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§ 100
Val av justerare och beslut om tid och plats
för justering av protokollet
Kommunfullmäktige beslutar att ärende 37 och 39-40 på
föredragningslistan ska justeras omedelbart i anslutning till att
beslut fattats samt att resterande ärenden ska justeras onsdagen den
8 april 2020 kl 09:00 på Bruksgatan 22.
Till justerare, tillika rösträknare, utses Fredrik Ljunghill (M) och
Lena Fällström (S) med Karin Svensson Smith (MP) som ersättare.
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§ 101

KF anmälningar 2020-03-26

Dnr KS 2020/0057
1. Protokollsutdrag TN 2020-02-12 § 58 Återremiss –
Lundaförslaget – Multiarena Påskagänget – en plats att samlas
kring
Dnr KS 2018/1044

1. Protokollsutdrag KU 2019-12-14 §149 Lundaförslaget
angående multisportplan, skatepark och utegym.
Dnr KS 2019/0764

1. Protokollsutdrag KU 2019-08-28 § 83 Utvärdering avseende
motion från Gunnar Brådvik (L) angående
sportlovsverksamhet
Dnr KS 2018/0169
2. Meddelande om laga kraft Detaljplan för del av Dirigenten 1
mfl i Lund, Lunds kommun
Dnr KS 2018/0273

1. Byggnadsnämnden - Meddelande om laga kraft 2020-03-04
Detaljplan för Pastor Svane 1 m.fl. i Lund Lunds kommun
Dnr KS 2018/0596

1. Byggnadsnämnden - Meddelande om lagakraft 2020-02-25
Detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl. i Lund Lunds kommun
Dnr KS 2019/0326
2. Protokoll demokratiberedningen 2020-03-03
Dnr KS 2020/0061
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1. Meddelande om laga kraft Detaljplan för Gasverket 6 i Lund,
Lunds kommun
Dnr KS 2020/0056
1. Meddelande om laga kraft Detaljplan för Tjugan 2 i Lund,
Lunds kommun
Dnr KS 2020/0056
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§ 102
Bo Kjellbergs (SD) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/0238

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Bo Kjellberg (SD) om att bli
entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Bo Kjellbergs (SD) avsägelse inkommen 2020-02-27

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Bo Kjellberg (SD) från uppdraget
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Bo Kjellberg (SD)
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§ 103
Tobias Ekholms (MP) avsägelse som
ersättare i kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/0250

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Tobias Ekholm (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tobias Ekholms (MP) avsägelse inkommen 2020-03-03.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Tobias Ekholm (MP) från uppdraget,
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Tobias Ekholm (MP)
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§ 104
Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter
Fanny Johansson (S)
Dnr KS 2020/0251

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Fanny Johansson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen under
sin föräldraledighet från och med 2020-04-01.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning beslut 2020-03-10 § 26
Fanny Johanssons (S) avsägelse inkommen 2020-03-05

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Fanny Johansson (S) från uppdraget
att utse Lina Olsson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter
Fanny Johansson (S) för tiden från och med 2020-04-01

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, löneenheten
Fanny Johansson (S)
Lina Olsson (S)
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§ 105
Val av ny ledamot i direktionen för
Räddningstjänsten Syd efter Fanny Johansson (S)
Dnr KS 2020/0252

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Fanny Johansson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i direktionen för
Räddningstjänsten Syd under sin föräldraledighet från och med
2020-04-01.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings beslut § 24 2020-03-10
Fanny Johanssons (S) avsägelse inkommen 2020-03-05

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Fanny Johansson (S) från uppdraget
att utse Lina Olsson (S) till ny ledamot i direktionen för
Räddningstjänsten Syd efter Fanny Johansson (S) för tiden från
och med 2020-04-01

Beslut expedieras till:
Räddningstjänsten Syd
Kommunkontoret, löneenheten
Fanny Johansson (S)
Lina Olsson (S)
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§ 106
Val av ny ledamot i styrelsen för Sydvatten
AB efter Fanny Johansson (S)
Dnr KS 2020/0253

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Fanny Johansson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Sydvatten
AB under sin föräldraledighet från och med 2020-04-01.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges valberedning 2020-03-10 §
25
Fanny Johanssons (S) avsägelse inkommen 2020-03-05

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Fanny Johansson (S) från uppdraget
att utse Lina Olsson (S) till ny ledamot i styrelsen för Sydvatten AB
efter Fanny Johansson (S) för tiden från och med 2020-04-01

Beslut expedieras till:
Sydvatten AB
Kommunkontoret, löneenheten
Fanny Johansson (S)
Lina Olsson (S)
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§ 107
Val av oppositionsråd under Fanny
Johanssons (S) föräldraledighet
Dnr KS 2020/0254

