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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2022-09-29

Tid

17.00

Plats

Polhemskolans aula

Följande ärenden ska behandlas:

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

4. Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Peter Hedberg (L)
Dnr KS 2022/0508

5. Val av ny ledamot och ny andre vice ordförande i barn- och skolnämnden efter
Fanny Johansson (S)
Dnr KS 2022/0605

6. Val av ersättare för oppositionsrådet Fanny Johansson (S)
Dnr KS 2022/0606

7. Nominering av ny ersättare i ägarnämnd Lund inom VA SYD efter Saboor Ansari
(L)
Dnr KS 2022/0633

8. Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Daniel Lindenryd (SD)
Dnr KS 2022/0651

9. Årsredovisning och revisionsberättelse för Lunds samordningsförbund (Finsam)
2021
Dnr KS 2022/0565

10. Justerad bolagsordning för Visit Lund AB
Dnr KS 2022/0563
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11. Lunds kommuns renhållningsordning 2022–2026 – beslut om antagande
Dnr KS 2021/0555

12. Inrättande av biotopskyddsområde Almen
Dnr KS 2022/0433

13. Motion från Victoria Tiblom (SD) om att minska antalet ledamöter i Lunds
kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/0886

14. Motion från Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V)
och Maja Grubelic (FI) Värna en transparent och demokratisk budgetprocess
Dnr KS 2019/0873

15. Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson (V) Följ
forskningen - inför ett tak på barngruppernas storlek i förskolan!
Dnr KS 2020/0402

16. Motion från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) En stärkt och
utvecklad kommunal välfärd
Dnr KS 2021/0377

17. Motion från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith
(MP), Helena Falk (V), Angelica Svensson (V) och Maja Grubelic (FI) - Tillit är vägen
fram för en modern organisation
Dnr KS 2022/0086

18. Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Samverka för att skapa
hållbarare transporter till Ideon och Norra universitetsområdet
Dnr KS 2021/0511

19. Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot sexköp och
människohandel
Dnr KS 2021/0574

20. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ge kommunens förskolor tillgång till
ellådcyklar
Dnr KS 2021/0416
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21. Motion från Anders Almgren (S) Stärk demokratin och lokalsamhället med
lokala stadsdelsprogram
Dnr KS 2021/0059

22. Motion från Victoria Tiblom (SD) och Marcus Svensson (SD) om reducerad
förskoleavgift
Dnr KS 2022/0100

23. Motion från Magnus Liljeroth (SD) och Victoria Tiblom (SD) om att utreda
möjligheten för Lunds kommun att ta över väghållaransvaret från Trafikverket i
Genarp
Dnr KS 2021/1054

24. Motion från Urban Nilsson (SD) och Magnus Liljeroth (SD) Utred
förutsättningar att på sikt bygga minikärnkraftverk i Lunds kommun
Dnr KS 2022/0249

25. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Höj beredskapen inför skyfall –
utarbeta en handlingsplan!
Dnr KS 2021/0723

26. Motion från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S) och Ann-Margreth
Olsson (S) Lunds kommun behöver fler familjecentraler
Dnr KS 2022/0019

27. Motion från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Dnr KS 2021/0485

28. Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till ett
centralt allaktivitetshus
Dnr KS 2021/0149

29. Inkomna frågor
Dnr KS 2022/0055

30. Interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL)
från Karin Svensson Smith (MP) om snabbcykelväg Malmö - Lund
Dnr KS 2022/0583
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31. Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) från
Ulf Nymark (MP) om LKF:s samarbete med brottsmisstänkta företag
Dnr KS 2022/0637

Mats Helmfrid (M)
Ordförande

Philip Lee
Kommunsekreterare
philip.lee@lund.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Mats Helmfrid (M), ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e vice ordf
Alexander Lewerentz (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Johan Nilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ursula Savonius (L)
Christoffer Karlsson (L)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Sebastian Jaktling (S)
Lina Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Angelica Svensson (V)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Pontus Ekberg Kjellström (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
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Jesper Sahlén (V)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP)
Ulf Nymark (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Lars Wirtén (MP)
Dragan Brankovic (SD)
Urban Nilsson (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Ann Tångmark (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Ersättare
Carl von Friesendorff (M)
Christoffer Stenström (M)
Lars Leonardsson (M)
Daniel Nilsson (M)
Petra Douhane (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Pia Askman (C)
Camilla Ländin (C)
Axel Nordberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L)
Josefine Temrell (L)
Adrian Kasperczyk (L)
Gustav Lundblad (KD)
Ljiljana Lipovac (KD)
Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)
Joakim Twete (S)
Ann-Louise Levau (S)
Mats Nilsson (S)
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Nita Lorimer (V)
Lars A Ohlsson (V)
Anne Dederichs (V)
Peter Bergwall (MP)
Elsa Christersson (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Bengt Svensson (SD)
Marcus Svensson (SD)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Rolf Nilsson (FNL)
Björn Palmqvist (FNL)
Julius Landin (FNL)
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1. Val av justerare samt beslut om tid och plats för
justering av protokollet
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2. Godkännande av föredragningslistan
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3. Anmälningsärenden till kommunfullmäktiges
sammanträden år 2022
Dnr KS 2022/0027

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga anmälningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige vid dess
sammanträde den 29 september 2022:
1. Barn- och skolnämndens uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2021
Dnr KS 2021/0712
2. Protokollsutdrag barn och skolnämnden 2022-03-22 § 39
Lundaförslaget – Inför frukt till barnen igen
Dnr KS 2021/0882
3. Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-07
Lundaförslaget – Inför frukt till barnen igen
Dnr KS 2021/0882
4. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2022-06-22 § 61
Lundaförslaget – Förläng Sommarlund till slutet av augusti
Dnr KS 2021/1056
5. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-01
Lundaförslaget – Förläng Sommarlund till slutet av augusti
Dnr KS 2021/1056
6. Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2022-08-18 §100
Lundaförslaget - Bygg inte på produktiv jordbruksmark
Dnr KS 2022/0090
7. Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-16
Lundaförslaget - Bygg inte på produktiv jordbruksmark
Dnr KS 2022/0090
8. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-08-24 § 189
Lundaförslaget – Kommunen måste samla in felaktigt
parkerade elsparkcyklar
Dnr KS 2021/0847
9. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15
Lundaförslaget – Kommunen måste samla in felaktigt
parkerade elsparkcyklar
Dnr KS 2021/0847
10. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-08-24 § 190
Lundaförslaget - Storkbo vid Södra Sandbys kommande
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våtmark
Dnr KS 2021/1094
11. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31
Lundaförslaget - Storkbo vid Södra Sandbys kommande
våtmark
Dnr KS 2021/1094
12. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-08-24 § 191
Lundaförslaget - Säkrare trafiksituation för cyklister och
fotgängare vid Sankt Månsgatan-Svanegatan
Dnr KS 2021/1113
13. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-25
Lundaförslaget - Säkrare trafiksituation cyklister och
fotgängare vid Sankt Månsgatan-Svanegatan
Dnr KS 2021/1113
14. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-08-24 § 192
Lundaförslaget – Laddstolpar på Slåttervägen (Kobjer)
Dnr KS 2022/0091
15. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-12
Lundaförslaget - Laddstolpar – Slåttervägen
Dnr KS 2022/0091
16. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-08-24 § 193
Lundaförslaget - Buss till Öståkrarondellen i Södra Sandby
redan nu
Dnr KS 2022/0256
17. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10
Lundaförslaget - Buss till Öståkrarondellen i Södra Sandby
redan nu
Dnr KS 2022/0256
18. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-08-24 § 194
Lundaförslaget - Elbilspool i Lund
Dnr KS 2020/0869
19. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-12
Lundaförslaget - Elbilspool i Lund
Dnr KS 2020/0869
20. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-08-24 § 195
Lundaförslaget - Hundrastgård på Assarhusa i Södra Sandby
Dnr KS 2022/0255
21. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-08
Lundaförslaget - Hundrastgård på Assarhusa i Södra Sandby
Dnr KS 2022/0255
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4. Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden
efter Peter Hedberg (L)
Dnr KS 2022/0508

