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§ 295

Finansiell rapport

Dnr KS 2019/0042
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den
31 oktober 2019.
Rapporten redovisas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 296

Rapport från kommunstyrelsens utskott

Muntlig rapportering från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott,
miljö- och hälsoutskott, upphandlingsutskott och arbetsutskott.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 297

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från integrationsrådet, pensionärsrådet,
funktionshinderrådet och studentrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 298
2019

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år

Dnr KS 2019/0064
Kommunstyrelsens arbetsutskott




2019-11-18
2019-11-11
2019-11-04

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott


2019-11-20

KSAU strategisk samhällsplanering


2019-11-18

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott


2019-11-12

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott



Justerare

2019-11-20
2019-10-23

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 299
Minnesanteckningar från de kommunala
råden år 2019
Dnr KS 2019/0787
Kommunala integrationsrådet


Justerare

2019-11-05

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 300

Beställning av lokaler för Katedralskolan

Dnr KS 2019/0786

Sammanfattning
För att Katedralskolan ska kunna behålla sin nuvarande
elevkapacitet vill utbildningsnämnden hyra in lokaler på Staffans
gränd intill Katedralskolan. Lokalerna ersätter de inhyrda
paviljonger som idag nyttjas på Svaneskolans tomt.
Lokalen på Staffans gränd ägs av LKF och hyrs idag av LKP.
Lokalerna måste anpassas för utbildningsverksamhet.
Kommunstyrelsen ska enligt investeringsprocessen godkänna
beställningar på lokaler med årshyror över 500 000 kr. LKF
indikerar en hyra på 900 000 kr till 1 150 000 kr per år beroende på
avtalslängd för lokalen på Staffans gränd. Hyran finansieras av att
utbildningsnämnden lämnar paviljonger på Svaneskolans tomt.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att ge servicenämnden
i uppdrag att teckna avtal för lokalen på Staffansgränd för
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 337 Beställning av lokaler för
Katedralskolan
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2019
Skiss på lokal Staffansgränd daterad 24 juni 2019
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019 dnr
UN 2019/0557
Utbildningsnämndens beslut den 16 oktober 2019, § 127 dnr UN
2019/0557

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge servicenämnden rätt att teckna avtal på Staffansgränd för
gymnasieutbildning för en årshyra på 1 150 000 kr.

Beslut expedieras till:
Akten
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 301
Verksamhetsplan med internbudget 2020
för kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/0729

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2019-06-14 fattat beslut
om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 med budget för
2020. Kommunkontoret har arbetat fram förslag till
verksamhetsplan 2020 samt förslag till fördelning av beslutad ram
för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att fastställa kommunkontorets verksamhetsplan med internbudget
för 2020.
att kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för
kommunstyrelsen inom befintlig ram vid eventuell förändring av
organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna under
2020.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 338 Verksamhetsplan med
internbudget 2020 för kommunstyrelsen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-22, dnr KS 2019/0729
Verksamhetsplan med internbudget 2020 för kommunstyrelsen,
reviderad 2019-11-22, dnr KS 2019/0729.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V)
yrkar att ärendet återremitteras till kommunkontoret med uppdrag
att genomföra en risk- och konsekvensbedömning i enlighet med den
fackliga framställan som gjorts enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen
om begäran om arbetsmiljöåtgärd och
att som ny indikator under näringslivsförutsättningar ha antal
företag i Lund som har FoU-avdelningar
att under “Ett grönt föredöme” lägga till: Implementering av
Grönprogrammet som även integreras i kommunens klimat- och
utvecklingsarbete.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på återremissen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om
återremiss.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande om avslag på
återremissen.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså avslå Anders Almgrens (S) med
fleras yrkande om återremiss.
Ärendet ska avgöras idag.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla Fredrik
Ljunghills (M) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och
finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

Justerare

fastställa kommunkontorets verksamhetsplan med
internbudget för 2020
kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för
kommunstyrelsen inom befintlig ram vid eventuell förändring

Utdragsbestyrkande

12 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04
av organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna
under 2020.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 301/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att hon håller med i
S, V och MP:s synpunkter.
Beslut expedieras till:
Akten
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 302
Begäran om att få disponera reserverade
medel för flyktingbostäder för nyanlända
Dnr KS 2019/0781

Sammanfattning
Från servicenämnden har det i samband med delårsbokslutet
inkommit en begäran om att avropa reserverade medel för
flyktingbostäder för nyanlända 2019. Reserverade medel uppgår i
2019-års budget till 14,9 miljoner kronor och återfinns inom
finansförvaltningen. Servicenämnden avropar hela beloppet vilket
består av nettokostnader i form av att hyresintäkter enligt
bruksvärdesprincipen understiger hyreskostnaden.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 339 Begäran om att få
disponera reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019 dnr KS
2019/0781
Servicenämndens beslut den 18 september 2019, § 66 dnr SN
2019/0135
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 11 september 2019 dnr SN
2019/0135

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2019 överföra 14,9 miljoner kronor till servicenämnden
från kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder
för nyanlända.

Protokollsanteckningar
Hans-Olof Andersson (SD) får till protokollet anteckna att
Sverigedemokraterna anser att servicenämnden inte skulle haft
denna utgift, då skulle dessa medel inte behövts avropas.
Beslut expedieras till:
Akten
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 303
lokaler

Omställningskostnader för tomställda

Dnr KS 2019/0439

Sammanfattning
För 2019 finns det 5 miljoner kronor reserverade för att stimulera
verksamheter att lämna lokaler i förtid. Efter en inventering av
tomställda lokaler 2019 föreslås medel fördelas till socialnämnden,
barn- och skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Totalt
uppgår kostnaden för tomställda lokaler 2019 till 6,6 miljoner
kronor. Underskottet om -1,6 miljoner kronor uppstår på
finansförvaltningen för år 2019.
För externa förhyrningar där lokalerna står tomma under hela eller
delar av 2020-2022 uppskattas lokalkostnaden till cirka 8,6 miljoner
kronor, vilket föreslås belasta 2019-års resultat. På så vis skapas ett
extra utrymme för berörda verksamheter under den ekonomiskt
ansträngda perioden 2020-2022. Hanteringen överensstämmer med
god redovisningssed. De nämnder som berörs är barn- och
skolnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Förhandlingar pågår med externa fastighetsägare i ett försök att säga
upp berörda lokaler i förtid, vilket i så fall kan påverka beloppet till
det lägre.
Fullständig redovisning av tomställda lokaler 2019-2022 återfinns i
bilaga 1.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 340 Omställningskostnader
för tomställda lokaler
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019 dnr KS
2019/0439
Bilaga 1 – förteckning över tomställda lokaler och dess ekonomiska
effekt för 2019-2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 20 november 2019, dnr
VOO 2019/0509 § 116
Vård- och omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 31 oktober 2019
Barn- och skolnämndens beslut den 23 oktober 2019, § 70 dnr BSN
2019/4910
Barn- och skolnämndens tjänsteskrivelse 9 oktober 2019
Utbildningsnämndens delegationsbeslut den 28 oktober 2019, dnr
UN 2019/0584
Socialnämndens beslut den 15 maj 2019, § 90 dnr SO 2019/0079
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 6 maj 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att

för år 2019 från kommunstyrelsens reserverade medel för
stimulansmedel att lämna lokaler i förtid överföra cirka 6,6
miljoner kronor till socialnämnden, barn- och skolnämnden
samt till vård- och omsorgsnämnden enligt fördelning i bilaga
1a,
godkänna kommunkontorets förslag till hantering gällande
kostnadsuppbokning om cirka 8,6 miljoner kronor i 2019 års
bokslut avseende externt förhyrda och tomställda lokaler för
perioden 2020-2022 enligt bilaga 1b.

Beslut expedieras till:
Akten
Barn- och skolnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 304
Lunds universitets studentkårers äskande
för BoPoolen 2020
Dnr KS 2019/0702

Sammanfattning
Lunds universitets studentkårer (LUS) äskar om fortsatt ekonomiskt
stöd från Lunds kommun till BoPoolens verksamhet för 2020.
Kommunstyrelsen beviljade 250 000 kr till verksamheten 2019 samt
uppdrog åt kommunkontoret att utvärdera kommunens
medfinansiering. Utvärderingen visar att BoPoolen förmedlar upp till
3 000 boenden/år till studenter vid Lunds universitet. Genom
soffkampanjen samlas ytterligare 100 tillfälliga boenden in, vilket
möjliggör att studenter som står utan boende vid terminsstart kan
påbörja studier i Lund.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja Lunds universitets
studentkårer 250 000 kr till BoPoolens verksamhet för 2020.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 341 Lunds universitets
studentkårs äskande för BooPoolen 2020
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019 dnr KS
2019/0702
Lunds universitets studentkårers äskande den 20 september 2019
Verksamhetsinformation BoPoolen HT-19 den 20 september 2019

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Fanny Johansson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk
(V) yrkar att nämnden ska bevilja Lunds universitets studentkårer
275 000 kr till BoPoolens verksamhet för 2020.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Fredrik Ljunghills
(M) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Lunds universitets studentkårer 250 000 kr till
BoPoolens verksamhet för 2020.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 304/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi ser BoPoolen
som en viktig aktör i arbetet mot bostadsbrist, instämmer därför i de
rödgrönas yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Lunds universitets studentkårer

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 305
Ansökan om verksamhetsstöd för Venture
Cup 2020-2022
Dnr KS 2019/0741

Sammanfattning
Venture Cup genomför varje år en rikstäckande idétävling för
entreprenörer. Denna har som mål att stimulera tillväxt i
näringslivet i Sverige. Konceptet bygger på en väl beprövad metod
där deltagarna utvecklar sina idéer till morgondagens företag.
Venture Cup har sedan 2010 erhållit årligt bidrag från Lunds
kommun, som minst 25 000 kr och som mest 100 000 kr, i samband
med att Sverigefinalen hölls i Lund 2017. År 2018 fick Venture Cup
ett verksamhetsbidrag på 75 000 kr.
I januari 2019 ansökte Venture Cup om verksamhetsstöd för
perioden 2019-2021, med 100 000 kr per år. Ansökan avslogs av
kommunstyrelsen i mars 2019 med hänsyn till Lunds kommuns
ekonomiska utmaningar.
Venture Cup har nu inkommit med en ny ansökan om
verksamhetsstöd i form av ett regionalt partnerskap, på 100 000 kr
per år under tre år (2020-2022)
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 342 Ansökan om
verksamhetsstöd för Venture Cup 2020-2022
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2019
Ansökan om verksamhetsstöd Venture Cup 2020-2022
Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2019 § 61, KS 2019/0065

Yrkanden
Fanny Johansson (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
nämnden ska bevilja Venture Cup anslag med 50 000 kronor/år för
verksamhetsåren 2020-2022.
Philip Sandberg (L) och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

avslå ansökan om verksamhetsbidrag för Venture Cup 20202022
en eventuell ny ansökan kan prövas tidigast inför
verksamhetsåret 2022.

