds kommun plats i Lunds
kommuns gymnasieskolor - Utred en Lundagaranti

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse

60 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

39. Motion från Sebastian Jaktling (S), Lena
Fällström (S), Anders Almgren (S) och Lina Olsson (S)
Skapa en litterär oas mitt i staden
Dnr KS 2020/0625

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen och

att

därmed ge kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och
byggnadsnämnden i uppdrag att gemensamt arbeta fram ett
upprustningsprogram för stadsbiblioteket och Löwengrenska
trädgården med målbilden att skapa en litterär oas mitt i
staden.

Sammanfattning
Sebastian Jaktling (S) m.fl. har 2020-07-22 lämnat in motionen En
litterär oas mitt i staden. Socialdemokraterna föreslår att
kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden och tekniska
nämnden i uppdrag att gemensamt arbeta fram ett
upprustningsprogram för stadsbiblioteket och Löwengrenska
trädgården med målbilden att skapa en litterär oas mitt i staden.
Upprustningsprogrammet bör innehålla en generell förbättring av
parken men framförallt knyta ihop den med stadsbiblioteket på ett
bättre och mer tillgängligt vis.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 81
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 39
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-27
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15
§ 111
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 291
Tekniska förvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse 2020-09-23
Motion från Sebastian Jaktling (S), Lena Fällström (S), Anders
Almgren (S) och Lina Olsson (S) En litterär oas mitt i staden

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige

För kännedom:
Servicenämnden
Motionärerna

Kallelse

61 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

Kommunfullmäktige

Kallelse

62 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

40. Motion från Lena Fällström (S), Lennart Prytz (S),
Björn Abelson (S) och Mattias Olsson (S) Låt
efterfrågan styra utbudet!
Dnr KS 2019/0727

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Lena Fällström (S), Lennart Prytz (S), Björn Abelson (S) och Mattias
Olsson (S) har inkommit med en motion 2019-10-01 där de föreslår
att kommunen i sitt ägardirektiv ger Lunds Kommuns Fastighets AB
(LKF) i uppdrag att bygga i genomsnitt 400 bostäder per år samt att
uppdra åt tekniska nämnden att säkerställa tillgång till mark för
ändamålet.

Underlag för beslut










Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 82 inkl. reservation (S)
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 40
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-08
Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2021-02-01
Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-01-19
Yttrande från LKF 2020-10-28
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-09-15 § 253
Motion
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-25 Motion
Motion från Lena Fällström (S), Lennart Prytz (S), Björn
Abelson (S) och Mattias Olsson (S) Låt efterfrågan styra
utbudet

Beslutet skickas till
För kännedom:
LKF
Kommunkontoret, utredning och externa relationer
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse

63 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

41. Motion från Lars Wirtén (MP) Ge Kraftringen i
uppdrag att avskilja och lagra koldioxid, så kallad
bio-CCS
Dnr KS 2020/0256

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört i
tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning
Lars Wirtén (MP) föreslår i motion, inkommen 2020-03-05, till
kommunfullmäktige att Lunds Rådhus AB ska få i uppdrag att
tillsammans med övriga ägarkommuner ta fram förslag på
ägardirektiv som tydliggör att Kraftringen AB ska leda utvecklingen
inom så kallad bio-CCS, med målet att investera i en anläggning för
koldioxidavskiljning för vidare koldioxidlagring.
Vidare föreslås att det nya ägardirektivet beslutas i en extra
bolagsstämma för att det nya ägardirektivet skyndsamt ska få laga
kraft.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 83
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 41
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-02
Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2021-02-01 § 13
Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-01-13
Motion från Lars Wirtén (MP) Ge Kraftringen i uppdrag att
avskilja och lagra koldioxid, så kallad bio-CCS

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Kraftringen
Lunds Rådhus AB

Kommunfullmäktige

Kallelse

64 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

42. Interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Philip Sandberg (L) från Ulf Nymark (MP)
Fråga om utvärdering av budgetprocessen
Dnr KS 2021/0144

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande Philip Sandberg (L):
Ämnar du verka för att en utvärdering, där såväl nämnder som
opposition involveras, genomförs innan beslut om nästkommande
budgetprocess tas?

Underlag för beslut




Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 54 - bordlagt
Philip Sandbergs (L) interpellationssvar inkommet
2021-02-16
Ulf Nymarks (MP) interpellation inkommen 2021-02-05

Kommunfullmäktige

Kallelse

65 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

43. Interpellation ställd till tekniska nämndens
ordförande Jan Annerstedt (FNL) från Victoria
Tiblom (SD) angående spårvagnstrafiken i Lunds
kommun
Dnr KS 2021/0224

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till tekniska nämndens
ordförande Jan Annerstedt (FNL):
Vilka merkostnader innebär det för Lunds kommun att spårvagnarna
inte rullar utan ersätts av buss och hur kompenseras Lunds kommun
av Skånetrafiken för att spårvagnarna inte snabbt kan repareras och
åter sättas i trafik?
Uppenbarligen är det någon form av systemfel i hur projektet drivs,
hur det har planerats och leds. När kommer de systemfelen ha
identifierats, och när kommer de att vara åtgärdade?

Underlag för beslut


Victoria Tibloms (SD) interpellation inkommen 2021-03-03

Kommunfullmäktige

Kallelse

66 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

44. Interpellation ställd till barn- och skolnämndens
ordförande Mia Honeth (L) från Fanny Johansson (S)
Kommer Lundakvintetten säkra arbetsmiljön i
skolorna?
Dnr KS 2021/0229

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till barn- och skolnämndens
ordförande Mia Honeth (L):
Vilka åtgärder är du som ordförande i barn- och skolnämnden redo
att vidta för att säkerställa att både personal och elever känner sig
trygga vid återgång till närundervisning?
Är du som ordförande i barn- och skolnämnden redo att vidta
åtgärder för att skapa ekonomiska förutsättningar för att vidta de
åtgärder som krävs för att säkra en trygg och smittfri arbetsmiljö när
eleverna påbörjar återgången till närundervisning utan att detta
påverkar verksamheten i övrigt negativt?

Underlag för beslut


Fanny Johanssons (S) interpellation inkommen 2021-03-04

Kommunfullmäktige

Kallelse

67 (67)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2020/0971

45. Interpellation ställd till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Inga-Kerstin
Eriksson (C) från Fanny Johansson (S) Är
Lundakvintetten beredd att ta till sig av
omsorgspersonalens kritik?
Dnr KS 2021/0230

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C):
Är du beredd att ompröva Lundakvintettens beslut om att införa det
så kallade "hälsoschemat"?
Är du beredd att ompröva ditt ställningstagande om att inte använda
delar av de statliga medel som är särskilt riktade till äldreomsorgen
för att kunna avskaffa delade turer utan att få de negativa
konsekvenserna som det så kallade "hälsoschemat" innebär?

Underlag för beslut


Fanny Johanssons (S) interpellation inkommen 2021-03-04

