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§ 116
distans

Deltagande i nämndsammanträden på

Dnr KS 2020/0294

Sammanfattning
Med anledning av den uppkomna situationen kring corona-viruset
har det under en tid utretts hur nämndsammanträden ska
upprätthållas. Det är viktigt att säkerställa att den demokratiska
processen kan fortgå även vid kriser. Det finns därför behov av att
skapa möjligheter att fatta beslut snabbt och om det behövs på
distans. Kommunallagen erbjuder en möjlighet för
kommunfullmäktige att besluta om i vilken utsträckning ledamöter i
en nämnd får delta på distans. I Lunds kommun har
kommunfullmäktige tidigare inte fattat ett sådant beslut för
kommunens nämnder och styrelser.
Kommunkontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga nämnder och styrelser får sammanträda med ledamöter
närvarande på distans, att nämndernas reglementen ändras med
anledning härav, att kommunstyrelsen uppdras att säkra tillgången
till den tekniska utrustning m.m. som krävs för medverkan på
distans vid sammanträden enligt ovan samt att kommunstyrelsen
skyndsamt utreder om och hur kommunfullmäktige ska kunna
genomföra sammanträden där deltagande sker på distans.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 26 mars 2020, § 95
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 95 Deltagande i
nämndsammanträde på distans
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-03-17 Deltagande i
nämndsammanträde på distans

Anföranden
Gunnar Brådvik (L), Mattias Horrdin (C), Anders Almgren (S), Jesper
Sahlén (V), Karin Svensson Smith (MP), Maja Grubelic (FI) och Börje
Hed (FNL) yttrar sig.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L), Mattias Horrdin (C), Anders Almgren (S), Jesper
Sahlén (V), Karin Svensson Smith (MP), Maja Grubelic (FI) och Börje
Hed (FNL) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att samtliga nämnder och styrelser får sammanträda med ledamöter
närvarande på distans i enlighet med reglerna i
kommunallagen
att överlåta åt nämnderna och styrelserna att närmare bestämma i
vilka situationer deltagande på distans får ske och vad som
ytterligare ska gälla för sådant deltagande
att tillägg görs i nämndernas reglementen med anledning härav
att uppdra åt kommunstyrelsen att säkra tillgången till den tekniska
utrustning m.m. som krävs för medverkan på distans vid
sammanträden enligt ovan
att kommunstyrelsen i samverkan med kommunfullmäktiges
presidium utreder om och hur kommunfullmäktige ska kunna
genomföra sammanträden där deltagande sker på distans och
att nämnder, styrelser och aktiebolagsstyrelser till kommunstyrelsen
anmäler de närmare bestämmelser respektive organ fastställer
för sammanträde på distans.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder, styrelser och bolag
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§ 118
Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra
konsekvenser av Coronaviruset för företag och
föreningar
Dnr KS 2020/0300

Sammanfattning
Coronaviruset (covid-19) medför stora utmaningar för samhället i
stort, som nu går in i ett läge med alltmer knappa resurser. Det
innebär att de utifrån ett myndighetsperspektiv mest
samhällskritiska insatserna kommer att behöva prioriteras. Många
kommuner går nu ut med åtgärdspaket och även Lunds kommun
behöver införa en rad åtgärder för att skydda näringsliv samt även
föreningar och andra juridiska personer. Föreslagna åtgärder syftar
till att lindra konsekvenserna för juridiska personer och stärka
likviditeten hos företag samt frigöra tid i såväl företag som
föreningar.
De åtgärder som föreslås i Lunds kommun omfattar hela
kommunkoncernen, alltså både den kommunala
förvaltningsorganisationen och de kommunala bolagen, för ett
enhetligt agerande från Lunds kommun. Denna tjänsteskrivelse
avser de åtgärder som kommunen föreslås vidta, de delar som rör de
kommunala bolagen hanteras i separat ärende.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 26 mars 2020, § 99
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-03-23 § 124 Lunds
kommuns åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av Coronaviruset
för företagare och föreningar
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-03-23 Lunds kommuns
åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av Coronaviruset för
företagare och föreningar
I förekommande fall har förvaltningar eller nämnder fattat proaktiva
beslut i enlighet med syftesinriktning. I andra fall har förvaltningar
tagit fram förslag till beslutsunderlag. Bifogat finns de handlingar
som till dags datum har inkommit:
Bilaga 1 Tekniska förförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-17
Avgiftsreducering för uteserveringar till följd av Corona
Bilaga 2 Tekniska förförvaltningens 2020-03-19 Tillfällig avgiftsfri
parkering i Lunds stadskärna till följd av Coro.
Bilaga 3 Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2020-03-17 § 38
Dispens från Renhållningsordningens föreskrifter
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Bilaga 4 Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2020-03-17 Dispens
från Renhållningsordningens föreskrifter