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Fanny Johansson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som oppositionsråd under sin
föräldraledighet från och med 2020-04-01.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2020-03-10 § 27
Fanny Johanssons (S) avsägelse inkommen 2020-03-05.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Fanny Johansson (S) från uppdraget för tiden från och med
2020-04-01 till och med 2020-11-30
att utse Lina Olsson (S) till oppositionsråd efter Fanny Johansson (S)
för tiden från och med 2020-04-01 till och med 2020-11-30

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, löneenheten
Fanny Johansson (S)
Lina Olsson (S)
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§ 108
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Rita Borg (S)
Dnr KS 2020/0259

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Rita Borg (S) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Rita Borgs (S) avsägelse inkommen 2020-03-05

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Rita Borg (S) från uppdraget,
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Rita Borg (S)
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§ 109
Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning efter Peter Fransson (S)
Dnr KS 2020/0150

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Peter Fransson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.

Beslutsunderlag
Peter Franssons (S) avsägelse inkommen 2020-01-31.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges valberedning 2020-02-11 §
22.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Peter Fransson (S) från uppdraget
att utse Lena Fällström (S) till ny ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning efter Peter Fransson (S) för tiden fram till och
med 14 oktober år 2022
att utse Stig Svensson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning efter Lena Fällström (S) för tiden fram till och
med 14 oktober år 2022

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, löneenheten
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Stig Svensson (S)
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§ 110
Val av en lekmannarevisor och en ersättare
i Visit Lund AB
Dnr KS 2019/0588

Sammanfattning
En lekmannarevisor och en ersättare ska utses till Visit Lund AB.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges valberedning 2020-03-10 §
22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Britt Svensson (S) till lekmannarevisor i Visit Lund AB för
tiden fram till nästa bolagsstämma
att utse Claes Berne (L) till ersättare som lekmannarevisor i Visit
Lund AB för tiden fram till nästa bolagsstämma.
Det antecknas att ledamöterna från Sverigedemokraterna inte deltar
i beslutet.

Beslut expedieras till:
Visit Lund AB
Kommunkontoret, löneenheten
Britt Svensson (S)
Claes Berne (L)
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§ 111
Val av en lekmannarevisor och en ersättare
i Lunds Rådhus AB
Dnr KS 2018/0746

Sammanfattning
En lekmannarevisor och en ersättare ska utses till Lunds Rådhus AB

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 2020-03-10 § 18

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Lennart Nilsson (M) till lekmannarevisor i Lunds Rådhus AB
för tiden fram till nästa bolagsstämma
att utse Britt Svensson (S) till ersättare som lekmannarevisor i Lunds
Rådhus AB för tiden fram till nästa bolagsstämma
Det antecknas att ledamöterna från Sverigedemokraterna inte deltar
i beslutet.

Beslut expedieras till:
Lunds Rådhus AB
Kommunkontoret, löneenheten
Lennart Nilsson (M)
Britt Svensson (S)
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§ 112
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Dnr KS 2020/0313

Sammanfattning
Ann-Charlotte Ewerhard (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ann-Charlotte Ewerhards (M) avsägelse den 25 februari 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Ann-Charlotte Ewerhard (M) från uppdraget,
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
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§ 113
Val av ny ersättare i krisledningsnämnden
efter Fanny Johansson (S)
Dnr KS 2020/0310

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Fanny Johansson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden
under sin föräldraledighet från och med 2020-04-01.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges valberedning 2020-03-26 §
18
Fanny Johanssons (S) avsägelse inkommen 2020-03-20.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Fanny Johansson (S) från uppdraget
att utse Lina Olsson (S) till ny ersättare i krisledningsnämnden efter
Fanny Johansson (S) för tiden från och med 2020-04-01

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, löneenheten
Fanny Johansson (S)
Lina Olsson (S)
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§ 114
Val av ny ledamot i Lunds Rådhus AB efter
Fanny Johansson (S)
Dnr KS 2020/0311

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Fanny Johansson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Lunds Rådhus AB.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges valberedning 2020-03-26 §
19
Fanny Johanssons (S) avsägelse inkommen 2020-03-20

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Fanny Johansson (S) från uppdraget
att utse Lina Olsson (S) till ny ledamot i Lunds Rådhus AB efter
Fanny Johansson (S) för tiden från och med 2020-04-01 till
nästa bolagsstämma.

Det antecknas att ledamöterna från Sverigedemokraterna och
Feministiskt Initiativ inte deltar i kommunfullmäktiges beslut.

