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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-02-27

Tid

13.30

Plats

Polhemskolans aula

Följande ärenden ska behandlas:

1. KF anmälningar 2020-02-27
Dnr KS 2020/0057

2. Peter Franssons (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/0149

3. Val av kommunalråd efter Börje Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0162

4. Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Börje Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0159

5. Val av ny ledamot i Lunds Rådhus AB efter Börje Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0164

6. Val av ny ledamot i Visit Lund AB efter Börje Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0165

7. Val av ny ledamot i utbildningsnämnden efter Helena Heintzs (MP)
Dnr KS 2020/0120

8. Förslag till ny taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser i Lunds kommun
Dnr KS 2019/0866

9. Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund
Dnr KS 2019/0482

10. Förslag till program och plan för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun
Dnr KS 2018/0316
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11. Lokaler till ideella föreningar inom sociala området
Dnr KS 2019/0775

12. Genomförandeavtal station Klostergården
Dnr KS 2019/0475

13. Motion från Anders Almgren (S) m.fl. Två toaletter och en parkering
Dnr KS 2019/0205

14. Motion från Helena Falk (V) m.fl. Dags att gå från ord till handling i frågan om
jämställda löner!
Dnr KS 2019/0230

15. Motion från Jesper Sahlén (V) och Sven-Bertil Persson (V) Prioritera
elevhälsan i grundskolan och gymnasium
Dnr KS 2019/0231

16. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Öka takten i klimatarbetet
Dnr KS 2019/0082

17. Motion från Anette Mårtensson (MP) och Lars Wirtén (MP) Utred
förutsättningarna för en demensby eller trygghetspark i Lund
Dnr KS 2019/0421

18. Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om gratis motorcykel- och
mopedparkering
Dnr KS 2019/0285

19. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Omvandla
klippta gräsmattor till stadsängar
Dnr KS 2019/0426

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

21. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Lars Wirtén (MP) Läplantering
och belysning längs med cykelvägen Lund-Dalby
Dnr KS 2019/0414
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22. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) Gör
Höjeådalen till kommunalt naturreservat
Dnr KS 2019/0192

23. Motion från Jesper Sahlén (V) Stoppa nedskärningarna i skolan!
Dnr KS 2019/0716

24. 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

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

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

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

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

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

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

31. Interpellation från Anders Almgren (S) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Philip Sandberg (L) - Att förhindra fakta, dialog och insyn i
budgetarbetet försvagar demokratin
Dnr KS 2019/0751
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32. Interpellation från Jesper Sahlén (V) ställd till vård- och omsorgsnämndens
ordförande tillika kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) Kring kraftig
försämringar i Lunds hemtjänst
Dnr KS 2019/0785

33. Interpellation från Eva S. Olsson (S) ställd till socialnämndens ordförande
Göran Wallén (M) Hur är arbetssituationen för kommunens socialsekreterare?
Dnr KS 2019/0817

34. 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

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

36. 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

37. Interpellation ställd till Gunnar Brådvik (L) från Anders Almgren (S) Hur går
upprustningen av våra friluftsbad?
Dnr KS 2020/0193

38. Interpellation ställd till Mia Honeth (L) från Jesper Sahlén (V) Får elever
studiehandledning i rätt omfattning?
Dnr KS 2020/0117

39. Fråga ställd till miljönämndens ordförande Gustav Lundblad (KD) från Ewa
Björnberg (MP) om anläggande av ridvall på fastigheten Flyinge 22:40
Dnr KS 2020/0099