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Felicia Jensen (L) till ny andre ersättare för Liberalerna i
kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Peter Hedberg (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturoch fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti
2022, § 236, därför att entlediga Peter Hedberg (L) från uppdraget,
detta i enlighet med valberedningens förslag efter behandling av
ärendet i denna del den 9 augusti 2022, § 78.
Kommunfullmäktige har, med anledning av Peter Hedbergs (L)
avsägelse och ovan nämnda påföljande beslut i ärendet, kvar att utse
förtroendevald till uppdraget som ny andre ersättare för Liberalerna
i kultur- och fritidsnämnden.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202209-13 § 86 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden
efter Peter Hedberg (L)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-08-25 § 236 Val
av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Peter
Hedberg (L)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202208-09 § 78 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden
efter Peter Hedberg (L)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden från Peter Hedberg (L), inkommen 2022-0628

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kanslienheten
Kommunkontoret, löneserviceenheten
Kommunkontoret, pensionshandläggare
För kännedom:
Berörd förtroendevald
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5. Val av ny ledamot och ny andre vice ordförande i
barn- och skolnämnden efter Fanny Johansson (S)
Dnr KS 2022/0605

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Fanny Johansson (S) från uppdraget som ledamot
tillika andre vice ordförande i barn- och skolnämnden, detta
från och med 2022-10-01, samt

att

utse Mattias Olsson (S) till ny ledamot tillika ny andre vice
ordförande i barn- och skolnämnden efter Fanny Johansson (S),
detta för perioden 2022-10-01–2022-12-31.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika
andre vice ordförande i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige
har med anledning av detta att utse ny förtroendevald till bägge
uppdragen.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202209-13 § 87 Val av ny ledamot och ny andre vice ordförande i
barn- och skolnämnden efter Fanny Johansson (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot tillika andre vice
ordförande i barn- och skolnämnden från Fanny Johansson
(S), inkommen 2022-09-05

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kanslienheten
Kommunkontoret, löneserviceenheten
Kommunkontoret, pensionshandläggare
För kännedom:
Berörda förtroendevalda
Barn- och skolnämnden
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6. Val av ersättare för oppositionsrådet Fanny
Johansson (S)
Dnr KS 2022/0606

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

utse Lina Olsson (S) till ersättare för oppositionsrådet Fanny
Johansson (S), detta för perioden 2022-10-01–2022-12-31.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S) har med anledning av förestående
föräldraledighet anhållit om att kommunfullmäktige, i enlighet med
punkten 5.4 Bestämmelser om ekonomisk ersättning för
förtroendevalda i Lunds kommun, beslutar att utse en ersättare till
uppdraget som oppositionsråd, detta under perioden 2022-10-01–
2022-12-31.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 202209-13 § 88 Val av ersättare för oppositionsrådet Fanny
Johansson (S)
Anhållan om att kommunfullmäktige utser ersättare till
oppositionsrådet Fanny Johansson (S), inkommen 2022-0905

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kanslienheten
Kommunkontoret, löneserviceenheten
Kommunkontoret, pensionshandläggare
För kännedom:
Berörda förtroendevalda

Kommunfullmäktige
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7. Nominering av ny ersättare i ägarnämnd Lund
inom VA SYD efter Saboor Ansari (L)
Dnr KS 2022/0633

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

nominera förtroendevald till ny ersättare i ägarnämnd Lund
inom VA SYD efter Saboor Ansari (L), detta för perioden fram
till och med 2022-12-31.

Sammanfattning
Saboor Ansari (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
ägarnämnd Lund inom VA SYD. Förbundsfullmäktige inom VA SYD
har därför att ta ställning till avsägelsen samt besluta om fyllnadsval.
Kommunfullmäktige har att nominera ny förtroendevald till
uppdraget.

Underlag för beslut


Avsägelse av uppdrag som ersättare i ägarnämnd Lund inom
VA SYD från Saboor Ansari, inkommen 2022-09-14

Beslutet skickas till
För kännedom:
VA SYD
Berörda förtroendevalda

Kommunfullmäktige
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8. Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter
Daniel Lindenryd (SD)
Dnr KS 2022/0651

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Daniel Lindenryd (SD) från uppdraget som
nämndeman vid Lunds tingsrätt, samt

att

utse förtroendevald till ny nämndeman vid Lunds tingsrätt
efter Daniel Lindenryd (SD), detta för perioden fram till och
med 2023-12-31.

Sammanfattning
Daniel Lindenryd (SD) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid
Lunds tingsrätt. Kommunfullmäktige har med anledning av detta att
utse ny förtroendevald till uppdraget.

Underlag för beslut


Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Lunds tingsrätt
från Daniel Lindenryd (SD), inkommen 2022-09-20

Beslutet skickas till
För kännedom:
Berörda förtroendevalda
Lunds tingsrätt

Kommunfullmäktige
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9. Årsredovisning och revisionsberättelse för Lunds
samordningsförbund (Finsam) 2021
Dnr KS 2022/0565

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja förbundsstyrelsen för Lunds samordningsförbund
(Finsam) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning
Lunds samordningsförbund (Finsam) har till kommunfullmäktige
översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2021. Kommunfullmäktige har att avgöra frågan
om ansvarsfrihet.
Enligt upprättad revisionsberättelse tillstyrker revisorerna att
förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Kommunfullmäktiges presidium instämmer i bilagd skrivelse i
revisorernas bedömning.