Beslut expedieras till:
Akten
Venture Cup
Näringslivsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 306
Ansökan om utökat verksamhetsbidrag
från Vattenhallen Science Center för perioden 20202022
Dnr KS 2019/0788

Sammanfattning
Vattenhallen Science Center ansöker från och med år 2020 i skrivelse
till kommunstyrelsen om 1 200 000 kr i årligt verksamhetsbidrag
från Lunds kommun. För tidigare år har stiftelsen erhållit bidrag om
500 000 kr per år. Det högre verksamhetsbidraget ska täcka
kostnader till följd av en högre beläggning där besöksantalet
förväntas gå från dagens 45 000 besökare till 60 000 besökare per år
under perioden 2020-2022.
Finansiering om 500 000 kr har tidigare skett via kommunkontorets
budget som behöver utökas vid beslut om ett högre
verksamhetsbidrag.
Med tanke på kommunens ekonomiska utmaningar och fokus på
kärnverksamheten föreslås att bidraget förblir oförändrat inför
2020.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 343 Ansökan om utökat
verksamhetsbidrag från Vattenhallen Science Center för perioden
2020-2022
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019 dnr KS
2019/0788
Ansökan om utökat verksamhetsbidrag från Vattenhallen Science
Center den 28 oktober 2019, inkl. bil. 1-6

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (S) och Helena Falk (V)
yrkar att nämnden ska bevilja Vattenhallen Science Center LTH ett
verksamhetsbidrag om 700 000 kr för år 2020.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Börje Heds (FNL) yrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

bevilja Vattenhallen Science Center LTH ett verksamhetsbidrag
om 500 000 kr för år 2020 och
finansiering sker inom kommunkontorets budget.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 306/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att vi anser att
Vattenhallens verksamhet ska säkras så den kan fortsätta vara
inbjudande och tillgänglig för många. Instämmer i S, V och Mp:s
yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Vattenhallen Science Center
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 307
Tillsättning av politisk sekreterare i Lunds
kommun
Dnr KS 2019/0818

Jäv
På grund av jäv närvarar inte Jessica Ulfgren (L) under behandlingen
av ärendet.

Sammanfattning
Då Fredrik Sjögren kommer att sluta som politisk sekreterare för
kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L), ska ny politisk
sekreterare utses för resterande mandatperiod.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 344 Tillsättning av politisk
sekreterare i Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anställa Jessica Ulfgren som politisk sekreterare på heltid för
kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) från och
med den 16 december 2019 och som längst till och med den 31
december 2022.

Beslut expedieras till:
Akten
Jessica Ulfgren
Kommunkontoret, Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 308
Val av ledamot till styrgruppen för
utveckling av tätorterna utanför staden
Dnr KS 2019/0821

Sammanfattning
Joanna Lundell (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 345 Val av ledamot till
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2019
Joanna Lundells avsägelse

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

entlediga Joanna Lundell (L) och utse Per Sköld (L) som
ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför
staden.

Beslut expedieras till:
Akten
Johanna Lundell (L)
Per Sköld (L)
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 309
Val av ledamot i Malmö/Lunds
djurförsöksetiska nämnd
Dnr KS 2019/0754

Sammanfattning
Jordbruksverket önskar förslag på dels ordinarie ledamot, dels
personlig suppleant i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 346 Val av ledamot i
Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019
Skrivelse från Jordbruksverket den 15 november 2019
Skrivelse från Jordbruksverket den 11 oktober 2019

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Lukas
Hansson (KD) till ledamot i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd.
Anders Almgren (S) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Cecilia
Skoug (S) till ersättare i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifall
yrkandena och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

nominera Lukas Hansson (KD) till ledamot och Cecilia Skoug
(S) till ersättare i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd.

Beslut expedieras till:
Akten
Jordbruksverket
De nominerade

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 310
Ändrad sammanträdesdag för
kommunstyrelsen i februari 2020
Dnr KS 2019/0580

Sammanfattning
På grund av en totalförsvarsövning den 5-6 februari 2020, där delar
av kommunstyrelsens presidie och kommunkontorets ledningsgrupp
deltar föreslås kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari
flyttas till den 4 februari 2020.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ändra sammanträdesdag för kommunstyrelsen i februari 2020
till den 4 februari 2020.

Beslut expedieras till:
Akten
Samtliga nämnder
Kommunkontoret/kommunikationsavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 311
Handlingsplan intern kontroll 2020,
kommunstyrelsens kontrollaktiviteter
Dnr KS 2019/0739

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma
kontrollaktiviteter. Kommunstyrelsen ska därutöver besluta om egna
nämndspecifika kontrollaktiviteter.
För år 2020 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av
följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:





Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
Leverantörstrohet
Kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR

För år 2020 föreslås granskning av följande nämndspecifika
kontrollaktivitet:


Tydlig beskrivning och bedömning av ekonomiska
konsekvenser samt finansiering i tjänsteskrivelser och beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förvaltningens
förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2020.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 347 Handlingsplan intern
kontroll 2020, kommunstyrelsens kontrollaktiviteter
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019, dnr KS
2019/0739.
Handlingsplan intern kontroll 2020, kommunstyrelsens
kontrollaktiviteter, inklusive bilaga Tidplan kontrollaktiviteter 2020,
dnr KS 2019/0739.

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern
kontroll år 2020 med tillägget att tillfoga
barnkonsekvensanalyser till risk och kontrollaktivitet.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 312
Ändring av delegationsordning för
kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/0427

Sammanfattning
Kommunkontoret föreslår ett antal ändringar i delegationsordning
för kommunstyrelsen till följd av ny lagstiftning, behov av
delegationsbeslut på grund av GDPR samt den nyligen antagna
arbetsinstruktionen för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 348 Ändring av
delegationsordning
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2019.
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i Lunds
kommun den 14 november 2019.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla
förvaltningens förslag med följande ändringar:
att under P:3 ändra delegat från kommunstyrelsens ordförande till
kommunstyrelsens presidium
att löpande lönerevision för förvaltningschefer ska skötas av
kommundirektör efter samråd med KS presidium.
Fanny Johansson (S) och Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning för
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Kommunkontoret, löneavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 313
Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2019 för kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/0773

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljningen består av ett
antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) och har i år besvarats av chef,
skyddsombud och 1-2 medarbetare på varje arbetsplats. Vilka
medarbetare som har deltagit har beslutats på respektive avdelnings
eller enhets arbetsplatsträff.
Resultatet för kommunstyrelsen visar på ett överlag väl fungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet är en naturlig del av
verksamheten och genom ett etablerat samverkanssystem finns det
möjlighet för alla medarbetare att delta och känna sig delaktiga i
arbetsmiljöarbetet. Det har ändå framkommit en del
förbättringsområden i den årliga uppföljningen.
Utifrån resultatet ges följande förslag till mål för det kommande året:
Förvaltningsgemensam handlingsplan för år 2020





Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömålen är
kända på arbetsplatserna inom Kommunkontoret.
Skyddsombud finns på varje arbetsplats (där så krävs)
Det finns en tydlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
och cheferna har kunskap om vad dessa uppgifter innebär
Alla medarbetare och chefer känner till och vet hur
arbetsskade- och tillbudsrapporteringssystemet LISA ska
användas

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 349 Årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 för kommunstyrelsen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2019 (denna
skrivelse).
Bilaga: Översiktligt resultat (Kommunstyrelsen)

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för 2019 samt
fastställa förslag till handlingsplan för det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2020.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 314

Granskning av upphandlingsprocessen

Dnr KS 2019/0691

Sammanfattning
Kommunrevisionen har granskat kommunens upphandlingsprocess
och hur nämnderna följer LOU/LUF och kommunens
upphandlingspolicy. I granskningen har det framkommit otillåtna
direktupphandlingar, bristande dokumentation och avsaknad av
underlag. Kommunrevisionen framför att avvikelserna i stickproven
vittnar om bristande kompetens ute i verksamheterna och/eller
avsaknad av styrning och stöd. Bedömning görs att uppföljningen av
avtalstrohet måste stärkas.
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att utifrån
sin uppsiktsplikt bevaka och uppmärksamma följsamheten till lagen
om offentlig upphandling, samordna kommunens
upphandlingsarbete, se över organisation och ansvarsfördelning
samt systematiskt följa upp kommunens avtalstrohet. Vidare föreslås
att Upphandlingsutskottet utökar sin kontroll till att avse samtliga
nämnder.
Kommunkontoret delar kommunrevisionens bedömning och har i ett
nyligen redovisat projekt konstaterat att inköps- och
upphandlingsorganisationen behöver ses över och centraliseras.
Kommunstyrelsens föreslås därför ge kommunkontoret ett sådant
uppdrag.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 350 Granskning av
upphandlingsprocessen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2019
Kommunrevisionens granskningsrapport – Granskning av
upphandlingsprocessen, september 2019
Kommunrevisionens missiv till granskningsrapport – Granskning av
upphandlingsprocessen, den 11 september 2019.