40. Eventuellt övriga frågor
Dnr KS 2020/0099
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Ordförande
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Ledamöter
Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann-Charlotte Ewerhard (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)
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)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP)
Ulf Nymark (MP)
Lars Wirtén (MP)
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Ewa Björnberg (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Angelica Svensson (V)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Johan Nilsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Ersättare
Sebastian Jaktling (S)
Lina Olsson (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S)
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)
Alexander Lewerentz (M)
Carl von Friesendorff (M)
Christoffer Stenström (M)
Lars Leonardsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Petra Douhane (M)
Axel Nordberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L)
Josefine Temrell (L)
Adrian Kasperczyk (L)
Ann Tångmark (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Tobias Ekholm (MP)
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Amanda Lindblad (MP)
Urban Nilsson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Pontus Kjellström (V)
Nita Lorimer (V)
Lars A Ohlsson (V)
Pia Askman (C)
Camilla Ländin (C)
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Gustav Lundblad (KD)
Ljiljana Lipovac (KD)
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1. KF anmälningar 2020-02-27
Dnr KS 2020/0057
1. Från kommunrevisionen 2020-01-22 Revisionens samlade
kommentar till och analys av inkomna svar i
upphandlingsgranskningen 2019
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-04 Lundaförslag Utlys klimatnödläge omedelbart
Dnr KS 2019/0489
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-09 § 21 Lundaförslag
- Stoppa nedskärningarna på skolorna i Lund
Dnr KS 2019/0570
4. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-01-23 § 9
Lundaförslag angående en simhall i de östra kommundelarna
Dnr KS 2019/0836
5. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-01-22 § 26 Återremiss:
Lundaförslag – Lekplats i Björnstorp
Dnr KS 2019/0392
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-04 § 37 Yttrande
över granskning av budgetprocess, effektiviseringar och långsiktig
ekonomisk planering
Dnr KS 2019/0859
7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-04 § 49 Lundaförslag
- Lund som en del av det finska förvaltningsområdet
Dnr KS 2019/0765
8. Från byggnadsnämnden 2020-02-11 Meddelande laga kraft –
Detaljplan för Kulturen 4-8 i Lund, Lunds kommun
Dnr KS 2020/0056
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2. Peter Franssons (S) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/0149

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Peter Fransson (S) om att bli
entledigad från sitt uppdrag i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Peter Franssons (S) avsägelse inkommen den 31 januari 2020.
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3. Val av kommunalråd efter Börje Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0162

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Börje Hed (FNL) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som kommunalråd.

Beslutsunderlag
Börje Heds avsägelse inkommen den 4 februari 2020.
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4. Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Börje
Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0159

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Börje Hed (FNL) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 11 februari 2020 § 18.
Börje Heds (FNL) avsägelse inkommen den 4 februari 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Börje Hed (FNL) från uppdraget
utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i kommunstyrelsen
för tiden fram till nästa gång val till kommunstyrelsen förrättas.
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5. Val av ny ledamot i Lunds Rådhus AB efter Börje
Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0164

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Börje Hed (FNL) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Lunds Rådhus AB.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 11 februari 2020 § 19.
Börje Heds (FNL) avsägelse inkommen den 4 februari 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Börje Hed från uppdraget
utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i Lunds Rådhus AB
för tiden fram till nästa bolagsstämma.
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6. Val av ny ledamot i Visit Lund AB efter Börje Hed
(FNL)
Dnr KS 2020/0165

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Börje Hed (FNL) om att bli
entledigad från sitt uppdrag ledamot i Visit Lund AB.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 11 februari 2020 § 17.
Börje Heds (FNL) avsägelse inkommen den 4 februari 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Börje Hed (FNL) från uppdraget
utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i Visit Lund AB för
tiden fram till nästa bolagsstämma.
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7. Val av ny ledamot i utbildningsnämnden efter
Helena Heintzs (MP)
Dnr KS 2020/0120

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Helena Heintz (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 11 februari 2020 § 21.
Helena Heintz avsägelse inkommen den 22 januari 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

befria Helena Heintz (MP) från uppdraget
utse Karin Elgelin (MP), Domherrevägen 3 D, 227 31 Lund, till
ny ledamot i utbildningsnämnden för tiden fram till och med
2022.
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8. Förslag till ny taxa för detaljplaner och
områdesbestämmelser i Lunds kommun
Dnr KS 2019/0866