Underlag för beslut
• Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 2022-09-06
Årsredovisning och revisionsberättelse för Lunds
samordningsförbund (Finsam) 2021
• Årsredovisning och revisionsberättelse för Lunds
samordningsförbund (Finsam) 2021, inkommen 2022-08-11

Beslutet skickas till
För kännedom:
Räddningstjänsten Syd
Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige
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10. Justerad bolagsordning för Visit Lund AB
Dnr KS 2022/0563

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta justerad bolagsordning för Visit Lund AB.

Sammanfattning
De politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige i
Lund träffade den 28 april 2022 en överenskommelse inför
kommande mandatperiod som bland annat innebär att styrelsen i
Visit Lund AB ska utökas med två ersättare. Som en konsekvens av
överenskommelsen behöver bolagsordningen för Visit Lund AB
justeras.
I samband med justering av bolagsordningen gällande styrelsens
sammansättning föreslås även andra ändringar som ett led i
moderbolaget Lunds Rådhus AB:s översyn av bolagsordningarna för
de helägda bolagen, i syfte att underlätta ägarstyrningen.
Kommunfullmäktige föreslås anta justerad bolagsordning för Visit
Lund AB.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-31 § 282
Justerad bolagsordning för Visit Lund AB
Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2022-08-29 §
100 Justerad bolagsordning för Visit Lund AB
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-08-22 Justerad
bolagsordning för Visit Lund AB
Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2022-08-10 Justerad
bolagsordning för Visit Lund AB
Förslag till justerad bolagsordning för Visit Lund AB
2022-08-10
Jämförelse mellan nu gällande och förslag till justerad
bolagsordning för Visit Lund AB 2022-08-10
Överenskommelse efter överläggningar mellan de i
kommunfullmäktige i Lunds kommun representerade
politiska partierna 2022-04-28

Beslutet skickas till
För kännedom:
Lunds Rådhus AB

Kommunfullmäktige

Visit Lund AB
Ombud
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11. Lunds kommuns renhållningsordning 2022–2026
– beslut om antagande
Dnr KS 2021/0555

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta upprättat förslag till Renhållningsordning för Lunds
kommun 2022–2026, samt

att

renhållningsordningen ska träda i kraft från och med den 1
oktober 2022.

Sammanfattning
Det kommunala avfallsansvaret regleras huvudsakligen i miljöbalken
(SFS 1998:808). I miljöbalken framgår att samtliga kommuner, som
ett led i detta ansvar, har att upprätta en renhållningsordning.
Renhållningsordningen består av avfallsplan och tillhörande
föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen ska innehålla
uppgifter om avfall inom kommunen liksom uppgifter om de
åtgärder kommunen ämnar vidta för att minska avfallets mängd och
farlighet. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen
fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka
fastighetsinnehavare som omfattas.
Nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den
15 juli 2016, § 140. Renhållningsstyrelsen har i nära samarbete med
tjänstepersoner på flera förvaltningar inom kommunen och andra
kommuner i SYSAV-regionen tagit fram ett förslag till ny
renhållningsordning, och översänt denna till kommunstyrelsen för
vidare beredning inför beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-31 § 289 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026 – beslut om
antagande
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-08-22 § 224 Lunds kommuns renhållningsordning
2022–2026 – beslut om antagande
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-08-18 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026 – beslut om
antagande
Förslag till ny renhållningsordning för Lunds kommun (för
antagande), bestående av följande handlingar:

Kommunfullmäktige
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Avfallsplan, med tillhörande bilagor
1. Nulägesbeskrivning
2. Miljöbeskrivning
3. Barnkonsekvensanalys
4. Nedlagda deponier
5. Uppföljning av avfalls- och kretsloppsplan 2016–2020
6. Framtagningsprocessen
7. Delmål i program för ekologisk hållbar utveckling och i
program för social hållbar utveckling som ska uppnås genom
avfallsplanen
Föreskrifter för avfallshantering, med tillhörande bilagor
1. Definitioner
2. Hämtningsintervall
3. Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning
Samrådsredogörelse
Sammanställning av inkomna yttranden under genomförda
utställningar och samråd
Avfallsplan med tillhörande bilagor (1–7), med markerade
ändringar efter samrådsremiss
Föreskrifter för avfallshantering, med markerade ändringar
efter bägge samrådsremisserna
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-22 § 249
Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun (del av
renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-0620 § 77 Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun (del
av renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-13 Föreskrifter
för avfallshantering i Lunds kommun (del av
renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 392 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024, remissutskick
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 304 Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024,
remissutskick
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-08 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026, remissutskick
Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2021-05-25 § 47
Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024, inklusive
tillhörande protokollsbilaga (skriftlig reservation från MP)
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-05-20 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024

Kommunfullmäktige
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Renhållningsverkets ursprungliga förslag till
renhållningsordning för Lunds kommun 2021–2024, med
tillhörande bilagor (1–6)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga kommunens nämnder och styrelser
Samtliga kommunens hel- och majoritetsägda bolag

Kommunfullmäktige
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12. Inrättande av biotopskyddsområde Almen
Dnr KS 2022/0433

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

inrätta biotopskyddsområde Almen inom fastigheterna
Silvåkra 45:1 och S:5, samt

att

finansiering sker inom ramen för tekniska nämndens budget.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har utarbetat ett förslag till inrättande av
biotopskyddsområde Almen inom fastigheterna Silvåkra 45:1 och
S:5.
Området Almen har naturvärdesklass 1 i Lunds kommuns
Grönprogram (7.3.1 Revingefältet, 1 Krankesjön). I Länsstyrelsens
naturvårdsprogram ingår Almen i 7c Krankesjön och har tilldelats
högsta naturvärdesklass.
För att långsiktigt säkerställa området föreslås kommunfullmäktige
besluta att inrätta biotopskyddsområde Almen. Finansiering föreslås
ske inom ramen för tekniska nämndens budget.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-31 § 300
Inrättande av biotopskyddsområde Almen
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-08-22 § 216 Inrättande av biotopskyddsområde Almen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-13 Inrättande av
biotopskyddsområde Almen
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-05-18 § 123
Inrättande av biotopskyddsområde Almen inom fastigheterna
Silvåkra 45:1 och Silvåkra S:5
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13
Inrättande av biotopskyddsområde Almen inom fastigheterna
Silvåkra 45:1 och S:5
Tekniska förvaltningens beslut om bildande av
biotopskyddsområdet Almen inom fastigheterna Silvåkra
45:1 och Silvåkra S:5, Lunds kommun, 2022-04-11
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-08-17 § 252
Biotopskyddsområde vid Almen, Krankesjön

Kommunfullmäktige
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Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25
Biotopskyddsområde vid Almen, Krankesjön

Beslutet skickas till
För kännedom:
Markägarna
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige
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13. Motion från Victoria Tiblom (SD) om att minska
antalet ledamöter i Lunds kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/0886

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Victoria Tiblom (SD) har inkommit med motion om att minska
antalet ledamöter i Lunds kommunfullmäktige. I motionen föreslås
att kommunfullmäktige ska besluta att minska antalet ledamöter
från nuvarande 65 till 61, vilket motsvarar det antal mandat som
kommunallagen föreskriver för kommuner med mellan 30 000 och
200 000 röstberättigade.
Motionen har överlämnats till kommunfullmäktiges
demokratiberedning, vilken den 11 januari 2022, § 4, beslutat att
överlämna ärendet till kommunfullmäktige utan eget
ställningstagande. Ärendet har därefter beretts av kommunstyrelsen
inför behandling i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen avstyrker
motionen.