Beslut expedieras till:
Lunds Rådhus AB
Kommunkontoret, löneenheten
Fanny Johansson (S)
Lina Olsson (S)
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§ 115
Utredning av Lunds kommuns bidrag till
Kulturen
Dnr KS 2020/0128

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 bl a att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med kultur- och
fritidsnämnden och Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (i
det följande benämnt Kulturen) genomföra en utredning av de
kommunala bidragen till Kulturen. I beslutet anges även att de
eventuella ekonomiska konsekvenser som framkommer i
utredningen för år 2021 och framöver inarbetas i kommunens
ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.
Utredningen har genomförts i samarbete med Kulturen och Kulturoch fritidsförvaltningen. I utredningen redogörs övergripande för
Kulturens verksamhet samt mer specifikt för utvecklingen av
kommunens bidrag som är uppdelade i ett fastighetsbidrag och ett
verksamhetsbidrag. Kulturen har även ett uppdrag som
regionmuseum och för att få en helhetsbild redogörs för
verksamhetsbidraget från Region Skåne. Avslutningsvis ges några
förslag på förändringar i Lunds kommuns bidrag till Kulturen från
och med år 2021.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2020-03-04 § 87 Utredning av Lunds kommuns
bidrag till Kulturen, inkl. reservationer
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 67 Utredning av
Lunds kommuns bidrag till Kulturen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-10
Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen, januari 2020
Protokollsutdrag KF 2019-11-28 § 241, Kulturens fastighetsbestånd i
Lunds kommun
Reservation (S) KF 2019-11-28 § 241, Kulturens fastighetsbestånd i
Lunds kommun

Anföranden
Gunnar Brådvik (L), Sebastian Jaktling (S), Helena Falk (V), Axel
Hallberg (MP), Maja Grubelic (FI), Hans-Olof Andersson (SD)
och Klas Svanberg (M) yttrar sig.
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Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) och Klas Svanberg (M) yrkar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Sebastian Jaktling (S), Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP), Maja
Grubelic (FI) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att lägga utredningen till handlingarna och
att bidrag till Kulturen, med förändringen att KPI ska användas som
index för uppräkning av verksamhetsbidraget, för år 2021 och
framöver inarbetas i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan
2021-2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Gunnar Brådviks (L) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Gunnar Brådviks (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Sebastian Jaktlings (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen
Ledamöter
Mats Helmfrid
Lars V Andersson
Lennart Prytz
Göran Wallén
Louise R Winsborg
Christer Wallin
Klas Svanberg
Ann-Charlotte Ewerhard
Adrian Borin
Birger Swahn
Fredrik Ljunghill
Dan Ishaq
Rasmus Törnblom
Inga-Kerstin Eriksson
Mattias Horrdin
Johan Nilsson
Agneta Lindskog
Hedvig Åkesson
Bengt Malmberg
Åsa Wittenfelt
Magnus Liljeroth
Hans-Olof Andersson
Victoria Tiblom
Christoffer Brinkåker
Mia Honeth
Karl Branzén
Camilla Neptune
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Philip Sandberg
Ursula Savonius
Gunnar Brådvik
Christoffer Karlsson
Ulf Nymark
Karin Svensson Smith
Yanira Difonis
Lars Wirtén
Ewa Björnberg
Axel Hallberg
Kerstin Frygner
Jan Annerstedt
Carl Gustaf Jönsson
Istvan Ulvros
Börje Hed
Ann Tångmark
Stig Svensson
Lena Fällström
Kenth Andersson
Eleni Rezaii Liakou
Rita Borg

Parti
(M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
x

Avst

Frånv

Kvitt

x
x
x
x
x
x
x
x

Camilla Ländin (C)

x
x
x
x
x
x
x
x

Gustav Lundblad ((KD)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lars Lindholm (FNL)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Transport:
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Transport:
Ledamöter
Anders Almgren
Björn Abelson
Mattias Olsson
Anna-Lena Hogerud
Sebastian Jaktling
Fanny Johansson
Eva S Olsson
Saima Jönsson Fahoum
Sven-Bertil Persson
Mats Olsson
Angelica Svensson
Helena Falk
Jesper Sahlén
Maja Grubelic
Dmitri Ivanov

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(FI)
(FI)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

16

9

0

25

0

Ja

Nej
x

Avst

Frånv

Kvitt

x
x
x
x
x
x
x
x
Pontus Kjellström (V)

x
x
x
x
x
x

SUMMA:

16

17

0

Omröstningen utfaller med 16 Ja-röster mot 17 Nej-röster och 32
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Sebastian
Jaktlings (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga utredningen till handlingarna och
att bidrag till Kulturen, med förändringen att KPI ska användas som
index för uppräkning av verksamhetsbidraget, för år 2021 och
framöver inarbetas i kommunens ekonomi- och
verksamhetsplan 2021-2023.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 115/01.
Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Kulturen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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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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§ 117
Motion från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S) Stärk beslutsförmågan vid kriser
Dnr KS 2020/0274