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig över granskningsrapporten i enlighet med
kommunkontorets tjänsteskrivelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

att uppdra åt kommunkontoret att utreda och ta fram förslag på hur
den centrala inköps- och upphandlingsorganisationens uppdrag kran
stärkas och breddas med stärkt decentraliserad beställarkompetens.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Fanny
Johanssons (S) yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag på Fanny Johanssons (S) med
fleras yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Börje Heds (FNL) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner Fanny Johanssons (S) yrkande vara bifallet.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed
(FNL) och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Börje Heds
(FNL) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

yttra sig över granskningsrapporten i enlighet med
kommunkontorets tjänsteskrivelse
uppdra åt kommunkontoret att utreda och ta fram förslag på en
central inköps- och upphandlingsorganisation.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 314/01-03.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi värdesätter
verksamhetsnära sakkunnighet och instämmer i Fanny Johanssons
(S) yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 315
Granskning av kommunens ägarstyrning av
de kommunala bolagen
Dnr KS 2019/0692

Sammanfattning
Kommunrevisionen har granskat kommunens styrning av de
kommunala bolagen. I granskningsrapporten framgår att
kommunens ägarstyrning bör förbättras inom flera områden. Vidare
framförs att lekmannarevisorernas roll i förhållande till
ägarstyrningen är oklar.
Kommunkontoret delar kommunrevisionens bedömning att
ägarstyrningen behöver förbättras och utvecklas. Ett arbete med att
utreda bildandet av en bolagskoncern, innefattande en ny
bolagspolicy och en översyn över samtliga bolagsordningar och
ägardirektiv pågår.
Kommunstyrelsens föreslås besluta att yttra sig i enlighet med
tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 351 Granskning av
kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2019
Kommunrevisionens granskningsrapport – Granskning av
kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen, september
2019
Kommunrevisionens missiv till granskningsrapport – Granskning av
kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen, den 11
september 2019.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Anders Almgren (S) yrkar kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsens ska yttra sig
över granskningsrapporten enligt följande:
Granskningsrapporten tar upp att kommunstyrelsen
rekommenderas säkerställa att bolagsordningar för LKP, Kraftringen
AB och Kraftringen Energi AB följer kommunallagen 10 kap. Denna
rekommendation kommer kommunstyrelsen att hörsamma.
Rapporten tar också upp att det behövs en bolagspolicy som
tydliggör kommunens ägarstyrning och kommunens uppsiktsplikt

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04
avseende helägda och delägda bolag. En sådan bolagspolicy kommer
att tas fram, och ägarstyrningen göras tydligare främst genom att
kommunfullmäktige ges en starkare roll och mer inflytande över
bolagen, och får ta ställning till sådana beslut som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Kommunstyrelsen kommer också, som det rekommenderas i
granskningsrapporten, säkerställa att det finns tillräckliga resurser
för en mer aktiv ägarstyrning.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V)
röstar ja.
Hans-Olof Anderssons (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 1 nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

yttra sig över granskningsrapporten i enlighet med
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande

37 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Reservationer
Hans-Olof Anderssons (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 315/01.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

38 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 316
Uppdrag att utreda framtida användning
av stadshuset
Dnr KS 2019/0173

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 att uppdra åt
kommunkontoret att i samråd med berörda förvaltningar utreda den
framtida användningen av Stadshuset, att utse tre från majoriteten
och 2 från oppositionen till referensgrupp för arbetet, samt att
avsätta 300 000 kr från kommunstyrelsens reserverade medel för
lokaler för kostnader i samband med utredningen samt att
kommunkontoret ska återrapportera utredningen före utgången av
år 2019.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Stadshusets källar- och
bottenplan används på kort sikt för möten, arbetsplatser och projekt,
att det ekonomiska ansvaret för Stadshuset överförs till
kommunstyrelsen som en utvecklingsfastighet, att fastigheten
överförs med tillhörande bokfört värde samt att ge kommunkontoret
i uppdrag att fortsätta utreda den långsiktiga användningen av
Stadshuset i samråd med berörda nämnder.

Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse 2019-12-02 Uppdrag att utreda framtida
användning av stadshuset
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 352 Uppdrag att utreda
framtida användning av stadshuset
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019
Kommunstyrelsens beslut den 3 april 2019 § 96

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP) och Anders
Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

39 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att
att
att
att

Stadshusets källar- och bottenplan används på kort sikt för
möten, arbetsplatser och projekt
det ekonomiska ansvaret för Stadshuset överförs till
kommunstyrelsen som en utvecklingsfastighet,
fastigheten överförs med tillhörande bokfört värde
ge kommunkontoret i uppdrag att fortsätta utreda den
långsiktiga användningen av Stadshuset i samråd med berörda
nämnder
referensgruppen får fortsatt uppdrag för utredningen av den
långsiktiga användningen av stadshuset och
ansöka om planbesked hos byggnadsnämnden.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

40 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 317
råd

Lunds kommuns effektiviseringspolitiska

Dnr KS 2019/0644

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett oberoende lokalt
effektiviseringspolitiskt råd bestående av sex till åtta experter med
tvärvetenskaplig kompetens.
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för rådets
arbete. Kommunkontoret har tillfrågat ledande forskare och
praktiker om de vill ingå i Lunds kommuns effektiviseringspolitiska
råd. I arbetet har en jämn könsfördelning och en bred,
tvärvetenskaplig kompetens eftersträvats.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 353 Lunds kommuns
effektiviseringspolitiska råd
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019
Förslag till riktlinjer för Lunds kommuns effektiviseringspolitiska
råd, dnr KS 2019/0644
Kommunfullmäktiges beslut den 13-14 juni 2019 § 142, s 129-155
(de delar som avser kommunstyrelsen), dnr KS 2018/0584

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith
(MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar som tillägg
att som en av ledamöterna i det effektiviseringspolitiska rådet utse
en facklig representant, som nomineras av de fackliga
organisationerna.
Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag
på arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen
tillskriver kommunfullmäktige och ber om att bli befriade från
uppdraget.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

41 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer sitt eget med fleras
yrkande mot Helena Falks (V) med fleras yrkande och finner sitt eget
med fleras yrkande vara bifallet.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner sitt eget
yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) avslag på Anders Almgrens (S)
med fleras tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 7 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Nämnden avslår alltså Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

Justerare

anta Riktlinjer för Lunds kommuns effektiviseringspolitiska
råd,
ordförande för Lunds kommuns effektiviseringspolitiska råd
får en årlig ersättning om 30 000 kronor och vice ordförande
för Lunds kommuns effektiviseringspolitiska råd får en årlig
ersättning om 15 000 kronor.

Utdragsbestyrkande

42 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Reservationer
Ledamöterna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 317/01-03.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att om rådet ska ha
en långsiktigt positiv effekt anser Fi att det är nödvändigt att vara
lyhörd gentemot förvaltningar och att professionen bereds plats i
rådet. Vidare stödjer jag Vänsterpartiets förslag.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

43 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 318

Kommunalt partnerskap

Dnr KS 2019/0835

Sammanfattning
Kommunkontoret har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna
för ett kommunalt partnerskapsprojekt i syfte att bland annat främja
demokratiutveckling och internationellt samarbete kring den Globala
agendan 2030 med en annan stad/kommun.
Kommunalt Partnerskap är en samarbetsform för kommuner i
Sverige och motsvarande i ett samarbetsland. Projektet ska bidra till
utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter
både i samarbetsländerna och i Sverige. Vidare ska det bidra till ökat
medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt
styrda organisationer inom något, eller några av följande
kärnområden:





Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
Deltagande och delaktighet
Transparens och insynsmöjligheter
Möjlighet till ansvarsutkrävande

Kommunkontorets förslag är att Lunds kommun formerar en
projektgrupp med representation av både förtroendevalda och
tjänstepersoner på kommunkontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen för att planera en ansökan till Internationellt
Centrum för Lokal Demokratis (ICLD) program för kommunalt
partnerskap.
Syftet med ett projekt för Lunds bör vara att bidra till engagemang
och involvering av ungdomar i arbetet med den Globala agendan
2030. Främst klimatmålen, jämställdhet, hälsa och delaktighet. Detta
innebär att en metodutveckling ska ske som påverkar både
förtroendevaldas arbetssätt och Lunds demokratiutveckling i stort.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tillsätta en projektgrupp med politisk representation samt
tjänstepersoner från kommunkontor och kultur- och
fritidsförvaltningen.
att ge nämnda projektgrupp i uppdrag att söka projektpartner.
att ansöka om förberedelseprojekt.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 354 Kommunalt partnerskap

Justerare

Utdragsbestyrkande

44 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2019, dnr KS
2019/0835.
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, introduktion
Kommunalt partnerskap (Powerpoint presentation), dnr KS
2019/0835.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP) och Fanny
Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med flera yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillsätta en projektgrupp med politisk representation samt
tjänstepersoner från kommunkontor och kultur- och
fritidsförvaltningen
att ge nämnda projektgrupp i uppdrag att söka projektpartner
att ansöka om förberedelseprojekt
att inför det fortsatta arbetet inhämta synpunkter från
Representationskommittén.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 318/01.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

45 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 319
Remiss Samråd för ny Fördjupad
översiktsplan för Trelleborgs stad
Dnr KS 2019/0704