Underlag för beslut









Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-16 § 223
Motion från Victoria Tiblom (SD) om att minska antalet
ledamöter i Lunds kommunfullmäktige (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-15
(extrainsatt) § 199 Motion från Victoria Tiblom (SD) om att
minska antalet ledamöter i Lunds kommunfullmäktige
(bordläggning)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-05-24 § 168
Motion från Victoria Tiblom (SD) om att minska antalet
ledamöter i Lunds kommunfullmäktige (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-04 § 189 Motion
från Victoria Tiblom (SD) om att minska antalet ledamöter i
Lunds kommunfullmäktige, inklusive protokollsbilaga
(skriftlig reservation från SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-04-25 § 125 Motion från Victoria Tiblom (SD) om att
minska antalet ledamöter i Lunds kommunfullmäktige
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-02-14 § 51 Motion från Victoria Tiblom (SD) om att

Kommunfullmäktige
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minska antalet ledamöter i Lunds kommunfullmäktige
(bordläggning)
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges demokratiberedning
2022-01-11 § 4 Motion från Victoria Tiblom (SD) om att
minska antalet ledamöter i Lunds kommunfullmäktige
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-21 Motion från
Victoria Tiblom (SD) om att minska antalet ledamöter i Lunds
kommunfullmäktige
Motion från Victoria Tiblom (SD) om att minska antalet
ledamöter i Lunds kommunfullmäktige, inkommen 2021-1026

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunfullmäktige
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14. Motion från Anders Almgren (S), Karin Svensson
Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI)
Värna en transparent och demokratisk
budgetprocess
Dnr KS 2019/0873

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till de förändringar
som gjorts i anvisning och tidplan till EVP-processen för 2022–
2024.

Sammanfattning
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V)
och Maja Grubelic (FI) har den 4 december 2019 inkommit med en
gemensam motion som tar upp vikten av att alla partier ges lika
förutsättningar att presentera ett budgetförslag.
Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt
kommunstyrelsen att:




Säkerställa att nämnderna bereds möjlighet att inkomma med
EVP-skrivelser, med tydliga risk- och konsekvensanalyser,
som en del av budgetprocessen.
Inom ramen för budgetprocessen säkerställa att enskilda eller
tematiska dialogmöten med samtliga nämnder genomförs.
Säkerställa att samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige
får tillgång till nödvändiga beräkningsunderlag samtidigt.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022, § 63, att remittera
motionen till kommunfullmäktiges demokratiberedning för
inhämtande av synpunkter.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen
vara besvarad.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-16 § 224
Motion från (S), (V), (MP) och (FI) Värna en transparent och
demokratisk budgetprocess (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-15
(extrainsatt) § 200 Motion från Anders Almgren (S), Karin
Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic

Kommunfullmäktige
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(FI) Värna en transparent och demokratisk budgetprocess
(bordläggning)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-05-24 § 169
Motion från Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP),
Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) Värna en transparent
och demokratisk budgetprocess (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-04 § 190 Motion
från Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper
Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) Värna en transparent och
demokratisk budgetprocess
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-04-25 § 130 Motion från Anders Almgren (S), Karin
Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic
(FI) Värna en transparent och demokratisk budgetprocess
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-10 Motion från
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper
Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) Värna en transparent och
demokratisk budgetprocess
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges demokratiberedning
2022-03-14 § 16 Motion från Anders Almgren (S), Karin
Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic
(FI) Värna en transparent och demokratisk budgetprocess
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-02 § 63 Motion
från Anders Almgren (S) Karin Svensson Smith (MP) Jesper
Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) Värna en transparent och
demokratisk, inklusive tillhörande protokollsbilaga (skriftlig
reservation från SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-01-24 § 33 Motion från Anders Almgren (S), Karin
Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic
(FI) Värna en transparent och demokratisk budgetprocess
Motion från Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP),
Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) Värna en transparent
och demokratisk budgetprocess, inkommen 2019-12-04

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Kommunfullmäktige
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15. Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V)
och Mats Olsson (V) Följ forskningen - inför ett tak på
barngruppernas storlek i förskolan!
Dnr KS 2020/0402

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

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

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i motion inkommen den 24 april 2020 att
kommunfullmäktige ska besluta att barngrupperna i Lunds
kommuns förskolor inte ska överskrida 12 barn per barngrupp för
1–3 åringar och 15 barn för barn för 4–5 åringar, samt att
barngruppernas storlek varje år redovisas i Lunds kommuns
årsanalys, då med avseende på medelvärden och andel som lever
upp till intentionerna i detta beslut.
Ärendet har under beredningen remitterats till barn- och
skolnämnden för yttrande.
Motionen föreslås anses vara besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-16 § 225
Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats
Olsson (V) Följ forskningen - inför ett tak på barngruppernas
storlek i förskolan! (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-15
(extrainsatt) § 201 Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén
(V) och Mats Olsson (V) Följ forskningen - inför ett tak på
barngruppernas storlek i förskolan! (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-05-24 § 170
Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats
Olsson (V) Följ forskningen - inför ett tak på barngruppernas
storlek i förskolan! (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-04 § 191 Motion
från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson (V)
Följ forskningen - inför ett tak på barngruppernas storlek i
förskolan!