Anföranden
Philip Sandberg (L), Mattias Olsson (S), Fredrik Ljunghill (M), Anders
Almgren (S), Börje Hed (FNL), Lars Lindholm (FNL), Mattias Horrdin
(C), Helena Falk (V), Hans-Olof Andersson (SD), Maja Grubelic (FI),
Birger Swahn (M), Dan Ishaq (M), Karin Svensson Smith (MP),
Camilla Neptune (L) och Gustav Lundblad (KD) yttrar sig.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Lars Lindholm (FNL),
Mattias Horrdin (C), Hans-Olof Andersson (SD) och Gustav Lundblad
(KD) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Anders Almgren (S), Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith
(MP) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt yrkar
därjämte att kommunfullmäktige beslutar
att servicenämnden erbjuder näringsidkare som tillhör särskilt
drabbade branscher och föreningar som tillhör särskilt drabbade
sektorer och som hyr lokaler (gäller inte bostad) av kommunen,
hyresfritt för mars och april, med möjlighet till månatliga
förlängningar i den mån det fortsatt är aktuellt.
Maja Grubelic (FI) instämmer i Anders Almgrens (S) m.fl yrkande,
förutom i att-sats 8 i kommunstyrelsens förslag.
Philip Sandberg (L), Lars Lindholm (FNL) och Mattias Horrdin
(C) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) m.fl tilläggsyrkande.
Mattias Olsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att bemyndiga kommunstyrelsen att om de så finner det
genomförbart besluta att Lunds kommun ska erbjuda näringsidkare
som tillhör särskilt drabbade branscher och föreningar som tillhör
särskilt drabbade sektorer och som hyr lokaler (gäller inte bostad)
av kommunen hyresrabatter.
Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C) och Gustav Lundblad (KD)
instämmer i Mattias Olssons (S) tilläggsyrkande.
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Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) och
Mattias Olssons (S) m.fl tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar först i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, förutom att-sats 8.
Ordföranden ställer därefter proposition på att-sats 8 i
kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller att-satsen.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Almgrens (S)
m.fl tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige
avslår tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Mattias Olssons (S) m.fl
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på nya och
redan utställda fakturor och avgifter inom sophantering, samt
inom tillstånd och tillsyn till 90 dagar
att planerade debiteringar av tillsynsavgifter inte krävs in till
betalning förrän efter sommaren
att minska betaltiden till kommunens leverantörer i den mån det är
möjligt
att berörda nämnder erbjuder föreningar, företag och andra
juridiska personer som hyr lokaler (gäller inte bostad) av
kommunen en förlängd betaltid på hyresfakturor till 90 dagar
att uppmana samtliga berörda nämnder och styrelser att senarelägga
ej akuta tillsynsbesök
att uteserveringar ska vara fria från avgift till och med den 30 juni
2020, med möjlighet att utöka ytan för sittplatserna i gällande
servering
att näringsidkare, där det är möjligt och lämpligt, ska erbjudas
möjlighet att avgiftsfritt kunna använda gaturummet för delar
av sin verksamhet till och med den 30 juni 2020
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att parkering ska vara avgiftsfri i två timmar gällande alla
bilparkeringar på allmänna gator samt korttidsparkeringar i
stadskärnan, mot uppvisade av p-skiva, till och med den 31 maj
2020
att godkänna avsteg från § 42 i föreskrifter om avfallshantering för
Lunds kommun, för föreningar, företag och andra juridiska
personer, till och med den 30 juni 2020.
att bemyndiga kommunstyrelsen att om de så finner det
genomförbart besluta att Lunds kommun ska erbjuda
näringsidkare som tillhör särskilt drabbade branscher och
föreningar som tillhör särskilt drabbade sektorer och som hyr
lokaler (gäller inte bostad) av kommunen hyresrabatter.
Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Feministiskt Initiativ,
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig
mot kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 118/01-02.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 119
Särskilda direktiv till de kommunala
bolagen i syfte att lindra konsekvenser av
Coronaviruset för företag och föreningar
Dnr KS 2020/0304