Sammanfattning
I och med denna fördjupade översiktsplan förstärker Trelleborg sin
pågående förflyttning från hamnstad till kuststad. Den ökade
attraktivitet som detta innebär är till gagn för hela Skåne och det är
positivt att utvecklingen sker i ett stationsnära läge.
Kommunkontoret noterar särskilt att Trelleborgs utveckling är viktig
i en regional kontext och att det är av betydelse för sydvästra Skånes
utveckling att en regional kärna som Trelleborg har en tillväxt som
är sund. Med det regionala sammanhanget i åtanke är det därmed
positivt att Trelleborgs kommun i sin beskrivning av sin regionala
roll hänvisar till Strukturplan för MalmöLundregionen, ett arbete
som tagits fram gemensamt av kommunerna i MalmöLundregionen.
Trelleborgs hamn är av nationell betydelse och det är positivt att
Trelleborg stödjer en utveckling av sin hamnfunktion. Transporter
sjövägen är en hållbar lösning som behöver öka i framtiden, men
samtidigt måste dess följdkonsekvenser hanteras. Vad gäller
planeringen för en ringväg och ny östlig infart till det nya hamnläget
finns det betydande utmaningar med tung godstrafik i
MalmöLundregionen och på flera håll finns konflikter mellan tung
trafik och stadsutveckling. Insatser för att hantera detta i en framtid
med ökande godstransporter kräver ökad samsyn. Därmed är det
viktigt att påpeka för Trelleborgs kommun att det är en gemensam
fråga för kommunerna i sydvästra Skåne att utveckla och dra nytta
av MalmöLundregionen som hållbar transit- och logistikregion.

Ekonomiska konsekvenser
En ekonomisk konsekvensanalys bedöms inte som relevant.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 356 Remiss Samråd för ny
Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2019
Byggnadsnämndens beslut den 21 november 2019
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 7 november 2019
Särskild skrivelse BN 2019-11-21
Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad, yttrande Lunds
kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

46 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP)
och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar som tillägg att nyinvesteringar i
väginfrastruktur gör det svårare att nå klimatmålen och bör därför i
högsta möjliga grad undvikas.
Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP)
med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att det
avslås.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag till yttrande.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 319/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi ställer sig
bakom Miljöpartiets tilläggsyrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Trelleborgs kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

47 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 320
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. Tekniska nämnden och
miljönämnden har yttrat sig över förslaget.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 357 Förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019
Tekniska nämndens beslut den 16 oktober 2019, § 250
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019
Miljönämndens beslut den 10 oktober 2019, § 60
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2019
Ägarnämnden VA SYDs beslut den 13 maj 2019
Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Lund jämte kartbilagor 1-6

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att ärendet återremitteras 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.
Björn Abelson (S) instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att
efter samråd med VA Syd belysa eventuella ekonomiska

Utdragsbestyrkande

48 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04
konsekvenser av VA Syds förslag samt återkomma till
kommunstyrelsen senast i februari 2020.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
VA SYD
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

49 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 321
Riktlinjer kring gallring av
pappershandlingar i samband med skanning
Dnr KS 2019/0664

Sammanfattning
Kommunstyrelsens föreslås i sin egenskap av arkivmyndighet att
anta riktlinjer i syfte att underlätta för kommunens myndigheter att
gallra pappershandlingar efter skanning. Riktlinjerna är vägledande
och när styrelse/nämnder fattat beslut om gallring blir det möjligt
att sluta hantera både analoga och digitala versioner av samma
dokument.
Utöver att godkänna riktlinjerna föreslås kommunstyrelsen att för
egen del godkänna gallring av pappershandlingar efter skanning.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 358 Riktlinjer kring gallring
av pappershandlingar i samband med skanning
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019
Riktlinjer för gallring av handlingar efter skanning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

i egenskap av arkivmyndighet godkänna riktlinjer för gallring
av pappershandlingar efter skanning
godkänna gallring av pappershandlingar efter skanning enligt
dessa riktlinjer.

Beslut expedieras till:
Akten
Stadsarkivet
Samtliga nämnder och bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande

50 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 322
Lundaförslag - Utlys klimatnödläge
omedelbart
Dnr KS 2019/0489

Sammanfattning
Ett Lundaförslag har lämnats om att Lunds kommun bör utlysa
klimatnödläge. Detta omfattar att erkänna att klimatnödläge råder
tills världens nationer säkerställt att den globala uppvärmningen
inte överskridet 1,5 grader och att detta kräver akuta åtgärder på
alla nivåer i samhället. Förslaget har fått 361 röster.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att erkänna att det råder ett
globalt klimatnödläge och med det anse Lundaförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 359 Lundaförslag - Utlys
klimatnödläge omedelbart
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019, dnr KS
2019/0489
Lundaförslag Utlys klimatnödläge omedelbart den 12 april 2019

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk
(V), Camilla Neptune (L) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Anders Almgren
(S) och Helena Falk (V) yrkar som tillägg att insikten om att det råder
klimatnödläge ska vara en utgångspunkt för såväl revideringen av
LundaEko som de åtgärder kommunen vidtar för att nå klimatmålen.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M) och Hedvig Åkesson (KD)
yrkar avslag på förslaget.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
konstatera att Lunds kommun redan har fattat ett stort antal beslut
rörande klimatåtgärder vilkas nytta återstår att utvärdera, samt
att därmed anse Lundaförslaget besvarat.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

51 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Inga-Kerstin Erikssons
(C) med fleras yrkande mot Fredrik Ljunghills (M) med fleras
yrkande och mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande och finner
Inga-Kerstin Eriksson (C) med fleras yrkande vara bifallet.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras yrkande mot avslag på detsamma och finner att tillägget
avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) avslag på Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), IngaKerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig Åkesson (KD) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Camilla Neptune (L) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 7 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen avslår alltså Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

Justerare

erkänna att det råder ett globalt klimatnödläge samt
anse Lundaförslaget besvarat.

Utdragsbestyrkande

52 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 322/01-04.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi instämmer till
fullo i Miljöpartiets tilläggsyrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

53 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 323

Placering av Svaneskolan

Dnr KS 2019/0814

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat den 26 september 2019 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
gymnasieskolan Hedda Andersson för 750 miljoner kronor, i 2019
års kostnadsnivå, enligt tidigare fattade inriktningsbeslut, att uppdra
åt kommunstyrelsen att beställa byggnationen när riktkostnad
fastställts samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda
nämnder ta beslut om placering av Svaneskolan. Att i det uppdraget
pröva att samlokalisera Svaneskolan och Hedda
Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1 som två skolenheter inom
befintlig plan för Hedda Anderssongymnasiet, alternativt en direkt
placering av Svaneskolan på Parkskolan, utan tillfällig placering vid
Lerbäckskolan.
Ärendet är utarbetat i samråd av kommunkontoret, barn- och
skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
serviceförvaltningen.
Barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden har beslutat att
ställa sig bakom att samlokalisera Svaneskolan och Hedda
Anderssongymnasiet inom Pastor Svane 1.
Barn- och skolnämnden har beslutat att föreslå att Svaneskolan
under byggnationen av Hedda Anderssongymnasiet tillfälligt
lokaliseras på Parkskolan med komplettering av paviljonger i
anslutning till matsalen inom Pastor Svane 1 samt på skolgården på
Parkskolan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Svaneskolan och Hedda
Andersson gymnasiet ska samlokaliseras inom planerad
gymnasieskola på Pastor Svane 1 samt
att Svaneskolan under byggnationen av Hedda Anderssongymnasiet
tillfälligt lokaliseras på Parkskolan med komplettering av paviljonger
i anslutning till matsalen inom Pastor Svane 1 samt på skolgården på
Parkskolan.

Beslutsunderlag
Synpunkter från LR Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund
2019-12-03
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 360 Placering av Svaneskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04
Reservation (FNL) till KS AU den 25 november 2019 § 360
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2019
Pastor Svane 1, PM Samlokaliserat gymnasium och högstadium,
Stadsbyggnadskontoret,
Barn- och skolnämndens beslut den 20 november 2019 § 81
Barn- och skolnämndens tjänsteskrivelse den 15 november 2019
Utbildningsnämndens beslut den 13 november 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2019 § 186

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag d v s
bifall till de två första att-satserna i arbetsutskottets förslag.
Fanny Johansson (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag d v s bifall till de två första att-satserna i
arbetsutskottets förslag med tillägget att ge kommunkontoret i
uppdrag att i dialog med lärare, föräldrar och elever utreda om
Svaneskolans placering på Hedda Andersson-gymnasiet ska vara
tillfällig under den tid det tar att bygga om Parkskolan, för att sedan
eventuellt genomföra en permanent flytt till Parkskolan.
Börje Hed (FNL) och Helena Falk (V) yrkar att ärendet återremitteras
med uppdraget att förtydliga de risker som finns med:


att detaljplanen inte vunnit laga kraft och att den ändrade
användningen till en kombinerad gymnasie- och grundskola
innebär att planbeskrivningen inte längre är korrekt



att den tillkommande skolgården i öster inte kan användas
beroende på att den är bullerutsatt.