Sammanfattning
För byggnadsnämndens verksamhet gäller i dag en taxa från år 2012.
Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till ny taxa för
detaljplaner och områdesbestämmelser (plantaxa) i syfte att få en
taxemodell som är tydlig och hållbar över tid. Förslaget innebär att
alla uppdrag faktureras med tidsersättning som grund på så sätt att
den tid som ett ärende förväntas ta i anspråk bestämmer kostnaden
för att ta fram planen eller områdesbestämmelserna.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att antar föreslagen taxa för detaljplaner och
områdesbestämmelser i Lunds kommun, att gälla från och med den
15 mars 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-04 § 52
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2020-01-27 § 29
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-21
Reviderat förslag till ny taxa för detaljplaner och
områdesbestämmelser, Byggnadsnämnden i Lunds kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsens 2019-01-09 § 17
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-16 § 398
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-12-06
Protokollsutdrag byggnadsnämndens 2019-11-21, § 212
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-07
Förslag till ny taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser,
Byggnadsnämnden i Lunds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anta föreslagen taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser
i Lunds kommun, att gälla från och med den 15 mars 2020. Vid
samma tidpunkt upphör den gamla taxan (reviderad taxa
antagen av kommunfullmäktige den 29 mars 2012) för Lunds
byggnadsnämnd i de delar som gäller detaljplaner och
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områdesbestämmelser med undantag för vad som framgår av
avsnitt 5.2 och 5.4 i denna taxa.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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9. Förslag till justering av verksamhetsområde för
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
Lund
Dnr KS 2019/0482

Sammanfattning
VA Syd har tagit fram förslag om justering av verksamhetsområde
för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund.
Justeringarna avser sex olika områden.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2019 att återremittera
ärendet till kommunkontoret med uppdraget att efter samråd med
VA Syd belysa eventuella ekonomiska konsekvenser av VA Syds
förslag samt återkomma till kommunstyrelsen senast i februari
2020. VA Syd har i samband med detta inkommit med yttrande samt
justering av förslaget avseende verksamhetsområde Veberöd.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-04 § 54
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-01-27 § 31 Förslag till
justering av verksamhetsområde för den allmänna
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Skrivelse från VA SYD den 8 januari 2020 jämte bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-04, § 320
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-19
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-10-16, § 250
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-02
Protokollsutdrag miljönämnden 2019-10-10, § 60
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-25
Ägarnämnden VA SYD:s beslut 2019-05-13
Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Lund jämte kartbilagor 1-6

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att
att

godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning i Hasslanda, Lund
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för
VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning i Vallkärra
Stationsby,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning i Håstad,
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godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torna Hällestad,
godkänna justerat förslag till förändring av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och
avloppsanläggning i Veberöd,
godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för VA
Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning i Genarp.

Beslut expedieras till:
VA Syd
Miljönämnden
Tekniska nämnden
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10. Förslag till program och plan för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun
Dnr KS 2018/0316

Sammanfattning
Kommunkontoret fick den 22 maj 2018 i uppdrag av
kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ett program för trygghetsoch säkerhetsarbetet i Lunds kommun. Kommunkontoret har även
tagit fram ett förslag till plan för program för trygghet och säkerhet.
Planen beskriver de åtgärder som behöver vidtas för att säkra det
önskade resultatet inom de prioriterade områdena.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2019,
§ 48 att sända förslaget på remiss till kommunens nämnder, bolag,
Lunds brottsförebyggande råd, Räddningstjänsten Syd, polisen och
försvarsmakten. De inkomna remissvaren arbetades därefter in i
programmet i tillämpliga delar.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2019, § 333
återremitterades programmet med tillhörande plan till
kommunkontoret, med motiveringen att kommunens Strategi mot
våld i nära relationer 2017-2022 skulle arbetas in i programmet.
Programmet för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun har
nu kompletterats enligt kommunstyrelsens lämnade direktiv.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
föreliggande förslag till program och plan för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun och vidaresänder programmet till
kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2020-02-04 § 53
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-01-27 § 30 Förslag till
program och plan för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-04 § 333
Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun
Plan för program för trygghet och säkerhet i Lunds kommun
Polismyndighetens remissvar 2019-05-13
Barn- och skolnämndens beslut 2019-04-24 § 37
Räddningstjänsten Syds remissvar 2019-05-02
Kraftringen AB:s remissvar 2019-04-30
VA Syd:s remissvar 2019-04-30
Miljönämndens presidieutskotts beslut 2019-04-29 § 2
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Renhållningsstyrelsens presidium beslut 2019-04-23 § 38
Servicenämndens beslut 2019-04-23 § 34
Habostyrelsens beslut 2019-04-16 § 17
Utbildningsnämndens beslut 2019-04-17 § 58
Byggnadsnämndens beslut 2019-04-11 § 83
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-11 § 50
Socialnämndens beslut 2019-04-10 § 4
Tekniska nämnden 2019-05-18 § 118
Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15 § 55
BRÅ:s remissvar 2019-06-05