Kommunfullmäktige
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-04-25 § 134 Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén
(V) och Mats Olsson (V) Följ forskningen - inför ett tak på
barngruppernas storlek i förskolan!
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-03-30 Motion från
Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson (V) Följ
forskningen - inför ett tak på barngruppernas storlek i
förskolan!
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-04-20 § 79
Redovisning av uppdrag om åtgärder för minskade
barngrupper, inklusive protokollsbilaga (skriftlig reservation
från S)
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06
Uppdrag om åtgärder för minskade barngrupper
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-01-19 § 11
Motion från Helena Falk (V) m.fl. Följ forskningen – inför ett
tak på barngruppernas storlek i förskolan, inklusive
protokollsbilaga (skriftlig reservation från S)
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-04
Motion från Helena Falk (V) m.fl. Följ forskningen - inför ett
tak på barngruppernas storlek i förskolan!
Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats
Olsson (V) Följ forskningen – inför ett tak på barngruppernas
storlek i förskolan!, 2020-04-24

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Barn- och skolnämnden

Kommunfullmäktige
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16. Motion från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S) En stärkt och utvecklad kommunal
välfärd
Dnr KS 2021/0377

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) har den 21 april 2021
inkommit med en motion med förslag på att fördela delar av 2021års förväntade överskott till barn- och skolnämnden,
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden genom en tilläggsbudget 2021.
Det stora förväntade ekonomiska överskott för 2021 förklaras
framför allt av högre skatteintäkter som dock varit osäkra under året
samt av lägre volymer inom barn, skola och omsorg än vad som
budgeterats. Med tanke på att år 2021 avslutats finns det ingen
möjlighet för verksamheterna att nyttja eventuella
budgetförstärkningar under 2021. Däremot återfinns några av
motionens budgetförslag i den av kommunfullmäktige beslutade
ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP) 2022–2024 med budget för
2022, till exempel förstärkt budget för minskade barngrupper i
förskolan, budgetmedel för utbildningsskuld 2022–2023, för såväl
barn- och skolnämnd som utbildningsnämnd och förstärkt
vuxenutbildning, samt ökat anslag för arbetsmarknadsinsatser.
Kommunstyrelsen avstyrker motionen.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-16 § 226
Motion från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) En
stärkt och utvecklad kommunal välfärd (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-15
(extrainsatt) § 202 Motion från Anders Almgren (S) och
Fanny Johansson (S) En stärkt och utvecklad kommunal
välfärd (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-05-24 § 171
Motion från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) En
stärkt och utvecklad kommunal välfärd (bordläggning)

Kommunfullmäktige
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Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-04 § 192 Motion
från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) En stärkt
och utvecklad kommunal välfärd, inklusive protokollsbilaga
(skriftlig reservation från S)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-04-25 § 128 Motion från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S) En stärkt och utvecklad kommunal välfärd
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-22 Motion från
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) En stärkt och
utvecklad kommunal välfärd
Motion från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) En
stärkt och utvecklad kommunal välfärd

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Kommunfullmäktige
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17. Motion från Fanny Johansson (S), Anders
Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk
(V), Angelica Svensson (V) och Maja Grubelic (FI) Tillit är vägen fram för en modern organisation
Dnr KS 2022/0086

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

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

Sammanfattning
Helena Falk (V), Angelica Svensson (V), Fanny Johansson (S), Anders
Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och Maja Grubelic (Fi) har
lämnat den 21 januari 2022 lämnat en motion ”Tillit är vägen fram
för en modern organisation”. I motionen yrkar motionärerna:




att Lunds kommun påbörjar en övergång till tillitsbaserad
styrning som genomsyrar hela kommunens organisation,
att Lunds kommuns interna utbildningar för chefer och
förtroendevalda fokuserar på tillitsbaserad styrning, samt
att Lunds kommun tillsammans med de fackliga
organisationerna arbetar fram en strategi för att öka
personalens möjligheter till inflytande över sitt arbete och
arbetsplatsens organisation.

Lunds kommun använder sig idag av en horisontell målstyrning. Det
innebär att varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån
den inriktning som satts av nivån ”ovanför”. Tillit är en viktig faktor i
denna typ av målstyrning. Tillit är även en integrerad del i de
utbildningsmoduler som finns för nyanställda chefer i Lund. För
förtroendevalda har det, i de delar som berörde ledningsprocessen
och målstyrning, funnits inslag om tillitsstyrning. I övrigt berörde
utbildningarna främst sakfrågor.
Avseende personalens möjligheter till inflytande så regleras detta
genom avtal med respektive fackföreningen. Avsikten med avtalet är
att underlätta samverkan mellan parterna och öka de enskilda
medarbetarnas möjlighet till delaktighet, inflytande och information.
Förslaget är att motionen, med utgångspunkt i vad som beskrivs i
ärendet, anses vara besvarad.

Kommunfullmäktige
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Underlag för beslut










Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-16 § 227
Motion från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S), Karin
Svensson Smith (MP), Helena Falk (V), Angelica Svensson (V)
och Maja Grubelic (FI) (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-01 § 224 Motion
från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S), Karin
Svensson Smith (MP), Helena Falk (V), Angelica Svensson (V)
och Maja Grubelic (FI) - Tillit är vägen fram för en modern
organisation, inklusive tillhörande protokollsbilaga (skriftlig
reservation från MP)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-05-23 § 154 Motion från Fanny Johansson (S), Anders
Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V),
Angelica Svensson (V) och Maja Grubelic (FI) - Tillit är vägen
fram för en modern organisation
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-02 Motion från
Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S), Karin Svensson
Smith (MP), Helena Falk (V), Angelica Svensson (V) och Maja
Grubelic (FI) - Tillit är vägen fram för en modern organisation
Motion från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S), Karin
Svensson Smith (MP), Helena Falk (V), Angelica Svensson (V)
och Maja Grubelic (FI) - Tillit är vägen fram för en modern
organisation

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse

36 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

18. Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström
(S) Samverka för att skapa hållbarare transporter till
Ideon och Norra universitetsområdet
Dnr KS 2021/0511

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

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

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i motion att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med
tekniska nämnden och byggnadsnämnden, återkomma med ett
förslag på en strategi för hållbara transporter och transportsystem
för Ideonområdet och Norra universitetsområdet, samt att arbetet
med framtagandet av strategin ska göras i nära samverkan med
företag och institutioner inom Ideonområdet och Norra
universitetsområdet för att skapa långsiktiga lösningar i syfte att
klara transport- och trafiksituationen i området och därigenom
skapa förutsättningar för mer hållbara transporter.
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har givits möjlighet att
yttra sig över motionen. Bägge nämnderna redogör i sina yttrande
för det pågående utvecklingsarbete som genomförs i samråd med
fastighetsägare. Motionen föreslås med hänvisning till detta anses
vara besvarad.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-16 § 228
Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S)
Samverka för att skapa hållbarare transporter till Ideon och
Norra universitetsområdet (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-01 § 226 Motion
från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Samverka för
att skapa hållbarare transporter till Ideon och Norra
universitetsområdet
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-05-23 § 156 Motion från Björn Abelson (S) och Lena
Fällström (S) Samverka för att skapa hållbarare transporter
till Ideon och Norra universitetsområdet

Kommunfullmäktige












Kallelse

37 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-10 Motion från
Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Samverka för att
skapa hållbarare transporter till Ideon och Norra
universitetsområdet
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-09-21 § 309
Yttrande över motion från (S) - Samverka för att skapa
hållbarare transporter till Ideon och Norra
universitetsområdet
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-26 Motion
(S) - Samverka för att skapa hållbarare transporter till Ideon
och Norra universitetsområdet
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-09-21 § 141
Yttrande över motion från Björn Abelson (S) och Lena
Fällström (S) Samverka för att skapa hållbarare transporter
till Ideon och Norra universitetsområdet
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-06 Remiss:
"Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S)
Samverka för att skapa hållbarare transporter till Ideon och
Norra universitetsområdet"
Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S)
Samverka för att skapa hållbarare transporter till Ideon och
Norra universitetsområdet, inkommen 2021-05-31