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på Börje Heds (FNL) med
fleras återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att återremissen avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) med fleras yrkande om återremiss.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande om avslag på
återremissen.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Börje Hed (FNL) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD),
Hans-Olof Andersson (SD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster och 11 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras
yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot Fanny Johanssons
(S) yrkande och finner Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande
vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

Svaneskolan och Hedda Andersson gymnasiet ska
samlokaliseras inom planerad gymnasieskola på Pastor Svane 1
samt
Svaneskolan under byggnationen av Hedda
Anderssongymnasiet tillfälligt lokaliseras på Parkskolan med
komplettering av paviljonger i anslutning till matsalen inom
Pastor Svane 1 samt på skolgården på Parkskolan.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
FörNyaLund reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 323/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi sympatiserar
med S och Mp:s tilläggsyrkande som vi tolkar vill möjliggöra en sund
flexibilitet som ämnar ta hänsyn till berörda parter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Barn- och skolnämnden
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Ajournering kl. 16.24 - 16.49.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 324

Byggnation av Hedda Anderssongymnasiet

Dnr KS 2015/0927

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat den 26 september 2019 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
gymnasieskolan Hedda Andersson för 750 miljoner kronor, i 2019
års kostnadsnivå, enligt tidigare fattade inriktningsbeslut,
att uppdra åt kommunstyrelsen att beställa byggnationen när
riktkostnad fastställts samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda
nämnder ta beslut om placering av Svaneskolan. Att i det uppdraget
pröva att samlokalisera Svaneskolan och Hedda
Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1 som två skolenheter inom
befintlig plan för Hedda Anderssongymnasiet, alternativt en direkt
placering av Svaneskolan på Parkskolan, utan tillfällig placering vid
Lerbäckskolan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att beställa byggnationen av
Hedda Anderssongymnasiet till en riktkostnad om 565 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019
PM Samlokaliserat gymnasium och högstadium
Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 361 Byggnation av Hedda
Anderssongymnasiet
Servicenämndens beslut den 14 augusti 2019 § 58
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2019 § 186

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fanny Johansson (S) yrkar bifall till
kommunkontorets förslag att beställa byggnation av Hedda
Anderssongymnasiet till en riktkostnad om 565 miljoner kronor.
Börje Hed (FNL) och Helena Falk (V) yrkar avslag på
kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkande mot varandra och
finner Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Börje Heds (FNL) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson
(SD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S)
och Karin Svensson Smith (MP) röstar ja.
Börje Hed (FNL) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hedvig Åkesson (KD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster, 2 nej-röster och 1 nedlagd
röst.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

beställa byggnation av Hedda Anderssongymnasiet till en
riktkostnad om 565 miljoner kronor.

Reservationer
Börje Hed (FNL) och Helena Falk (V) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 324/01.
Beslut expedieras till:
Akten
Servicenämnden
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 325
Antagande av bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda,
OPF-KL 18
Dnr KS 2019/0806

Sammanfattning
Ärendet gäller antagande av bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda, OPF-KL 18.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 362 Antagande av
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda,
OPF-KL 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-11 (denna skrivelse)
med följande bilagor:
1. SKL; Cirkulär 18:31 med tillhörande bilagor:
1. Förslag till bestämmelse om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18) 2018-09-14
2. Vissa förtydligande till OPF-KL
3. Kommentarer till Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL
18) 2018-09-14
2. Pensionsriktlinjer för förtroendevalda, reviderade 2019-0924

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilagor samt
lokalt beslut om tillämpning enligt följande: Ekonomiskt
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomst även
första utbetalningsåret. Samordningen ska ske enligt samma
regler som gäller för utbetalningsår två och tre, att gälla från och
med 1 januari 2020
anta Pensionsriktlinjer för förtroendevalda, reviderade 201909-24 och
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag på
utformning av omställningsstöd för de politiska sekreterarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 326

Evenemangs- och mötesorganisation

Dnr KS 2019/0588

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog den 19 juni 2019 en evenemangs- och
mötesstrategi för Lunds kommun. Vidare uppdrogs åt
kommunkontoret att ta fram förslag på evenemangs- och
mötesorganisation och att inriktningen på förslaget ska vara ett
destinationsbolag.
Kommunkontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att ett helägt
kommunalt destinationsbolag bildas, att destinationsbolaget får
namnet Visit Lund AB samt att godkänna ägardirektiv för Visit Lund
AB.

Beslutsunderlag
Förhandling enligt 11 § MBL - protokoll 2019-12-03
Kompletterande tjänsteskrivelse 2019-11-28
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 363 Evenemangs- och
mötesorganisation
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2019
Förslag på bolagsordning för Visit Lund AB 2019-11-26
Förslag på ägardirektiv för Visit Lund AB
Jämförelse med andra destinationsbolag
Evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun, antagen den 19
juni 2019
Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2019 KS 2018/0321 §159
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2019

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S) och Börje Hed (FNL) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag inklusive de tillkommande att-satserna i den kompletterande
tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-28.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar i första hand på att ärendet
återremitteras till kommunkontoret med uppdrag att genomföra en
fördjupad analys kring konsekvenserna organisationsförändringen
får för befintlig verksamhet inom såväl berörda förvaltningar som
för de verksamheter som flyttas samt ett tydliggörande kring
skillnaderna mellan bolagets uppdrag och kultur- och
fritidsnämndens befintliga uppdrag med arrangemang och tills detta
uppdrag är genomfört avvakta med beslut kring övertagande av

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04
personal och verksamhet som ingår i kultur- och
fritidsförvaltningens avdelning ”Arrangemang och scener”.
I andra hand yrkar Karin Svensson Smith (MP) att ett hållbart
nyttjande av kommunens natur- och friluftsområden ska ingå i
arbetet med den nya evenemangs- och mötesorganisationen.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Helena Falk (V) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag att
komplettera utredningen med ett förslag på hur evenemangs- och
mötesorganisation kan organiseras inom förvaltningen.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på återremissyrkandena och på
Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först yrkandena om
återremiss mot avslag på desamma och finner att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till arbetsutskottets förslag inklusive de tillkommande attsatserna i den kompletterande tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-28
mot Hans-Olof Anderssons (SD) avslag på detsamma och finner sitt
eget med fleras yrkande vara bifallet.
Slutligen ställer Philip Sandberg (L) Karin Svenssons Smiths (MP)
tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på detsamma och
finner att tillägget avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) avslag på tilläggsyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed

Justerare

Utdragsbestyrkande
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(FNL), Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson
(S) och Lena Fällström (S) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster, 10 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen avslår alltså Karin Svensson Smiths (S)
tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att
att

att
att
att
att
att

att
att
att

Justerare

bilda bolag med namnet Visit Lund AB
bolaget ska ha 400 000 (fyrahundratusen) kronor i aktiekapital
ge ett aktieägartillskott om 5 000 000 (fem miljoner) kr
godkänna förslag till Bolagsordning Visit Lund AB daterat 26
november 2019
godkänna förslag till Ägardirektiv för Visit Lund AB
utse kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamöter till
styrelseledamöter samt att utse kommunstyrelsens ordförande
och andra vice ordförande, till ordförande respektive vice
ordförande Visit Lund AB, intill ordinarie årsstämma 2020
månadsarvode inte ska utgå till styrelsen i Visit Lund AB
sammanträdesarvodet i Visit Lund AB bestäms till 1% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd per
sammanträde
utse en lekmannarevisor och en ersättare i Visit Lund AB
arvodet till lekmannarevisorn bestäms till 1% och till
ersättaren 0,5% av månadsarvodet till heltidssysselsatt
kommunalråd
överföra 12,6 miljoner kr till destinationsbolaget för 2020,
vilket överförs från kommunkontorets och kultur- och
fritidsförvaltningens driftbudgetram, med 5,2 miljoner kr från
kommunkontoret respektive 7,4 miljoner kr från kultur- och
fritidsförvaltningen
överföra berörd verksamhet och personal från
kommunkontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen
uppdra åt kommundirektören att genomföra bolagsbildningen i
enlighet med framlagt förslag
uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad analys
kring konsekvenserna organisationsförändringen får för

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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befintlig verksamhet inom såväl berörda förvaltningar som för
de verksamheter som flyttas samt ett tydliggörande kring
skillnaderna mellan bolagets uppdrag och kultur- och
fritidsnämndens befintliga uppdrag med arrangemang och tills
detta uppdrag är genomfört avvakta med beslut kring
övertagande av personal och verksamhet som ingår i kulturoch fritidsförvaltningens avdelning ”Arrangemang och scener”.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Miljöpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 326/01-02.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) med instämmande av Philip Sandberg (L),
Camilla Neptune (L), Börje Hed (FNL), Anders Almgren (S), IngaKerstin Eriksson (C) och Hedvig Åkesson (KD) får till protokollet
anteckna att Miljöpartiets synpunkter kan beaktas i
destinationsbolagets affärsplan.
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna att Fi är tveksamma
till om denna typ av verksamhet gör sig bäst i bolagsform.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 327

Koncernbildning i Lunds kommun

Dnr KS 2018/0746

Sammanfattning
Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett frågan
om bildandet av en bolagskoncern i Lunds kommun.
Kommunkontoret föreslår att en kommunkoncern bildas där ett
nybildat moderbolag övertar det direkta ägandet av kommunens tre
helägda bolag. Försäljning av aktierna föreslås ske till bokfört värde.
Kommunkontoret håller även på att utreda hur kommersiella
fastigheter inom Lunds kommuns nämnd- och bolagsorganisation
kan samordnas. Denna utredning är inte klar, men då det finns
bolagsrättsliga fördelar med att ha ägt ett bolag under hela
verksamhetsåret, föreslås kommunfullmäktige godkänna bildandet
av ett fastighetsbolag. Detta bolag kommer tills vidare inte ha någon
verksamhet.
Förvaltningen kommer att inför kommunstyrelsen göra en
genomläsning av bilagorna för att föra vissa förtydligande.