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att
att

anta Program för trygghet och säkerhet, med tillhörande
Plan för trygghet och säkerhet, för Lunds kommun
ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ett regelverk och
ansvarsområde för Lunds brottsförebyggande råd
Strategi för våld i nära relationer 2017-2022 inte upphör att
gälla.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, enheten för trygghet och säkerhet
Samtliga nämnder och styrelser
BRÅ
Polismyndigheten
Räddningstjänsten Syd
VA Syd
Försvarsmakten

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

11. Lokaler till ideella föreningar inom sociala
området
Dnr KS 2019/0775

Sammanfattning
Vänskapens hus, Föreningarnas hus och Fontänhuset i Lund är i
behov av nya lokaler. Kommunen letar tillsammans med
föreningarna efter lämpliga ersättningslokaler. Kommunkontoret
föreslog i ärende till kommunstyrelsen den 6 november att
Fontänhuset skulle teckna hyreskontrakt för en fastighet i centrala
Lund, på Bredgatan 13, där de aktuella föreningarna kunde
samlokalisera sina verksamheter. I dagsläget är denna lokal inte
längre tillgänglig för förhyrning enligt förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 november att återremittera
ärendet till kommunkontoret för att ytterligare undersöka olika
frågeställningar kring Vänskapens hus. Kommunkontoret har
tillsammans med serviceförvaltningen tagit fram svar på
återremissen vilka redovisas i bilaga.
Servicenämnden har tecknat ett nytt tillfälligt hyresfritt kontrakt
med Vänskapens hus på Bredgatan 19, våningsplan 1.
Upprustningsbehovet av Vänskapens hus lokaler är omfattande och
hyran efter upprustning beräknas uppgå till mellan
1 350 000 kr – 1 900 000 kr. Ett hyresfritt kontrakt är inte att
rekommendera. Föreningarna bedöms inte kunna betala en hyra i
den nivån utan bidrag från kommunen.
Kommunkontoret anser att ett hyresbidrag i den nivån är svår att
motivera och föreslår därmed att fastigheten på Bredgatan 19-21
inte ska upplåtas åt Vänskapens hus när det tillfälliga hyresavtalet
löper ut och att servicenämnden får i uppdrag att fortsatt föra dialog
med Vänskapens hus kring alternativa lokaler.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-04 § 44
Reservationer från Liberalerna, Moderaterna och
Sverigedemokraterna
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskotts 2020-01-27 § 20
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-17
Bilaga svar på återremiss 2020-01-16

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27
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Servicenämnden ordförandebeslut den 2019-12-02,
dnr SN 2019/0385
Protokollsutdrag kommunstyrelsens 2019-11-06 § 273
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-10-24, dnr KS 2019/0775
Skrivelse till kommunstyrelsen: Vänskapens hus - från Karin
Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP)