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

38 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

19. Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S
Olsson (S) Krafttag mot sexköp och människohandel
Dnr KS 2021/0574

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

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

Sammanfattning
Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) har den 3 juni 2021
inkommit med motion innefattande flera förslag på olika åtgärder
som syftar till att Lunds kommun ska vara mer aktiva i arbetet mot
sexköp och människohandel. Motionen har varit utsänd på remiss till
socialnämnden och lokalpolisområdet Lund inom Polisregion Syd.
I ärendet görs en beskrivning av hur området lyfts fram i några
kommunövergripande styrdokument samt hur socialtjänsten och
närpolisen samverkar i frågan. Kommunfullmäktige föreslås med
hänvisning till detta att anse motionen vara besvarad.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-16 § 229
Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag
mot sexköp och människohandel (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-01 § 227 Motion
från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot
sexköp och människohandel
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-05-23 § 157 Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S
Olsson (S) Krafttag mot sexköp och människohandel
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-09 Motion från
Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot sexköp
och människohandel
Yttrande från Polisregion Syd, Lokalpolisområde Lund, 202203-22
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-03-16 § 42 Motion
från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot
sexköp och människohandel
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 Motion från
Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot sexköp
och människohandel

Kommunfullmäktige



Kallelse

39 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag
mot sexköp och människohandel, inkommen 2021-06-03

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Socialnämnden
Polisregion Syd, lokalpolisområde Lund

Kommunfullmäktige

Kallelse

40 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

20. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ge
kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar
Dnr KS 2021/0416

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) inkom den 4 maj 2021 med motion om
att ge kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar. I motionen
anförs att utomhusmiljön är en viktig faktor för barns utveckling.
Med utgångspunkt i bland annat detta yrkar motionären att
kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att
utreda förskolornas behov av ellådcyklar och föreslå hur behovet hos
kommunens förskolor kan tillgodoses.
Barn och skolnämnden har getts möjlighet att yttra sig och beskriver
att det finns ett intresse och att många enheter är positiva till att
nyttja ellådcyklar. Inför en eventuell utredning vill barn- och
skolförvaltningen poängtera att aspekter så som kostnad,
tillgänglighet, säkerhet och storlek är centrala för verksamheten och
att representanter från barn- och skolförvaltningen med fördel
inkluderas i arbetet för att säkerställa förskolans perspektiv.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att, utifrån vad som anförs i
ärendet, avslå motionen.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-16 § 230
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ge kommunens
förskolor tillgång till ellådcyklar (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-01 § 227 Motion
från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot
sexköp och människohandel, inklusive tillhörande
protokollsbilaga (skriftlig reservation från MP)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-05-23 § 158 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ge
kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-17 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Ge kommunens förskolor tillgång
till ellådcyklar

Kommunfullmäktige





Kallelse

41 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Protokollsutdrag barn- och skolnämnden2021-08-31 § 139
Motion från Karin Svensson Smith (MP): Ge kommunens
förskolor tillgång till ellådcyklar
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10
Motion från Karin Svensson Smith (MP): Ge kommunens
förskolor tillgång till ellådcyklar
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ge kommunens
förskolor tillgång till ellådcyklar, inkommen 2021-05-04

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Barn- och skolnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

42 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

21. Motion från Anders Almgren (S) Stärk
demokratin och lokalsamhället med lokala
stadsdelsprogram
Dnr KS 2021/0059

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) inkom den 14 januari 2021 med en motion om
att stärka demokratin och lokalsamhället med lokala
stadsdelsprogram. Under beredningen av ärendet har tekniska
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden yttrat sig över motionens
förslag.
Kommunstyrelsen avstyrker motionen.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-06-16 § 231
Motion från Anders Almgren (S) Stärk demokratin och
lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram (bordläggning)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-01 § 229 Motion
från Anders Almgren (S) Stärk demokratin och lokalsamhället
med lokala stadsdelsprogram
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-05-23 § 159 Motion från Anders Almgren (S) Stärk
demokratin och lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-17 Motion från
Anders Almgren (S) Stärk demokratin och lokalsamhället med
lokala stadsdelsprogram
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-01-19 § 17 Motion
(S) – Stärk demokratin och lokalsamhället med lokala
stadsdelsprogram
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-21 Motion
(S) – Stärk demokratin och lokalsamhället med lokala
stadsdelsprogram
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-09-23 §
116 Motion från Anders Almgren (S) Stärk demokratin och
lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram, inklusive
protokollsbilagor (skriftliga reservationer från S respektive
SD)

Kommunfullmäktige




Kallelse

43 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-27
Motion från Anders Almgren (S) Stärk demokratin och
lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram
Motion från Anders Almgren (S) Stärk demokratin och
lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram, inkommen
2021-01-14

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

44 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

22. Motion från Victoria Tiblom (SD) och Marcus
Svensson (SD) om reducerad förskoleavgift
Dnr KS 2022/0100

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Victoria Tiblom (SD) och Marcus Svensson (SD) har den 1 februari
2022 inkommit med motion om reducerad förskoleavgift. I motionen
anförs många förskolor under pandemin har haft och fortfarande har
hög personalfrånvaro samt att förskolorna vädjar till de föräldrar
som inte har omsorgsbehov att hålla barnen hemma.
Med anledning av ovanstående yrkas i motionen att fullmäktige
föreslås besluta:


att föräldrar som på förskolans uppmaning håller barn
hemma, ska kompenseras med reducerad förskoleavgift.

att finansiering sker genom att nämnden tillskjuts medel från
kommunstyrelsens reserverade medel, tills medel kan tillskjutas
inom den ordinarie budgetprocessen.
Barn- och skolnämnden har getts möjlighet att yttra sig och gör
bedömningen att vårdnadshavare inte har begränsats att använda
sin förskoleplats under pandemin, och att därmed ingen
kompensation bör utgå.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-22 § 266 Motion
från Victoria Tiblom (SD) och Marcus Svensson (SD) om
reducerad förskoleavgift, inklusive protokollsbilaga (skriftlig
reservation från SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-06-13 § 187 Motion från Victoria Tiblom (SD) och
Marcus Svensson (SD) om reducerad förskoleavgift
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-17 Motion från
Victoria Tiblom (SD) och Marcus Svensson (SD) om
reducerad förskoleavgift