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden tillåts genomföra
sammanträden där deltagande sker på distans i enlighet med
lagstödet som finns i kommunallagen, att uppdra åt
kommunstyrelsen att säkra tillgången till den tekniska utrustning
och programvara som krävs för medverkan på distans vid
sammanträden enligt ovan, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att
skyndsamt utreda om och hur kommunfullmäktige och nämnder ska
kunna genomföra sammanträden där deltagande sker på distans.
Sedan en tid tillbaka pågår planering för att säkerställa att den
demokratiska processen kan fortgå även vid kriser. Förslaget är i
linje med pågående arbete. Kommunkontoret föreslår att motionen
ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-03-23 § 96 Motion från
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) Stärk beslutsförmågan
vid kriser
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-03-17 Svar på motion från
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) Stärk beslutsförmågan
vid kriser
Anders Almgrens (S) motion 2020-03-11

Anföranden
Anders Almgren (S), Gunnar Brådvik (L), Karin Svensson Smith (MP),
Jesper Sahlén (V), Maja Grubelic (FI), Hans-Olof Andersson (SD),
Mattias Horrdin (C), Fredrik Ljunghill (M), Börje Hed (FNL) och
Gustav Lundblad (KD) yttrar sig.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V)
och Maja Grubelic (FI) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla motionen.
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Gunnar Brådvik (L), Hans-Olof Andersson (SD), Mattias Horrdin (C),
Fredrik Ljunghill (M), Börje Hed (FNL) och Gustav Lundblad (KD)
yrkar i enlighet med kommunstyrelsen förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Gunnar Brådviks (L) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad enligt kommunkontorets
tjänsteskrivelse.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.

Beslut expedieras till:
Motionärerna
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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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§ 120
Förslag till fördelning av tillkommande
generellt statsbidrag 2020 - välfärdsmiljarder
Dnr KS 2020/0192

Sammanfattning
Av de av staten aviserade nya välfärdsmiljarderna om totalt 7,5
miljarder till kommuner och regioner beräknas Lund erhålla 63
miljoner kronor redan under 2020. I och med förstärkningen föreslår
Lundakvintetten följande fördelning 2020:





Barn- och skolnämnden: +22,7 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: +7,9 miljoner kronor
Socialnämnden: +14,0 miljoner kronor
Vård- och omsorgsnämnden: +18,4 miljoner kronor

Totalt: 63 miljoner kronor
Förstärkt budget för ovan nämnder om totalt 63 miljoner kronor ska
hanteras som en tillfällig budgetförstärkning för år 2020.
Budgetförstärkningen finansieras fullt ut genom högre generellt
statsbidrag till Lunds kommun 2020 om 63 miljoner kronor jämfört
med beslutad budget.
Lunds kommuns budgetresultat för 2020 påverkas inte utan är
fortfarande +141,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag inklusive reservationer KS 2020-03-04 § 49 Förslag
till fördelning av tillkommande generellt statsbidrag 2020 välfärdsmiljarder
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 49 Förslag till
fördelning av tillkommande generellt statsbidrag 2020 välfärdsmiljarder
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-14
Lundakvintettens förslag på fördelning av välfärdsmiljarderna

Anföranden
Fredrik Ljunghill (M), Maja Grubelic (FI), Philip Sandberg (L),
Rasmus Törnblom (M), Anders Almgren (S), Börje Hed (FNL), Jesper
Sahlén (V) Mattias Horrdin (C), Mattias Olsson (S), Hans-Olof
Andersson (SD), Axel Hallberg (MP) och Pontus Kjellström (V) yttrar
sig.