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att

att
att

att

uppdra åt servicenämnden att i dialog med Vänskapens hus
erbjuda acceptabla lokaler till föreningen
uppdra åt servicenämnden att vidta de åtgärder som är
motiverade av brandsäkerhetsskäl i fastigheten Sankt Peter 39,
Bredgatan 19 och 21, så att alla tidigare utnyttjade ytor
återigen kan disponeras av Vänskapens hus. Åtgärderna ska
vara kostnadseffektiva och inte överstiga 3 miljoner kr
uppdra åt servicenämnden att förlänga det nuvarande
hyreskontraktet avseende fastigheten på Bredgatan 19-21 till
dess att Vänskapens hus erbjuds acceptabla lokaler
ett långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt
motiverade verksamheten i Vänskapens Hus formuleras enligt
samma och likvärdiga principer som gäller för kommunens
hantering av Fontänhuset
uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda
nämnder fortsatt föra dialog med Fontänhuset och
Föreningarnas hus kring alternativa lokaler.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vänskapens hus
Fontänhuset
Föreningarnas hus
Kommunkontoret, ledningsstöd

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

12. Genomförandeavtal station Klostergården
Dnr KS 2019/0475

Sammanfattning
I samband med att Stambanan byggs ut från två till fyra spår mellan
Lund och Malmö har Lunds kommun prövat möjligheten till en ny
station i höjd med Klostergården och Källby. Ett medfinansieringsavtal tecknades 2016 mellan kommunen och Trafikverket. En
järnvägsplan har tagits fram av Trafikverket samt en detaljplan för
stationsområdet runt den nya stationen. Det nya stationsläget har ett
centralt läge i pågående fördjupad översiktsplan för Källby, som just
nu processas inom kommunen.
Utöver de cirka 40 miljoner kr som avtalats 2016 avseende själva
stationen, har förslag till genomförandeavtal kompletterats med
åtgärder till en kostnad om cirka 50 miljoner kr för kommunens
stationsområde och drygt 28 miljoner kr för en ny förbindelse under
järnvägen söder om den nya stationen. Den totala kostnaden på
127,3 miljoner kr ligger inom ramen för beslutad EVP 2020-2022.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget till
genomförandeavtal med Trafikverket.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja tekniska nämnden
investeringsmedel om 127,3 miljoner kr för projektet samt ge
tekniska nämnden i uppdrag att i förhandling med privata
fastighetsägare om gatukostnadsersättningar beakta
medfinansiering av stationen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-04, § 51
Reservation från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, kommunstyrelsen
2020-02-04 § 51/01
Förslag till genomförandeavtal med Trafikverket reviderad, inkl.
bilaga 1-3
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2020-01-27, § 28
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-17
Medfinansieringsavtal Lund-Arlöv, daterat 2016-04-18

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet i
enlighet med förslag till genomförandeavtal
bevilja tekniska nämnden investeringsmedel om 127,3 miljoner
kr för projektet
ge tekniska nämnden i uppdrag att i förhandling med privata
fastighetsägare om gatukostnadsersättningar inbegripa
medfinansiering av stationen.

Beslut expedieras till:
Trafikverket
Tekniska nämnden
Kommunkontoret, ledningsstöd

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27
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13. Motion från Anders Almgren (S) m.fl. Två
toaletter och en parkering
Dnr KS 2019/0205

Sammanfattning
Anders Almgren (S) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att
genomföra underhåll och standardhöjande åtgärder av parkeringen
vid Ekevallen, samt
att uppdra åt tekniska nämnden att i samverkan med övriga berörda
nämnder säkerställa att det i Genarp byggs två offentliga toaletter, en
i centrala Genarp och en vid Ekevallen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 38
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 305
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 255
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019, § 224
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019, § 242
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 september 2019,
§ 253
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 5 juni 2019, § 73
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019
Tekniska nämndens beslut den 18 juni 2019, § 158
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019
Anders Almgrens (S), Fanny Johanssons (S), Lena Fällströms (S) och
Sebastian Perssons (S) motion Två toaletter och en
parkering inkommen den 3 mars 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att
att
att

uppdra till tekniska nämnden att utreda frågan om toalett vid
Ekevallen
åtgärder på parkeringsplatsen får behandlas i samband med
EVP 2021 och
motionen därmed anses besvarad.