Sammanfattning
Coronaviruset (covid-19) medför stora utmaningar för samhället i
stort, som nu går in i ett läge med alltmer knappa resurser. Det
innebär att de utifrån ett myndighetsperspektiv mest
samhällskritiska insatserna kommer att behöva prioriteras.
Många kommuner går nu ut med åtgärdspaket och även Lunds
kommun behöver införa en rad åtgärder för att skydda näringsliv
samt även föreningar och andra juridiska personer. Kommuner och
kommunala bolag föreslås vidta ett antal åtgärder för att mildra
konsekvenserna för företagarna. Åtgärderna syftar till att stärka
företagens likviditet samt att frigöra tid hos dem för att hantera
krisen.
De åtgärder som föreslås i Lunds kommun omfattar hela
kommunkoncernen, alltså både den kommunala
förvaltningsorganisationen och de kommunala bolagen, för ett
enhetligt agerande från Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 26 mars 2020, § 100
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-03-23 § 125 Särskilda
direktiv i syfte att lindra konsekvenser av Coronaviruset
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-03-19 Särskilda direktiv till
de kommunala bolagen i syfte att lindra konsekvenser av
Coronaviruset för företag och föreningar

Anföranden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Mattias Olsson (S), Helena
Falk (V), Karin Svensson Smith (MP), Maja Grubelic (FI) och HansOlof Andersson (SD) yttrar sig.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
samt yrkar därjämte att kommunfullmäktige beslutar
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att som särskilda ägardirektiv till Lund kommuns Fastighets AB,
Lunds Kommuns Parkerings AB och Fastighets AB Lund Arena
uppdra åt bolagen att erbjuda näringsidkare som tillhör särskilt
drabbade branscher föreningar som tillhör särskilt drabbade
sektorer och som hyr lokaler av bolagen (gäller inte bostad)
hyresfritt för mars och april, med möjlighet till månatliga
förlängningar i den mån det fortsatt är aktuellt.
Mattias Olsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att bemyndiga Lunds Rådhus AB att om de så finner det
genomförbart att som särskilda ägardirektiv till Lund kommuns
Fastighets AB, Lunds Kommuns Parkerings AB och Fastighets AB
Lund Arena uppdra åt bolagen att erbjuda näringsidkare som tillhör
särskilt drabbade branscher och föreningar som tillhör särskilt
drabbade sektorer och som hyr lokaler av bolagen (gäller inte
bostad) hyresrabatter.
Philip Sandberg yrkar avslag på Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande
samt instämmer i Mattias Olssons (S) tilläggsyrkande.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag samt instämmer i Anders Almgrens (S)
och Mattias Olssons (S) tilläggsyrkanden.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag samt yrkar avslag på Anders Almgrens (S) och Mattias
Olssons (S) tilläggsyrkanden.
Maja Grubelic (FI) yrkar i enlighet med den första att-satsen i
kommunstyrelsens förslag, samt instämmer i Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på den första att-satsen i
kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller densamma.
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Ordföranden ställer därefter proposition på den andra att-satsen i
kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller densamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Almgrens (S)
m.fl tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Mattias Olssons (S) m.fl
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller yrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som särskilda ägardirektiv till Lund kommuns Fastighets AB och
Lunds kommuns parkerings AB, uppdra åt bolagen att fram till
den 30 juni 2020 erbjuda föreningar, företag och andra
juridiska personer som hyr lokaler (gäller inte bostad) av
bolagen en förlängd betaltid på hyresfakturor till 90 dagar
att som särskilt ägardirektiv till Lunds kommuns parkerings AB,
uppdra åt bolaget att erbjuda avgiftsfri parkering till och med
den 31 maj 2020 mot uppvisade av p-skiva i två timmar
gällande alla bilparkeringar på allmänna gator i stadskärnan
inklusive korttidsparkeringar, samt fyra timmar i LKP:s
parkeringshus Svane på Gasverksgatan.
att bemyndiga Lunds Rådhus AB att om de så finner det
genomförbart att som särskilda ägardirektiv till Lund
kommuns Fastighets AB, Lunds Kommuns Parkerings AB och
Fastighets AB Lund Arena uppdra åt bolagen att erbjuda
näringsidkare som tillhör särskilt drabbade branscher och
föreningar som tillhör särskilt drabbade sektorer och som hyr
lokaler av bolagen (gäller inte bostad) hyresrabatter.
Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ,
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 119/01-02.
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