Justerare
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Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C), HansOlof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) yrkar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Anders Almgren (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att barn- och skolnämnden budgetram ökas med 70 miljoner kronor
att utbildningsnämndens budgetram ökas med 10 miljoner kronor
att socialnämndens budgetram ökas med 15 miljoner kronor
att vård- och omsorgsnämndens budgetram ökas med 20 miljoner
kronor och
att finansiering sker med 63 miljoner kronor från de statliga
välfärdsmiljarderna samt med ett lägre resultat om 52 miljoner
kronor.
Jesper Sahlén (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att barn- och skolnämndens budgetram utökas med 87 miljoner
kronor
att utbildningsnämndens budgetram utökas med 12 miljoner kronor
att vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 77 miljoner
kronor
att socialnämndens budgetram utökas med 24 miljoner kronor
att finansiering sker med 63,5 miljoner kronor från de statliga
välfärdsmiljarderna samt med ett lägre resultat om 136,5 miljoner
kronor.
Maja Grubelic (FI) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att följande nämnders ramar utökas enligt fördelningen
Barn- och skolnämnden 87 miljoner
Utbildningsnämnden 12 miljoner
Socialnämnden 48 miljoner
Vård- och omsorgsnämnden 30 miljoner
Kultur- och fritidsnämnden 3,5 miljoner
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Överförmyndarnämnden 0,5 miljoner
att finansiering sker med 63 miljoner kronor från de statliga
välfärdsmiljarderna samt med ett lägre resultat om 118 miljoner
kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunfullmäktige bifaller Anders Almgrens
(S) m.fl yrkande som motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Förslag till fördelning av tillkommande generellt statsbidrag 2020 välfärdsmiljarder
Ledamöter
Mats Helmfrid
Lars V Andersson
Lennart Prytz
Göran Wallén
Louise R Winsborg
Christer Wallin
Klas Svanberg
Ann-Charlotte Ewerhard
Adrian Borin
Birger Swahn
Fredrik Ljunghill
Dan Ishaq
Rasmus Törnblom
Inga-Kerstin Eriksson
Mattias Horrdin
Johan Nilsson
Agneta Lindskog
Hedvig Åkesson
Bengt Malmberg
Åsa Wittenfelt
Magnus Liljeroth
Hans-Olof Andersson
Victoria Tiblom
Christoffer Brinkåker
Mia Honeth
Karl Branzén
Camilla Neptune
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Philip Sandberg
Ursula Savonius
Gunnar Brådvik
Christoffer Karlsson
Ulf Nymark
Karin Svensson Smith
Yanira Difonis
Lars Wirtén
Ewa Björnberg
Axel Hallberg
Kerstin Frygner
Jan Annerstedt
Carl Gustaf Jönsson
Istvan Ulvros
Börje Hed
Ann Tångmark
Stig Svensson
Lena Fällström
Kenth Andersson
Eleni Rezaii Liakou
Rita Borg

Parti
(M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(FNL
)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
x

Avst

Frånv

Kvitt

x
x
x
x
x
x
x
x

Camilla Ländin (C)

x
x
x
x
x
x
x
x

Gustav Lundblad ((KD)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lars Lindholm (FNL)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Transport:
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Transport:
Ledamöter
Anders Almgren
Björn Abelson
Mattias Olsson
Anna-Lena Hogerud
Sebastian Jaktling
Fanny Johansson
Eva S Olsson
Saima Jönsson Fahoum
Sven-Bertil Persson
Mats Olsson
Angelica Svensson
Helena Falk
Jesper Sahlén
Maja Grubelic
Dmitri Ivanov

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(FI)
(FI)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

19

6

0

25

0

Ja

Nej
x

Avst

Frånv

Kvitt

x
x
x
x
x
x
x
x
Pontus Kjellström (V)

x
x
x
x
x
x

SUMMA:

19

14

0

Omröstningen utfaller med 19 Ja-röster mot 14 Nej-Röster och 32
frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Fredrik
Ljunghills (M) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att

förstärka barn- och skolnämndens budget med 22,7 miljoner
kronor för budgetåret 2020
förstärka utbildningsnämndens budget med 7,9 miljoner
kronor för budgetåret 2020
förstärka socialnämndens budget med 14,0 miljoner kronor för
budgetåret 2020
förstärka vård- och omsorgsnämndens budget med 18,4
miljoner kronor för budgetåret 2020
finansiering sker genom aviserade 7,5 välfärdsmiljarder 2020
där Lund förväntas erhålla 63 miljoner kronor i högre generellt
statsbidrag.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ,
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.

Justerare
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Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 120/01-03.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 121
Redovisning av motioner och Lundaförslag
som är under beredning
Dnr KS 2020/0282
Motionerna och lundaförslagen redovisas.

Justerare
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§ 122
Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Gör Lunds kommun till en pilotkommun för
klimatneutralitet
Dnr KS 2019/0193

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Karin Svensson Smith
(MP) att Lunds kommun ska bli en pilotkommun för
klimatneutralitet. För att nå dit föreslås att kommunen upprättar en
handlingsplan för att bli klimatneutrala till 2030 samt att
tillsammans med Skånetrafiken och Lunds universitet ansöka om
medel från Vinnova, Energimyndigheten och Formas för
delfinansiering av arbetet.
Kommunkontoret har sökt och beviljats medel för projektet Smart
och klimatneutralt Lund 2030. Ett av huvudmålen för projektet är att
ta fram en handlingsplan för ett klimatneutralt Lund 2030.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 84
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 45
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 312
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 262
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019, § 289
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2019, §
314
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019
Publik projektbeskrivning till Viable Cities den 28 mars 2019
Karin Svensson Smiths (MP) motion Gör Lunds kommun till en
pilotkommun för klimatneutralitet inkommen den 1 mars 2019

Anföranden
Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Pontus Kjellström
(V), Maja Grubelic (FI), Camilla Neptune (L) och Victoria Tiblom (SD)
yttrar sig.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Pontus Kjellström
(V), Maja Grubelic (FI) och Camilla Neptune (L) yrkar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Victoria Tiblom (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Karin Svensson Smiths (MP) m.fl
yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Motionären