Beslut expedieras till:
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Motionärerna

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

14. Motion från Helena Falk (V) m.fl. Dags att gå från
ord till handling i frågan om jämställda löner!
Dnr KS 2019/0230

Sammanfattning
Helena Falk (V) m.fl. yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att kommunkontoret ska ta fram en handlingsplan med
finansierade åtgärder för att uppnå lika lön för likvärdigt arbete
senast den 30 augusti 2022.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 39
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 306
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 256
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019, § 225
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019, § 243
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 september 2019,
§ 254
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2019
Motion från Helena Falk (V) m.fl. Dags att gå från ord till handling i
frågan om jämställda löner! inkommen den 12 mars 2019
Handlingsplan för jämställd lönebildning, beslutad
i kommunfullmäktige den 14 juni 2017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse att motionen är besvarad.

Beslut expedieras till:
HR-avdelningen
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27
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15. Motion från Jesper Sahlén (V) och Sven-Bertil
Persson (V) Prioritera elevhälsan i grundskolan och
gymnasium
Dnr KS 2019/0231

Sammanfattning
Jesper Sahlén (V) och Sven- Bertil Persson (V) har kommit in med en
motion där de skriver att elevhälsan är en av de kanske viktigaste
delarna i den svenska skolan. De föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att Lunds kommun ska anställa mer personal inom
elevhälsan för att till år 2022 uppnå de rekommendationer, kring
antalet elever per yrkeskategori, som de fackförbunden som
organiserar elevhälsopersonal förordar.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 § 40
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019 § 307
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 257
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019 § 226
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019 § 245
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 september 2019
§ 256
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2019
Barn- och skolnämndens beslut den 19 juni 2018 § 49
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2019,
dnr BSN 2019/2572
Utbildningsnämndens beslut den 18 juni 2019 § 87
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2019,
dnr UN 2019/0271
Jesper Sahléns (V) och Sven-Bertil Perssons (V) motion ”Prioritera
elevhälsan i grundskola och gymnasium” inkommen den 12 mars
2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets
yttrande.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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16. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Öka
takten i klimatarbetet
Dnr KS 2019/0082

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige med förslag om att växla upp och skärpa den
interna koldioxidavgiften.
Koldioxidavgiften ingår i ett kommuninternt system där det kostar
extra att transportera sig med hjälp av fossila bränslen. Pengarna
från avgiften hamnar i en klimatfond, från vilken kommunens
förvaltningar kan söka pengar till klimatprojekt. Söktrycket på
fonden har varit högt.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 § 41
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019 § 308
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 258
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019 § 285
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 8
oktober 2019 § 61
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Öka takten i klimatarbetet,
inkommen den 28 januari 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp och vid behov
föreslå förändringar av koldioxidavgiften samt att utvärdering
och förslag till fortsättning av klimatfonden/koldioxidavgifter
ska tas under 2020
anse motionen besvarad.

Beslut expedieras till:
HR-avdelningen
Avdelningen för hållbar tillväxt
Motionären

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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17. Motion från Anette Mårtensson (MP) och Lars
Wirtén (MP) Utred förutsättningarna för en
demensby eller trygghetspark i Lund
Dnr KS 2019/0421

Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunkontoret tillsammans
med berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en så kallad demensby alternativt en trygghetspark i anslutning till
ett särskilt boende i Lund.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 § 42
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019 § 309
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 259
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019 § 286
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2019
§ 311
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019
Vård- och omsorgsnämnden beslut den 18 september 2019, § 78,
jämte förvaltningens tjänsteskrivelse
Miljöpartiets motion den 9 maj 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i samråd med
berörda nämnder, utreda förutsättningarna för en så kallad
demensby alternativt en trygghetspark i anslutning till ett
särskilt boende i Lund.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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18. Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om gratis
motorcykel- och mopedparkering
Dnr KS 2019/0285