Beslutsunderlag
Rev 2 Förslag till Bolagspolicy för Lunds kommun 2019-11-28
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 364 Koncernbildning i Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019
Bolagsordning Lunds Rådhus AB
Ägardirektiv Lunds Rådhus AB 2019-11-26

Yrkanden
Anders Almgren (S) med instämmande av Philip Sandberg (L) och
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta:
att godkänna bildandet av en bolagskoncern med ett moderbolag
enligt de principer och förslag till ansvarsfördelning som framgår av
tjänsteskrivelsen
att godkänna att Lunds Rådhus AB får ett aktiekapital om fem
miljoner (5 000 000) kronor
att godkänna bilagd bolagsordning för Lunds Rådhus AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att godkänna bilagt ägardirektiv för Lunds Rådhus AB
att godkänna bilagd Bolagspolicy för Lunds kommun
att godkänna att Lunds Rådhus AB av kommunen förvärvar:


Lunds kommuns Fastighets AB, samtliga 120 000 aktier, till
ett värde av 90 355 000 kronor



Lunds kommuns Parkerings AB samtliga 58 400 aktier, till ett
värde av 29 418 171,65 kronor



Fastighets AB Lund Arena samtliga aktier, till ett värde av
maximalt 75 100 000 kronor



Visit Lund AB samtliga 400 aktier i till ett värde av 5 400 000
kronor samt

att godkänna att köpeskilling för förvärven erläggs med räntefritt
reverslån
att månadsarvode inte ska utgå till styrelsen i Lunds Rådhus AB
att sammanträdesarvodet i Lunds Rådhus AB bestäms till 1% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd per sammanträde
att utse en lekmannarevisor och en ersättare i Lunds Rådhus AB
att arvodet till lekmannarevisorn bestäms till 1% och till ersättaren
0,5% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med servicenämnden
och LKF utreda för- och nackdelar med en överlåtelse av kommunens
affärslokaler såsom Saluhallen, Stäket och liknande till LKF.
Verksamhets- och kontorslokaler drivs fortsatt i förvaltningsform, i
huvudsak under servicenämnden
att uppdra åt moderbolaget att ta fram förslag till reviderade
alternativt nya ägardirektiv för hel- och delägda bolag, samt ta fram
förslag till bolagspolicy och föreslå eventuella justeringar i de heloch delägda bolagens bolagsordningar
att uppdra åt moderbolaget att utse ägarrepresentanter för de hel-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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och delägda bolagen, som deltar på bolagstämmor och ägarsamråd
och i övrigt utgör kontakten mellan de delägda bolagen och Lunds
kommun
att välja samma personer som är ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott till styrelseledamöter i Lunds
Rådhus AB
att välja samma personer som är ordförande i kommunstyrelsen
respektive andra vice ordförande i kommunstyrelsen, till ordförande
respektive vice ordförande i Lunds Rådhus AB.
och som tillägg att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att efter att arbetet i den nya
koncernstrukturen etablerats, göra en fördjupad utredning över
fördelar och nackdelar med ett nytt kommersiellt fastighetsbolag
samt redogöra för alternativ med kommersiella fastigheter i
förvaltningsform respektive något av de befintliga kommunala
bolagen och
att kommunkontoret får i uppdrag att se över och synka dokumenten
före behandlingen i kommunfullmäktige.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att ärendet återremitteras med
uppdrag att belysa för- och nackdelar ur såväl ekonomiska,
demokratiska som andra aspekter med att bilda koncern respektive
att inte bilda koncern.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP)
återremissyrkande.
Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag
på Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande att uppdra åt
kommunkontoret att efter att arbetet i den nya koncernstrukturen
etablerats.........

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Karin Svenson Smiths
(MP) yrkande om återremiss mot Philip Sandbergs (L) avslag på
detsamma och finner att ärendet ska avgöras idag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande och finner Anders
Almgrens (S) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Lena Fällström (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Helena falk (V) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Anders
Almgrens (S) med fleras yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande (att uppdra åt kommunkontoret att efter att arbetet i
den nya koncernstrukturen etablerats.........) mot Helena Falks (V) med
fleras avslag på detsamma och finner att Anders Almgrens (S)med
fleras tilläggsyrkande bifalles.
Slutligen frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla Anders
Almgrens (S) med fleras tillägg yrkande att kommunkontoret får i
uppdrag att se över och synka dokumenten före behandlingen i
kommunfullmäktige och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att
att

att
att
att
att
att
att

att

att

Justerare

godkänna bildandet av en bolagskoncern med ett moderbolag
enligt de principer och förslag till ansvarsfördelning som
framgår av tjänsteskrivelsen
godkänna att Lunds Rådhus AB får ett aktiekapital om fem
miljoner (5 000 000) kronor
godkänna bilagd bolagsordning för Lunds Rådhus AB
godkänna bilagt ägardirektiv för Lunds Rådhus AB
godkänna bilagd Bolagspolicy för Lunds kommun
godkänna att Lunds Rådhus AB av kommunen förvärvar:
 Lunds kommuns Fastighets AB, samtliga 120 000 aktier,
till ett värde av 90 355 000 kronor
 Lunds kommuns Parkerings AB samtliga 58 400 aktier,
till ett värde av 29 418 171,65 kronor
 Fastighets AB Lund Arena samtliga aktier, till ett värde
av maximalt 75 100 000 kronor
 Visit Lund AB samtliga 400 aktier i till ett värde av 5
400 000 kronor samt
godkänna att köpeskilling för förvärven erläggs med räntefritt
reverslån
månadsarvode inte ska utgå till styrelsen i Lunds Rådhus AB
sammanträdesarvodet i Lunds Rådhus AB bestäms till 1% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd per
sammanträde
utse en lekmannarevisor och en ersättare i Lunds Rådhus AB
arvodet till lekmannarevisorn bestäms till 1% och till
ersättaren 0,5% av månadsarvodet till heltidssysselsatt
kommunalråd
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med servicenämnden
och LKF utreda för- och nackdelar med en överlåtelse av
kommunens affärslokaler såsom Saluhallen, Stäket och
liknande till LKF. Verksamhets- och kontorslokaler drivs
fortsatt i förvaltningsform, i huvudsak under servicenämnden
uppdra åt moderbolaget att ta fram förslag till reviderade
alternativt nya ägardirektiv för hel- och delägda bolag, samt ta
fram förslag till bolagspolicy och föreslå eventuella justeringar i
de hel- och delägda bolagens bolagsordningar
uppdra åt moderbolaget att utse ägarrepresentanter för de heloch delägda bolagen, som deltar på bolagstämmor och
ägarsamråd och i övrigt utgör kontakten mellan de delägda
bolagen och Lunds kommun

Utdragsbestyrkande
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att
att

välja samma personer som är ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott till styrelseledamöter i Lunds
Rådhus AB
välja samma personer som är ordförande i kommunstyrelsen
respektive andra vice ordförande i kommunstyrelsen, till
ordförande respektive vice ordförande i Lunds Rådhus AB.

Kommunstyrelsen beslutar
att

att

uppdra åt kommunkontoret att efter att arbetet i den nya
koncernstrukturen etablerats, göra en fördjupad utredning
över fördelar och nackdelar med ett nytt kommersiellt
fastighetsbolag samt redogöra för alternativ med kommersiella
fastigheter i förvaltningsform respektive något av de befintliga
kommunala bolagen och
kommunkontoret får i uppdrag att se över och synka
dokumenten före behandlingen i kommunfullmäktige.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 327/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi motsätter sig
koncernbildningen och ser potentiella nackdelar som tungt
överväger eventuella fördelar.
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att
Vänskapens hus ska ingå i den lösning på hur Lunds kommuns
fastigheter ska hanteras framöver.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 328
Avgiftsförändringar inom äldre och
handikappomsorg
Dnr KS 2019/0804

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2022 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 miljoner kr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet
föreslår vård- och omsorgsnämnden avgiftsförändringar inom äldreoch handikappomsorg.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 365 Avgiftsförändringar inom
äldre och handikappomsorg
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2019
VOO Särskild skrivelse den 21 november 2019 Förslag
avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 20 november 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november
2019 dnr 0443
Bilaga Förslag- Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre- och
handikappomsorg 2019-11-11

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Fanny Johansson (S) med instämmande av Helena Falk (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa kostavgiften till 2 095 kr/månad from den 1 februari
2020.
att avslå förslaget om att införa jämkning av kostavgiften särskilt
boende enligt SoL avseende den del av kostavgiften som överstiger
nivån på livsmedelsavgifter enligt Konsumentverkets beräkningar
(ändras årligen), from den 1 februari 2020. att avslå höjning av
kostavgiften för korttidsvård och dagverksamhet.
att avslå förslag på att införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel i
ordinärt boende på 65 kr/mån.
att avslå förslag på att införa en avgift på 300 kr för hämtning av
hjälpmedel i ordinärt boende from den 1 februari 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att avslå förslaget att avgifterna räknas om årligen utifrån förändrat
prisbasbelopp.
att öka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 5 025 000 kr
2020, 2021 och 2022.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till Fanny Johanssons (S) med
flera yrkande med undantag av sista att-satsen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer Philip Sandberg (L) dessa
yrkanden mot varandra och finner att Fanny Johanssons (S) med
fleras yrkande ska vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) och Karin Svenson Smith (MP) avstår från
att rösta.
Huvudomröstningen utfaller med 7 ja-röster, 4 nej-röster och 2
nedlagda röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Inga-Kerstin
Erikssons (C) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

att
att
att
att

fastställa kostavgiften till 2800 kr/månad from den 1 februari
2020
införa jämkning av kostavgiften särskilt boende enligt
SoL avseende den del av kostavgiften som överstiger nivån på
livsmedelsavgifter enligt Konsumentverkets beräkningar
(ändras årligen), from den 1 februari 2020
fastställa höjning av kostavgiften för korttidsvård och
dagverksamhet, utifrån att den styrs av kostavgiften särskilt
boende enligt SoL, from den 1 februari 2020
införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel i ordinärt boende
på 65 kr/mån, oavsett antal hjälpmedel from den 1 februari
2020. Undantag brukare med LSS-insatser.
införa en avgift på 300 kr för hämtning av hjälpmedel i
ordinärt boende from den 1 februari 2020
avgifterna räknas om årligen utifrån förändrat prisbasbelopp,
basår 2020.