Justerare
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§ 123
Motion från Karin Svensson Smith (MP)
och Lars Wirtén (MP) Läplantering och belysning
längs med cykelvägen Lund-Dalby
Dnr KS 2019/0414

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Lars Wirtén (MP) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag
att undersöka möjligheterna för att i samarbete med Trafikverket
och berörda markägare ordna med belysning samt anlägga
läplantering som gynnar pollinerande insekter och ger vindskydd
längs cykelvägen mellan Lund och Dalby.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 85
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 46
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 313
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 263
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019, § 290
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2019, § 315
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019
Tekniska nämndens beslut den 17 september 2019, § 218
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2019
Karin Svensson Smiths (MP) och Lars Wirténs (MP) motion
Läplantering och belysning längs med cykelvägen Lund-Dalby
inkommen den 10 maj 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
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§ 124
Motion från Karin Svensson Smith (MP)
och Axel Hallberg (MP) Gör Höjeådalen till
kommunalt naturreservat
Dnr KS 2019/0192

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) föreslår i en
motion att det inrättas ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen för
naturvård och rekreation samt att park- och naturavdelningen,
tekniska förvaltningen får i uppdrag att föreslå en avgränsning för
naturreservatet om minst 100 hektar.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 86
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 47
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 314
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 264
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019, § 291
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2019, §
316
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 13-14 juni 2019, § 142
Tekniska nämndens beslut den 18 juni 2019, § 159
Byggnadsnämndens beslut den 18 juni 2019, § 114
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Karin Svensson Smiths (MP) och Axel Hallbergs (MP) motion Gör
Höjeådalen till kommunalt naturreservat inkommen den 27 februari
2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
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§ 125
Motion från Björn Abelson (S), Anders
Almgren (S) och Fanny Johansson (S) Våra
kommuninnevånare ska inte behöva ha så gott
tålamod!
Dnr KS 2019/0185

Sammanfattning
Björn Abelson (S) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige yrkat att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder ta fram en ny arbetsmodell med målsättningen att minska
tiden för genomförande av nya bostads- och verksamhetsområden
och samhällsservice.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 88
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 48
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 315
Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2019, § 334
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 november 2019, §
371
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019
Tekniska nämndens beslut den 17 september 2019, § 220
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2019, § 162
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2019
Björn Abelsons (S) m.fl. motion Våra kommuninvånare ska inte
behöva ha så gott tålamod den 25 februari 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
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§ 126
Motion från Jesper Sahlén (V) Stoppa
nedskärningarna i skolan!
Dnr KS 2019/0716

Sammanfattning
Jesper Sahlén (V) föreslår i en motion inkommen den 26 september
2019 att kommunfullmäktige beslutar
att Lunds kommun ska göra om 2020 års budget för Barn- och
skolnämnden på så vis att nedskärningarna inom skolan tas bort,
att Lunds kommun ska göra om 2020 års budget för
Utbildningsnämnden på så vis att nedskärningarna inom skolan tas
bort.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 87
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 49
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2020, § 22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 december 2019, §
404
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2019
Jesper Sahléns (V) motion Stoppa nedskärningarna i skolan!
inkommen den 26 september 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare
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§ 127
Motion från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S) Gör om gör rätt - riv upp beslutet om
EVP 2020-2022
Dnr KS 2019/0630

Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) föreslår i en motion
inkommen den 2 september 2019 att kommunfullmäktige beslutar
att beslutet om EVP 2020-2022 med budget för 2020 rivs upp, samt
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med nämnderna
utarbeta ett nytt förslag avseende EVP 2020-2022 med budget för
2020.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 50
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2020, § 23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 december 2019, §
405
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2019
Anders Almgrens (S) och Fanny Johanssons (S) motion Gör om gör
rätt – riv upp beslutet om EVP 2020-2022 inkommen den 2 september
2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare
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§ 128
Motion från Sven-Bertil Persson (V)
Garantera tio procent av lägenheterna i nybyggen till
den sociala bostadspolitiken
Dnr KS 2019/0098

Sammanfattning
Sven-Bertil Persson (V) yrkar 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.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 89
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 51
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2020, § 24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 december 2019, §
406
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2019
Servicenämndens beslut den 18 september 2019, § 68, jämte
förvaltningens tjänsteskrivelse, dnr SN 2019/0216
Tekniska nämndens beslut den 21 augusti 2019, § 189,
jämte förvaltningens tjänsteskrivelse, dnr TN 2019/0514
Sven-Bertil Perssons (V) motion Garantera tio procent av
lägenheterna i nybyggen till den sociala bostadspolitiken! inkommen
den 1 februari 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