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker (SD) föreslår i en motion
att kravet på parkeringsavgifter för motorcyklar och mopeder för
kommunens parkeringsplatser avsedda för tvåhjuliga motorfordon
tas bort,
att ge tekniska nämnden i uppdrag att införa en parkeringsnorm för
tvåhjuliga motorfordon inom Lunds stad.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 § 43
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 201, § 310
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 260
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019 § 287
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2019,
§ 312
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2019
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 201, § 164,
jämte bilaga
Tekniska nämndens beslut den 18 juni 2019, § 162 jämte bilaga
Christoffer Brinkåkers (SD) motion den 25 mars 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Motionären

Kommunfullmäktige

Kallelse
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19. Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa
Björnberg (MP) Omvandla klippta gräsmattor till
stadsängar
Dnr KS 2019/0426

Sammanfattning
Karin Svenssons Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att
återkomma med förslag på vilka gräsmattor i Lunds kommun som
kan omvandlas till ängar.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 § 44
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019 § 311
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 261
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019 § 288
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 201, § 313
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019
Tekniska nämndens beslut den 17 september 2019 § 219, jämte
förvaltningens tjänsteskrivelse
Karin Svenssons Smiths (MP) och Ewa Björnbergs (MP) motion
inkommen den 16 maj 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

besvara motionen med vad tekniska nämnden anfört.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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20. 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 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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Beslut expedieras till:
Avdelningen för hållbar tillväxt

Kommunfullmäktige

Kallelse
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21. 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 30 januari 2020 § 46
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019 § 313
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019 § 263
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 201, § 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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

motionen anses besvarad med hänvisning till vad tekniska
nämnden anfört.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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22. 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 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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

motionens första att-sats bifalls med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut samt att motionens andra att-sats
avslås med hänvisning till att en utredning om naturreservatets
storlek för närvarande pågår.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

23. 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 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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Motionären
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

24. 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 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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen
Beslut expedieras till:
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

25. 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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

26. 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 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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Motionären
Servicenämnden
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

27. Motion från Annika Nilsson (FI) och Maja
Grubelic (FI) Anslut 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 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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

28. 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) förslår kommunfullmäktige att
besluta att Lunds kommun inte ska använda allmän visstid som
anställningsform.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

29. 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
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-04 § 55
Reservationer från Centerpartiet och Miljöpartiet
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2020-01-27 § 32
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-14
Yttrande från kommunala pensionärsrådet 2019-11-26
Yttrande från kommunala funktionshinderrådet 2019-11-19
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-08-29 § 166
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-14 § 195
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-04-29
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-03-20 § 66
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-06
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2019-03-21 § 51
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2019-03-05
Yttrande från stadsantikvarien 2019-03-01
Hanna Gunnarssons (V) och Mattas Horrdins (C) motion Vi måste
prata om smågatstenarna!

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisats
i kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-14

Kommunfullmäktige

Beslut expedieras till:
Motionärerna
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala pensionärsrådet

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

30. 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 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.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-04 § 56
Gemensam reservation från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-01-27 § 33 Motion från
Lennart Prytz (S) och Karin Svensson Smith (MP) Rädda vänskapens
hus
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-23
Lennart Prytz (S) och Karin Svensson Smith (MP) motion
Rädda Vänskapens hus 2019-08-29

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

avslå motionen

Beslut expedieras till:
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

31. Interpellation från Anders Almgren (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) Att förhindra fakta, dialog och insyn i budgetarbetet
försvagar demokratin
Dnr KS 2019/0751