Reservationer
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 328/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi medverkar ej
till denna besparing. Instämmer i Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 329
Årsredovisning 2018 Lunds
Samordningsförbund Finsam
Dnr KS 2019/0725

Sammanfattning
Lunds Samordningsförbund har till kommunfullmäktige översänt
årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 366 Årsredovisning 2018
Lunds Samordningsförbund Finsam
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019.
Årsredovisning för 2018.
Revisionsberättelse för 2018, den 4 mars 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja förbundsstyrelsen för Lunds samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 330
Detaljplan för del av Dirigenten 1 m fl i
Lund, Lunds kommun - antagande
Dnr KS 2018/0273

Sammanfattning
Den 24 maj 2016 inkom Medicon Village AB med ansökan om
upprättande av ny detaljplan för del av Dirigenten 1 m.fl. i Lund.
Syftet med ny detaljplan är att förtäta och utveckla området närmast
Scheelevägen och Tunavägen. Förslaget innehåller nya bostäder,
kontor, hotell, lokaler för centrumverksamhet, vård kopplat till
medicinsk forskning samt parkeringshus. Ett samlat entrétorg
möjliggörs i förlängningen av Forskarparken. Målet är att
helhetsmiljön ska bli mer stadsmässig och välkomnande.
Efter samråd våren 2018 gjordes ändringar i planhandlingarna.
Därefter har två granskningar genomförts som medfört ytterligare
justeringar. På grund av miljönämnden och byggnadsnämndens olika
syn på bostadsändamålets lämplighet antas detaljplanen i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås anta Detaljplanen för Dirigenten 1 mfl.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 367 Detaljplan för del av
Dirigenten 1 m fl i Lund, Lunds kommun - antagande
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019
Byggnadsnämndens beslut den 17 oktober 2019 § 197
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2019, dnr
BN 2019/0338
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
den 4 oktober 2019
Planbeskrivning, upprättad den 4 oktober 2019

Yrkanden
Birger Swahn (M), Lena Fällström (S), Karin Svensson Smith (MP)
och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för del av Dirigenten 1 m.fl.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att vi anser
att parkeringsnormen i detta läge bör vara lägre för att klara
kommunens klimatmål. Men då detaljplanen innehåller andra
positiva delar och ärendet är långt gånget väljer vi att rösta bifall.
Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 331
Detaljplan för Råbykungen och
Stenkrossen i Lund - antagande
Dnr KS 2018/0206

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat detaljplan för rubricerat område. Syftet med detaljplanen
är att pröva lämpligheten av att förtäta området med bland annat
bostäder, förskola och kulturverksamhet, samt med
kompletterande centrumverksamheter.
Förslaget till detaljplan har handlagts enligt bestämmelserna om
utökat förfarande i plan- och bygglagen då förslaget till detaljplan
bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eftersom det
innehåller bl.a. förskola, idrottshall, kulturverksamhet och ett större
park- och torgrum i anslutning till Hardebergaspåret.
Kommunstyrelsen yttrade sig under samrådet. Kommunkontoret
bedömer att de synpunkter som framfördes i samrådet har bemötts
på ett tillfredsställande sätt, i synnerhet vad gäller trafikförsörjning
och multisportytan.
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen för Råbykungen och
Stenkrossen i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 368 Detaljplan för
Råbykungen och Stenkrossen i Lund - antagande
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019
Byggnadsnämndens beslut den 17 oktober 2019 § 199
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2019, dnr
BN 2019/0340
Granskningsutlåtande, upprättat den 4 oktober 2019
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
den 4 oktober 2019
Planbeskrivning, upprättad den 4 oktober 2019

Yrkanden
Birger Swahn (M), Lena Fällström (S) och Karin Svensson Smith
(MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Helena Falk (V) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget
att verkstadsbyggnaden ritad av Nyberg och Kostinen beläggs med
rivningsförbud (r) på planen, samt
att specifikationerna för bostäder på platsen (B, IV, F1, F3 och V1) tas
bort.
Birger Swahn (M) yrkar avslag på Helena Falks (V) yrkande om
återremiss.

Beslutsgång
Först ställer ordförande Philip Sandberg (L) yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla Birger
Swahns (M) med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag
och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anta detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lunds
kommun.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att om jag haft
möjlighet hade jag röstat bifall till Vänsterpartiets
återremissyrkande.
Birger Swahn (M) får till protokollet anteckna att vi anser inte att
detaljplanen för Råbykungen/Stenkrossen är bra. Vi hade hellre sett
att Stenkrossens byggnad ersatts med en kombination av bostäder
och plats för kulturverksamhet.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 332

Grönprogram för Lunds kommun

Dnr KS 2019/0374

Sammanfattning
Ett förslag på nytt Grönprogram för Lunds kommun är framtaget.
Grönprogrammet är ett sektorsprogram för kunskapsspridning och
utveckling av kommunens gröna värden ur ett helhetsperspektiv. Det
ska också ligga till grund för det operativa arbetet med grönstruktur
och naturvård, vara ett viktigt underlag för kommunens planering
samt i berörda delar koordineras med andra kommunala direktiv
och sektordokument med bäring på miljöfrågor, exempelvis
LundaEko II. Grönprogrammet har en tidshorisont på ca 10 år.
Kommunfullmäktige föreslås anta grönprogram för Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 369 Grönprogram för Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019.
Förslag till grönprogram för Lunds kommun den 18 juni 2019
Samrådsredogörelse
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2019 § 159
Tekniska nämndens beslut den 15 maj 2019 § 124

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP), Börje Hed (FNL) och Helena Falk (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag med tillägget
att uppmana tekniska nämnden att i samband med genomförandet
av Grönprogram för Lunds kommun undersöka möjligheterna att
öka antalet fruktträd och bärbuskar på våra grönområden.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Helena Falk (V)
yrkar som tillägg
att sista stycket under rubriken “En levande landsbygd och ett
varierat jordbrukslandskap” (sid 65) ersätts med följande:
Jordbrukets påverkan på landskapet är stort och behöver hanteras,
både genom att dämpa de negativa effekterna av det konventionella
och storskaliga jordbruket men även genom att ersätta det med
ekologiskt hållbart jordbruk. Jordbrukslandskapet är till största del

Justerare

Utdragsbestyrkande
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privatägt och för att få till förändringar krävs samverkan med
markägare och andra aktörer.
att som sista stycke på sida 46 lägga till följande:
Grönare gaturum
Ett sätt att arbeta med gröna stråk och grön förtätning är att
omvandla gator med stor bildominans till gröna stadsgator. Gatorna
blir gång- och cykelvänliga stråk med förhöjda rekreativa och
ekologiska värden i form av exempelvis trädplanteringar eller annan
grönska. Eventuellt kan också ny bebyggelse tillkomma. Denna
omvandling kallas ibland för boulevardisering och syftet kan vara att
förtäta staden, höja trafiksäkerheten, anpassa staden till fotgängare
och cyklister och minska barriärverkan. I omvandlingen kan delar av
de hårdgjorda ytorna omvandlas till grönytor som kan fylla ett
rekreativt och biologiskt värde samt fördröja dagvatten i
gaturummet.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till Grönprogrammet och avslag på
alla tilläggsyrkanden.
Camilla Neptune (L) yrkar bifall till Grönprogrammet

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
yrkandet om att föreslå kommunfullmäktige att anta
Grönprogrammet för Lunds kommun och finner frågan med ja
besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Inga-Kerstin Erikssons (C) med
fleras tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på
detsamma och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras tilläggsyrkande.
Nej för avslag på Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras
tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S),
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Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin Svensson Smith
(MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M) och Hans-Olof Andersson
(SD) röstar nej.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L) och Hedvig Åkesson (KD)
avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 3 nej-röster och 3 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen bifaller alltså Inga-Kerstin Erikssons (C) med
flera tilläggsyrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på
detsamma och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
Nej för avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Karin Svensson Smiths (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla
Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Lena Fällström (S)
avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster, 8 nej-röster och 3 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen avslår alltså Karin Svensson Smiths (MP) med
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flera tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

anta Grönprogram för Lunds kommun
uppmana tekniska nämnden att i samband med
genomförandet av Grönprogram för Lunds kommun undersöka
möjligheterna att öka antalet fruktträd och bärbuskar på våra
grönområden.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna och Miljöpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 332/01.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 333
Program för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun
Dnr KS 2018/0316

Sammanfattning
Kommunkontoret fick 2018-05-22 i uppdrag av kommunstyrelsen
att utarbeta förslag till ett program för trygghets- och
säkerhetsarbetet i Lunds kommun. 2019-02-25 beslöt
kommunstyrelsen att sända förslaget på remiss till kommunens
nämnder, bolag, Lunds BRÅ, Räddningstjänsten Syd, polisen och
försvarsmakten.
Kommunkontoret har nu sammanställt de inkomna remissvaren och
arbetat in inkomna synpunkter i programmet i tillämpliga delar.
Kommunkontoret föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner
föreliggande förslag till program och plan för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun och översänder förslaget till
kommunfullmäktige för fastställande. Vidare föreslås att
kommunkontoret upprättar relevanta styrdokument och stödsystem
för realisering av programmet.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 370 Program för trygghetsoch säkerhetsarbete i Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-15
Förslag till program för trygghet och säkerhet
Förslag till plan för program för trygghet och säkerhet
Polismyndighetens remissvar 2019-05-13
Komplettering till polismyndighetens remissvar 7 juni 2019
Barn- och skolnämndens beslut 2019-04.24 § 37
Räddningstjänsten Syds remissvar 2019-05-02
Kraftringen AB:s remissvar 2019-04-39
VA Syd:s remissvar 2019-04-30
Miljönämndens presidieutskotts beslut 2019-04-29 § 2
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
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Remissvar från Lunds brottsförebyggande råd den 5 juni 2019

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslaget på förslaget.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera
Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun för att
arbeta in Strategi mot våld i nära relationer.
Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L), Helena Falk (V), IngaKerstin Erikson (C) och Börje Hed (FNL) instämmer i Anders
Almgrens (S) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att ärendet återremitteras med
uppdrag att komplettera programmet med mät- och
uppföljningsbara mål och
att planen kompletteras med uppdrag till tekniska nämnden om
handlingsplan för förebyggande av trafikolyckor och
för att arbeta in Strategi mot våld i nära relationer.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena om återremiss mot
varandra och finner Anders Almgrens (S) med fleras
återremissyrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun
ska återremitteras till kommunkontoret för att arbeta in
Strategi mot våld i nära relationer.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 333/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi fann det
anmärkningsvärt att kommunens Strategi mot våld i nära relationer
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ej arbetats in i förslaget till Program för trygghets -och
säkerhetsarbete, och välkomnar återremissyrkandet.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 334
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
Socialdemokraterna 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.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
KS AU den 25 november 2019 § 371 Motion från Björn Abelson (S),
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) Våra
kommuninnevånare ska inte behöva ha så gott tålamod!
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019
Tekniska nämndens beslut den 17 september 2019 § 220
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 296 augusti 2019
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2019 § 162
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 5 september 2019
Motion Våra kommuninvånare ska inte behöva ha så gott tålamod
den 25 februari 2019.