50 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 129
Motion från Helena Falk (V) och Jesper
Sahlén (V) Trygga anställningar - slopa allmän visstid
Dnr KS 2019/0584

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) föreslår kommunfullmäktige
att besluta att Lunds kommun inte ska använda allmän visstid som
anställningsform.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 92
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 52
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2020, § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 december 2019, §
407
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2019
Helena Falks (V) och Jesper Sahléns (V) motion Trygga anställningar
– slopa allmän visstid, inkommen den 14 augusti 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

51 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 130
Motion från Annika Nilsson (FI) och Maja
Grubelic (FI) Anslut Lund till ICANs Cities Appeal till
stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud!
Dnr KS 2019/0715

Sammanfattning
Annika Nilsson (FI) och Maja Grubelic (FI) yrkar i en motion
att Lunds kommun ansluter sig till ICAN:s Cities Appeal till stöd för
FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 91
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 53
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2020, § 26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 december 2019, §
408
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2019
Annika Nilssons (FI) och Maja Grubelics (FI) motion Anslut Lund till
ICANs Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om kärnvapenförbud!
inkommen den 26 september 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

52 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 131
Motion från Hanna Gunnarsson (V) och
Mattias Horrdin (C) Vi måste prata om
smågatstenarna!
Dnr KS 2019/0023

Sammanfattning
Hanna Gunnarsson (V) och Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att
se över de kommunala styrdokumenten som berör smågatsten som
gatubeläggning, i enlighet med motionens intentioner. I motionen
föreslås vidare att större gator, där många stadsbussar eller cyklister
färdas, ska läggas om så att de har en gatubeläggning som ger
bekvämare och säkrare trafik. Kommunfullmäktige beslutade den 29
augusti 2019, § 166, att minoritetsåterremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att inhämta synpunkter från kommunala
pensionärsrådet och funktionshinderrådet. Kommunkontoret har
därefter inarbetat rådens synpunkter i ärendet. Motionen föreslås
anses besvarad med hänvisning till det som redovisats i
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2020, § 55
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 januari 2020, § 32
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2020
Yttrande från kommunala pensionärsrådet den 26 november 2019
Yttrande från kommunala funktionshinderrådet den 19 november
2019
Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2019, § 166
Kommunstyrelsens beslut den 14 augusti 2019, § 195
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2019
Tekniska nämndens beslut den 20 mars 2019, § 66
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2019
Byggnadsnämndens beslut den 21 mars 2019, § 51
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2019
Yttrande från stadsantikvarien den 1 mars 2019
Hanna Gunnarssons (V) och Mattas Horrdins (C) motion Vi måste
prata om smågatstenarna! inkommen den 8 januari 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

53 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 132
Motion från Lennart Prytz (S) och Karin
Svensson Smith (MP) Rädda vänskapens hus
Dnr KS 2019/0627

Sammanfattning
Lennart Prytz (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar i en motion
att kommunfullmäktige ska besluta om framtiden för Vänskapens
Hus samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna nytt avtal med
brukarna för att säkra husets framtida existens.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 94
Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2020, §
56
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 januari 2020, § 33
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2020
Lennart Prytz (S) och Karin Svensson Smiths (MP) motion Rädda
Vänskapens hus inkommen den 30 augusti 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

54 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 133
Svar på motion från Helena Falk (V) och
Jesper Sahlén (V) Med hänvisning till klimatnödläget
ska vi stoppa planerna på att bygga ut E22 genom
Lund!
Dnr KS 2019/0903

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att med hänvisning till det nyligen
utlysta klimatnödläget skicka en skrivelse till Trafikverket om att
E22 genom Lund inte bör byggas ut samt at stryka Trafikplats Ideon
ur kommunens investeringsbudget.
Kommunkontoret föreslår att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2020-03-04 § 88 Svar på motion från Helena
Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Med hänvisning till klimatnödläget ska
vi stoppa planerna på att bygga ut E22 genom Lund!, inkl.
reservationer
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 68 Svar på motion
från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Med hänvisning till
klimatnödläget ska vi stoppa planerna på att bygga ut E22 genom
Lund!
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad2020-02-05
Helena Falks (V) och Jesper Sahléns (V) motion Med hänvisning till
klimatnödläget ska vi stoppa planerna på att bygga ut E22 genom
Lund! inkommen 2019-12-11

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

55 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 134
Svar på motion från Karin Svensson Smith
(MP) Aktiv mobilitet - huvudfokus i Lunds
folkhälsoarbete
Dnr KS 2019/0519

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) yrkar i motionen att kommunfullmäktige
ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att (via miljö– och
hälsoutskottet) ta fram ett folkhälsoprogram med aktiv mobilitet
som fokus.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 70 Svar på motion
från Karin Svensson Smith (MP) Aktiv mobilitet - huvudfokus i Lunds
folkhälsoarbete
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04
Karin Svensson Smith (MP) motion Aktiv mobilitet – huvudfokus i
Lunds folkhälsoarbete.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