Kommunfullmäktige





Kallelse

45 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2022-05-03 § 60
Remiss: Motion från Victoria Tiblom (SD) och Marcus
Svensson (SD): Reducerad förskoleavgift
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-11
Remiss: Motion från Victoria Tiblom (SD) och Marcus
Svensson (SD): Reducerad förskoleavgift
Motion från Victoria Tiblom (SD) och Marcus Svensson (SD)
om reducerad förskoleavgift

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Barn- och skolnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse

46 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

23. Motion från Magnus Liljeroth (SD) och Victoria
Tiblom (SD) om att utreda möjligheten för Lunds
kommun att ta över väghållaransvaret från
Trafikverket i Genarp
Dnr KS 2021/1054

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen,

att

därmed uppdra åt tekniska nämnden att ta fram ett
kostnadsförslag samt inleda dialog med Trafikverket om
möjligheten för kommunen att ta över väghållaransvaret på
Heckebergavägen från Ekevallens idrottsplats, Gödelövsvägen
fram till korsningen Kyrkovägen, liksom även att byta
Kyrkovägen mot Genvägen, samt

att

uppmana tekniska nämnden att samordna överläggningarna
med Trafikverket om eventuellt kommunalt övertagande av
väghållaransvar i Genarp, Veberöd, Dalby respektive Södra
Sandby med syfte att även värdera kostnader och nyttor för
trafikutvecklingen och för byarnas fortsatta utbyggnad.

Sammanfattning
Magnus Liljeroth (SD) och Victoria Tiblom (SD) har den 3 december
2021 inkommit med en motion vari föreslås att kommunfullmäktige
ger uppdrag till tekniska förvaltningen att ta fram ett
kostnadsförslag samt inleda dialog med Trafikverket om möjligheten
för kommunen att ta över väghållaransvaret i Genarp.
Tekniska nämnden har inom ramen för beredningen av motionen
tillstyrkt motionen. De ekonomiska konsekvenserna uppskattas i ett
tidigt skede till 750 000 kronor per år.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-22 § 267 Motion
från Magnus Liljeroth (SD) och Victoria Tiblom (SD) om att
utreda möjligheten för Lunds kommun att ta över
väghållaransvaret från Trafikverket i Genarp, inklusive
protokollsbilaga (skriftlig reservation från MP)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-06-13 § 188 Motion från Magnus Liljeroth (SD) och

Kommunfullmäktige







Kallelse

47 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Victoria Tiblom (SD) om att utreda möjligheten för Lunds
kommun att ta över väghållaransvaret från Trafikverket i
Genarp
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-01 Motion från
Magnus Liljeroth (SD) och Victoria Tiblom (SD) om att utreda
möjligheten för Lunds kommun att ta över väghållaransvaret
från Trafikverket i Genarp
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-03-16 § 75 Motion
(SD) - om att utreda möjligheten att ta över väghållaransvaret
från Trafikverket i Genarp
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-01 Motion
(SD) - om att utreda möjligheten att ta över väghållaransvaret
från Trafikverket i Genarp
Motion från Magnus Liljeroth (SD) och Victoria Tiblom (SD)
om att utreda möjligheten för Lunds kommun att ta över
väghållaransvaret från Trafikverket i Genarp, inkommen
2021-12-03

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

Kommunfullmäktige

Kallelse

48 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

24. Motion från Urban Nilsson (SD) och Magnus
Liljeroth (SD) Utred förutsättningar att på sikt bygga
minikärnkraftverk i Lunds kommun
Dnr KS 2022/0249

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår i en motion inkommen den 17 mars
2022 att kommunfullmäktige ska besluta att Lunds kommun tar
initiativ till en uppdatering av ägardirektivet för Kraftringen AB med
syfte att ge bolaget i uppdrag att utreda möjligheterna till små
modulära kärnreaktorer på strategiska ställen inom kommunen. En
förutsättning i arbetet ska enligt motionens beslutsförslag vara
antagandet att den svenska lagstiftningen inom kärnkraftsområdet
anpassas så att denna inte utgör ett hinder.
Ärendet har remitterats till Lunds Rådhus AB och till Kraftringen AB
för yttrande. Med hänvisning till vad som framgår av bolagens svar
föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-22 § 268 Motion
från Urban Nilsson (SD) och Magnus Liljeroth (SD) Utred
förutsättningar att på sikt bygga minikärnkraftverk i Lunds
kommun, inklusive protokollsbilaga (skriftlig reservation från
SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-06-13 § 189 Motion från Urban Nilsson (SD) och
Magnus Liljeroth (SD) Utred förutsättningar att på sikt bygga
minikärnkraftverk i Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-07 Motion från
Urban Nilsson (SD) och Magnus Liljeroth (SD) Utred
förutsättningar att på sikt bygga minikärnkraftverk i Lunds
kommun
Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2022-05-30 §
81 Remiss - Motion från Urban Nilsson (SD) och Magnus
Liljeroth (SD) Utred förutsättningar att på sikt bygga
minikärnkraftverk i Lunds kommun

Kommunfullmäktige






Kallelse

49 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2022-05-03 Remiss Motion från Urban Nilsson (SD) och Magnus Liljeroth (SD)
Utred förutsättningar att på sikt bygga minikärnkraftverk i
Lunds kommun
Kraftringens svar på remiss av Motion från Urban Nilsson
(SD) och Magnus Liljeroth (SD) Utred förutsättningar att på
sikt bygga minikärnkraftverk i Lunds kommun 2022-04-28
Motion från Urban Nilsson (SD) och Magnus Liljeroth (SD)
Utred förutsättningar att på sikt bygga nya generationens
minikärnkraftverk (SMR) i Lunds kommun

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kraftringen AB
Motionärerna

Kommunfullmäktige

Kallelse

50 (60)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

25. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Höj
beredskapen inför skyfall – utarbeta en
handlingsplan!
Dnr KS 2021/0723

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

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

Sammanfattning
Den 2 september 2021 inkom Karin Svensson Smith (MP) med
motion om att höja beredskapen inför skyfall. I motionen föreslås att
berörda nämnder inom kommunen ska få i uppdrag att ta fram
planer och vidta specifika åtgärder för att stävja den problematik
som motionen beskriver.
Under beredningen av ärendet har byggnadsnämnden,
servicenämnden, tekniska nämnden och Lunds Kommuns Fastighets
AB (LKF) genom remissförfarande getts möjlighet att yttra sig över
motionens förslag.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen vara
besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-22 § 269 Motion
från Karin Svensson Smith (MP) Höj beredskapen inför skyfall
– utarbeta en handlingsplan!, inklusive protokollsbilaga
(skriftlig reservation från MP)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-06-13 § 190 Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Höj beredskapen inför skyfall – utarbeta en handlingsplan!
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-25 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Höj beredskapen inför skyfall –
utarbeta en handlingsplan!
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Höj beredskapen
inför skyfall – utarbeta en handlingsplan!, inkommen 202109-02
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-01-19 § 18 Motion
(MP) Höj beredskapen inför skyfall
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-06 Motion
(MP) Höj beredskapen inför skyfall