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Philip Sandberg (L):
Lunds kommun får nu en budgetprocess där förutsättningarna för
nämnder och förvaltningar att redovisa faktaunderlag och verkliga
behov väsentligt försämras. På vilket sätt anser du att det främjar
budgetarbetet?
De flesta kommuner, bland dem Lunds kommun, står inför stora
utmaningar vad gäller välfärden och ekonomin. Det gör att behovet
av blocköverskridande dialog och samarbete är mycket stort. Varför
väljer ni i detta läge att avskaffa alla de gemensamma
budgetdialogerna?
När du själv var oppositionsföreträdare var du mån om
oppositionens medverkan i budgetprocessen. Varför vill du nu, när
du har rollen som kommunstyrelsen ordförande, drastiskt försämra
oppositionens insyn och förutsättningar i budgetarbetet?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 54
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 319
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 269
Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2019, § 232
Interpellationssvar från Philip Sandberg (L) inkommet den
30 oktober 2019
Anders Almgren (S) interpellation inkommen den 10 oktober 2019

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

32. Interpellation från Jesper Sahlén (V) ställd till
vård- och omsorgsnämndens ordförande tillika
kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) Kring
kraftig försämringar i Lunds hemtjänst
Dnr KS 2019/0785

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor till Inga-Kerstin Eriksson (C):
Står du fast vid att de förändringar ni genomför i hemtjänsten inte är
några försämringar?
Om ja på föregående fråga, hur är det möjligt att förändringarna inte
innebär några försämringar för våra äldre i behov av hemtjänst
samtidigt som de ska spara in tio miljoner?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 55
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 320
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 270
Interpellationssvar från Inga-Kerstin Eriksson (C) inkommet
den 26 november 2019
Jesper Sahléns (V) interpellation inkommen den 25 oktober 2019

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

33. Interpellation från Eva S. Olsson (S) ställd till
socialnämndens ordförande Göran Wallén (M) Hur är
arbetssituationen för kommunens socialsekreterare?
Dnr KS 2019/0817

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga till Göran Wallén (M):
Hur kommer de stora nedskärningarna under EVP-perioden 20202022 påverka socialsekreterarnas arbetssituation och deras
möjlighet att klara kvaliteten och rättssäkerheten enligt
socialtjänstlagens intentioner?

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020, § 56
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, § 321
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 271
Interpellationssvar från Göran Wallén (M) inkommet
den 25 november 2019
Eva S Olssons (S) interpellation inkommen den 8 november 2019

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

34. 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 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?

Beslutsunderlag
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

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-27

KS 2020/0004

35. 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 30 januari 2020, § 58
Interpellationssvar från Philip Sandberg (L) inkommet den
29 januari 2020
Jesper Sahléns (V) interpellation inkommen den 16 januari 2020

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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36. 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?

Beslutsunderlag
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

Kommunfullmäktige

Kallelse
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37. Interpellation ställd till Gunnar Brådvik (L) från
Anders Almgren (S) Hur går upprustningen av våra
friluftsbad?
Dnr KS 2020/0193

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga till Gunnar Brådvik (L):
Hur går upprustningen av våra friluftsbad?

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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38. Interpellation ställd till Mia Honeth (L) från
Jesper Sahlén (V) Får elever studiehandledning i rätt
omfattning?
Dnr KS 2020/0117

Sammanfattning
Interpellanten ställer följande fråga till Mia Honeth:
Får elever studiehandledning i rätt omfattning?

Kommunfullmäktige

Kallelse
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39. Fråga ställd till miljönämndens ordförande
Gustav Lundblad (KD) från Ewa Björnberg (MP) om
anläggande av ridvall på fastigheten Flyinge 22:40
Dnr KS 2020/0099

Sammanfattning
Ewa Björnberg (MP) ställer följande fråga till miljönämndens
ordförande Gustav Lundblad (KD):
Ställer miljönämndens ordförande sig bakom att begära att
miljöförvaltningen vidtar åtgärder så att den pågående
verksamheten på Flyinge 22:40 upphör med omedelbar verkan i
avvaktan på att konsekvenserna för naturmiljön samt möjligheten
att minska mängden tillförda massor utreds.

Beslutsunderlag
Ewa Björnbergs (MP) fråga inkommen 2020-02-18

Kommunfullmäktige

40. Eventuellt övriga frågor
Dnr KS 2020/0099

Kallelse
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