56 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 135
Interpellation från Fanny Johansson (S)
ställd till barn- och skolnämndens ordförande Mia
Honeth (L) Varför tar inte Lunds kommun del av den
nationella satsningen på lärarassistenter?
Dnr KS 2019/0831

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till barn- och skolnämndens
ordförande Mia Honeth (L):
Vilka effekter av ert "pilotprojekt för lärarnas avlastning" kan ses i
dagsläget?
Varför har Lunds kommun enbart ansökt om 393 150 kronor av de
berättigade 5,7 miljoner kronor för lärarassistenter 2019?
Hur kommer du arbeta för att det ska se annorlunda ut 2020?
Det antecknas att interpellanten återtagit interpellationen.

Beslutsunderlag
Återtagande av interpellationer - Fanny Johansson (S), inkom den 20
mars 2020
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020, § 95
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 57
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 322
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 272
Interpellationssvar från Mia Honeth (L) inkommet den 27 november
2019
Fanny Johanssons (S) interpellation inkommen den 13
november 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva interpellationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

57 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 136
Interpellation från Jesper Sahlén (V) ställd
till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L)
Vem betalar för vinstuttaget ur LKF?
Dnr KS 2020/0111

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Philip Sandberg (L):
På vilket sätt definierar Philip Sandberg kommersiella lokaler när
han pratar om LKF:s verksamhet?
Hur stor var vinsten från LKF:s kommersiella uthyrning av lokaler,
exkluderat uthyrning av lokaler till Lunds kommun, 2018 och om det
finns uppgifter även 2019?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020, § 96
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 58
Interpellationssvar från Philip Sandberg (L) inkommet den 29
januari 2020
Jesper Sahléns (V) interpellation inkommen den 16 januari 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

58 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 137
Interpellation från Fanny Johansson (S)
ställd till barn- och skolnämndens ordförande Mia
Honeth (L) När ska Lundakvintetten agera för att ge
lundabarnen det stöd de behöver i skolan?
Dnr KS 2019/0767

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till barn- och skolnämndens
ordförande Mia Honeth (L):
Hur många elever har förlorat sina elevassistenter under 2019?
Vad kommer du, som ordförande i barn- och skolnämnden, att göra
för att förhindra att fler elever förlorar sina elevassistenter?
Vad kommer du göra för att säkerställa att de elever som i nuläget
har förlorat sina elevassistenter får det stöd de behöver?
Det antecknas att interpellanten återtagit interpellationen.

Beslutsunderlag
Återtagande av interpellationer - Fanny Johansson (S), inkom den 20
mars 2020
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020, § 97
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 34
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 317
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 267
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019, § 230
Interpellationssvar från Mia Honeth (L) inkommet den 29 oktober
2019
Fanny Johanssons (S) interpellation inkommen den 17 oktober 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva interpellationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

59 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 138
Interpellation från Anders Almgren (S)
ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Gunnar Brådvik (L) Hur går upprustningen av våra
friluftsbad?
Dnr KS 2020/0193

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Gunnar Brådvik (L):
Hur ser planeringen ut för återstoden av de avsatta
investeringsmedlen för upprustning av friluftsbaden - vilka konkreta
investeringsåtgärder kommer att genomföras vid friluftsbaden och
när?
Genomfördes den i kommunfullmäktige utlovade undersökningen
om medborgarnas uppfattning om baden och vilka förslag till
förbättringar finns bland dem som nyttjar baden?
Om undersökningen genomfördes - hur har dessa åsikter tagits
omhand om i det fortsatta arbetet?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020, § 98
Interpellationssvar från Gunnar Brådvik (L) inkommet den 21
februari 2020
Anders Almgrens (S) interpellation inkommen den 13 februari 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

60 (61)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-26

§ 139
Interpellation från Jesper Sahlén (V) ställd
till barn- och skolnämndens ordförande Mia Honeth
(L) Får elever studiehandledning i rätt omfattning?
Dnr KS 2020/0117

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till barn- och skolnämndens
ordförande Mia Honeth (L):
Beror minskningen av mängden studiehandledning på modersmålet
som köps in av Lunds kommuns grundskolor på att behovet av
denna stödinsats har minskat i samma omfattning eller är det andra
faktorer som spelar roll i denna utveckling?
Hur säkerställer du som ordförande att det som står i er valplattform
om att studiehandledning ska ges i tillräcklig omfattning sker
samtidigt som ni genomför stora nedskärningar?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-27, § 98
Interpellationssvar från Gunnar Brådvik (L) inkommet den 21
februari 2020
Anders Almgrens (S) interpellation inkommen den 13 februari 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

61 (61)