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-12-09 § 195
Remiss Motion från Karin Svensson Smith (MP) Höj
beredskapen inför skyfall - utarbeta en handlingsplan
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26 Remiss
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Höj beredskapen
inför skyfall - utarbeta en handlingsplan
Protokollsutdrag servicenämnden 2022-01-19 § 5 Remiss
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Höj beredskapen
inför skyfall - utarbeta en handlingsplan
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-08 Remiss
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Höj beredskapen
inför skyfall - utarbeta en handlingsplan
Yttrande från Lunds Kommuns Fastighets AB, 2022-01-31

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Servicenämnden
LKF

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

26. Motion från Fanny Johansson (S), Anders
Almgren (S) och Ann-Margreth Olsson (S) Lunds
kommun behöver fler familjecentraler
Dnr KS 2022/0019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen,

att

därmed uppdra åt barn- och skolnämnden och socialnämnden
att gemensamt och i samverkan med Region Skåne verka för
inrättandet av minst två nya familjecentraler, varav en i de
östra kommundelarna, samt

att

uppdra åt barn- och skolnämnden och socialnämnden att
återkomma till kommunfullmäktige med kostnadsberäkning.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S) och Ann-Margreth Olsson
(S) har den 10 januari 2020 inkommit med motion rubricerad
”Lunds kommun behöver fler familjecentraler”. I motionen föreslås
att barn- och skolnämnden samt socialnämnden ska ges i uppdrag att
i samverkan med Region Skåne verka för inrättandet av minst två
nya familjecentraler i Lund, varav en i de östra kommundelarna.
Motionärerna föreslår vidare att det åt barn- och skolnämnden samt
socialnämnden ska uppdras att återkomma till kommunfullmäktige
med en kostnadsberäkning av dessa åtgärder.
I beredningen av ärendet har barn- och skolnämnden samt
socialnämnden inkommit med yttrande.
Kommunfullmäktige föreslås att bifalla motionen.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-31 § 304 Motion
från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S) och AnnMargreth Olsson (S) Lunds kommun behöver fler
familjecentraler
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-08-22 § 220 Motion från Fanny Johansson (S), Anders
Almgren (S) och Ann-Margreth Olsson (S) Lunds kommun
behöver fler familjecentraler

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-23 Motion från
Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S) och Ann-Margreth
Olsson (S) Lunds kommun behöver fler familjecentraler
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2022-05-31 § 74
Motion (S) Lunds kommun behöver fler familjecentraler
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-19
Motion (S) Lunds kommun behöver fler familjecentraler
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-04-20 § 57 Motion (S)
Lunds kommun behöver fler familjecentraler
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30 Yttrande
avseende motion från Socialdemokraterna om att Lunds
kommun behöver fler familjecentraler
Motion från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S) och
Ann-Margreth Olsson (S) Lunds kommun behöver fler
familjecentraler, inkommen 2022-01-10

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Socialnämnden
Barn- och skolnämnden

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

27. Motion från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera
Lunds kommun
Dnr KS 2021/0485

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till det pågående arbetet i
respektive nämnd.

Sammanfattning
Lina Olsson (S) föreslår i motion inkommen den 19 maj 2021 att
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt tekniska nämnden att i
samverkan med berörda nämnder och bolag, identifiera ett eller flera
lämpliga områden i stadskärnan för en Purple flag-certifiering, att
uppdra åt tekniska nämnden att, i samverkan med berörda nämnder
och bolag, ansöka om att Lunds kommun ska få en Purple flagcertifiering, samt att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma
med förslag på finansiering i kommande ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP).
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen med
hänvisning till det pågående arbetet i respektive nämnd.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-31 § 305 Motion
från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-08-22 § 221 Motion från Lina Olsson (S) Purple flagcertifiera Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-30 Motion från
Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Lund Citysamverkans remissvar, Purple flag-certifiera Lunds
kommun, 2022-05-25
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-03-28 § 90 Motion från Lina Olsson (S) Purple flagcertifiera Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-02-22 Motion från
Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-10-21 § 160
Motion från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds
kommun, inklusive protokollsbilaga (skriftlig reservation från
S)

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-30 Motion
från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Protokollsutdrag servicenämnden 2021-10-13 § 64 Motion
från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun,
inklusive protokollsbilaga (skriftlig reservation från SD)
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24 Motion
från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-10-19 § 346
Motion (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun, inklusive
protokollsbilaga (skriftlig reservation från SD)
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 Motion
(S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Yttrande från Visit Lund AB angående Socialdemokraternas
motion om att "Purple flag-certifiera Lunds kommun”,
inkommet 2021-06-30
Motion från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds
kommun, inkommen 2021-05-19

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

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

28. Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson
(S) Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus
Dnr KS 2021/0149

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen med hänvisning till stadsantikvariens
utlåtande.

Sammanfattning
Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) har den 8 februari 2021
inkommit med motion vari det föreslås att kommunfullmäktige
uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden att
omvandla Lund Södra till ett allaktivitetshus. Motionen har varit på
remiss hos kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden.
Nämnderna är positiva till att skapa en mötesplats på Lund Södra.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2022, § 22, att
återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att i
samverkan med relevanta förvaltningar kostnadsberäkna motionens
förslag samt att undersöka om det finns andra intressenter.
Serviceförvaltningen har under våren 2022 genomfört en enkel
utredning. Årshyran beräknas hamna på en hög nivå, cirka 4 400
kronor per kvadratmeter. I dagsläget finns inte några aktuella
identifierade hyresgäster, varken interna eller externa. Ombyggnad
till ett allaktivitetshus (publik byggnad) är inte möjlig då
verksamheten kräver installation av hiss.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till
stadsantikvariens utlåtande.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-31 § 306 Motion
från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra
till ett centralt allaktivitetshus
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-08-22 § 223 Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina
Olsson (S) Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-08-08 Motion från
Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till
ett centralt allaktivitetshus – återrapportering
Serviceförvaltningens rapport 2022-06-02 Enkel utredning –
Ombyggnad av Tullbommen 1 (Södra station)

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-12 § 22 Motion
från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra
till ett centralt allaktivitetshus
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26 Motion från
Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till
ett centralt allaktivitetshus
Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör
Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus, inkommen 202102-08

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Kommunfullmäktige

29. Inkomna frågor
Dnr KS 2022/0055
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

30. Interpellation ställd till tekniska nämndens
ordförande Jan Annerstedt (FNL) från Karin Svensson
Smith (MP) om snabbcykelväg Malmö - Lund
Dnr KS 2022/0583

Kommunfullmäktige

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-09-29

KS 2021/1017

31. Interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Philip Sandberg (L) från Ulf Nymark (MP)
om LKF:s samarbete med brottsmisstänkta företag
Dnr KS 2022/0637