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Fanny Johansson (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Börje Heds (FNL) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Justerare

Utdragsbestyrkande

87 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Ja för bifall till Börje Heds (FNL) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Börje Heds
(FNL) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 334/01.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 335
Motion från Mats Olsson (V), Helena Falk
(V) och Jesper Sahlén (V) Återta stadsbussarna
Dnr KS 2019/0623

Sammanfattning
Mats Olsson (V), Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun återtar
ansvaret för stadsbussarna i Lund.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 372 Motion från Mats Olsson
(V), Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Återta stadsbussarna
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019
Mats Olssons (V), Helena Falks (V) och Jesper Sahléns (V) motion
Återta stadsbussarna

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att ärendet ska remitteras till
tekniska nämnden för yttrande.
Helena Falk (V), Fredrik Ljunghill (M) och Anders Almgren (S)
instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ärendet ska remitteras till tekniska nämnden för yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

89 (104)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 336
Redovisning av beslut i delegerade
ärenden till KS 2019-12-04
Dnr KS 2019/0063
Redovisning av kommundirektörens beslut i delegerade ärenden KS 2019-12-04
1. Yttrande över detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1m fl
i Lund, Lunds kommun (Stångby Söder), dnr KS 2018/0390-9
2. Yttrande över detaljplan för Helgonagården8:1 m fl i Lund, Lunds
kommun,
dnr KS 2019/0027-10
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 337

Anmälningar till KS 2019-12-04

Dnr KS 2019/0053
1. Protokollsutdrag SO 2019-11-13 § 172 Statistik över
flyktingmottagningen i oktober 2019, dnr KS 2019/0102
2. Från Länsstyrelsen Skåne Protokoll över inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet, dnr KS 2019/0846
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 338
Samarbetsavtal gällande nybyggnation av
särskilt boende för äldre i Stångby (SoL)
Dnr KS 2019/0718

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att
godkänna samarbetsavtal och hyresavtal med Lund Kommuns
Fastighets AB (LKF) avseende särskilt boende för äldre inom kv
Storspoven, Stångby och samt att ge vård- och omsorgsnämnden i
uppdrag att teckna samarbetsavtalet.
Det särskilda boendet omfattar 40 lägenheter och ingår i den plan
som vård- och omsorgsnämnden har tagit ställning för som innebär
dels omstrukturering av lokaler för särskilt boende, dels ökning med
239 lägenheter till och med år 2031.
Kommunstyrelsen har den 6 november beslutat att ge vård och
omsorgsnämnden i uppdrag att teckna erforderliga avtal för ett
särskilt boende för äldre i kvarteret Storspoven i Stångby med en
hyra på ca 7,8 miljoner kronor per år samt att finansiering beaktas i
kommande EVP process.
På grund av en administrativt misstag har beslut fattats i
kommunstyrelsen trots att hyresnivån kräver att beslut fattas i
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå
kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2019
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019, §270
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli 2019 dnr
0359.
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 augusti
2019 dnr 2019/0357.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 september 2019, § 81
dnr 0359
Samarbetsavtal om äldreboende i Stångby Väster II, Kv Storspoven
Bilaga 1 - 1281K-P149-plankarta.pdf

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att teckna
erforderliga avtal för ett särskilt boende för äldre i kvarteret
Storspoven i Stångby med en hyra på ca 7,8 miljoner kronor
per år
finansiering beaktas i kommande EVP process.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 339
Begäran om avslut på uppdrag fattade av
kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/0721

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november
2019 att återremittera ärendet så att kommunstyrelsen kan bereda
revideringar av barn och skolnämnden och utbildningsnämnden
budgetar för 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 6 november 2019 dnr KS
2019/0721
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019 dnr KS
2019/0721
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019 dnr
UN 2019/0468
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september
2019 dnr BSN 2019/4442
Utbildningsnämndens protokoll den 18 september 2019, § 107 dnr
UN 2019/0468
Barn- och skolnämndens protokoll den 18 september 2019, § 68 dnr
BSN 2019/4442

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med det liggande förslaget
med följande undantag:
att uppdraget att avsluta ”fortbildningskonto för lärare” inom BSN:s
verksamheter avslås
att uppdraget att avsluta ”handledarbonus för lärare” inom BSN:s
verksamhet avslås
och istället för de två ovanstående att-satserna yrkar Hans-Olof
Andersson (SD):
att uppdraget ”fortbildningskonto för lärare” inom BSN:s verksamhet
har ett uppehåll för 2020, och sedan återtas 2021
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att uppdraget ”handledarbonus för lärare” inom BSN:s verksamhet
har ett uppehåll för 2020, och sedan återtas 2021.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på förvaltningens alla attsatserna förutom nr 5 (om lärlingslöner) i förvaltningens förslag.
Anders Almgren (S) yrkar
att inte avsluta kommunstyrelsens uppdrag om strategi för vita jobbmodellen,
att inte avsluta kommunstyrelsens uppdrag om tillskapande av
bioteknikindustriellt centrum,
att avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende lärlingslöner
från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i underlaget för
beräkning av elevpeng
att inte avsluta uppdrag till barn- och skolnämnden avseende
uppdraget om fria fruktstunder
att inte avsluta det uppdrag barn- och skolnämnden fått om
utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan
att inte avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende fortbildningskonto för lärare
att inte avsluta uppdraget till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende uppdraget om handledarbonus för lärare
att besluta om tilläggsanslag för 2020 för utbildningsnämnden med
7,2 miljoner kr, 2021 med 20 miljoner kr och 2022 med 33 miljoner
kr och inkludera detta i underlaget för beräkning av elevpeng
att besluta om tilläggsanslag för barn- och skolnämnden 2020 med
78 miljoner kr, 2021 med 100,5 miljoner kr och 2022 med 125,9
miljoner kr och inkludera detta i underlaget för beräkning av
elevpeng
att tilläggsanslagen avseende 2020 för utbildningsnämnden och
barn- och skolnämnden finansieras genom lägre resultat,
att förändra målet för andel ekologisk mat av livsmedelskostnaden
från 100 % till 85 % för år 2020 samt att den långsiktiga
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målsättningen för andelen ekologisk mat hanteras inom ramen för
den pågående revideringen av LundaEko
att minska utdelningskravet från Lunds Kommuns Fastighets AB
med 30 miljoner kronor.
Helena Falk (V) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande
med undantag av att-sats nr 5.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att man inte ska förändra delmål
2.5 i LundaEko II om att 100 procent av inköpskostnaden för
livsmedel år 2020 ska gälla ekologisk mat.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först sitt eget med fleras
yrkande om bifall till att-sats nr 1 (att avsluta uppdrag till barn- och
skolnämnden avseende uppdraget om fria fruktstunder från och med
2020 där motsvarande medel läggs in i underlaget för beräkning av
elevpeng) mot Anders Almgrens (S) med fleras avslag på detsamma
och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.
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Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till att-sats nr 2 (att avsluta uppdrag till barn- och skolnämnd
avseende utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan från och med
2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning
av elevpeng) mot Anders Almgrens (S) med fleras avslag på
detsamma och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget yrkande om bifall till attsats nr 3 (att avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende fortbildningskonto för lärare från och med
2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning
av elevpeng för respektive nämnd) mot Anders Almgrens (S) med
fleras avslag på detsamma och mot Hans-Olof Anderssons (SD)
yrkande (att uppdraget ”fortbildningskonto för lärare” inom BSN:s
verksamhet har ett uppehåll för 2020, och sedan återtas 2021) och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
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mot varandra och finner att Anders Almgrens (S) med fleras yrkande
ska vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget yrkande om bifall till attsats nr 4 (att avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende handledarbonus för lärare från och med 2020
där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning av
elevpeng för respektive nämnd) mot Anders Almgrens (S) med fleras
avslag på detsamma och mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande
(att uppdraget ”handledarbonus för lärare” inom BSN:s verksamhet
har ett uppehåll för 2020, och sedan återtas 2021) och finner sitt
eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner att Anders Almgrens (S) yrkande ska vara
motförslag i huvudomröstningen.
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För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla att-sats
nr 5 (att avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende
lärlingslöner från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i
underlaget för beräkning av elevpeng) och finner frågan med ja
besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till att-sats nr 6 (att avsluta kommunstyrelsens uppdrag om
framtagande om strategi för vita jobb från och med 2020) mot
Anders Almgrens (S) med fleras avslag på detsamma och finner sitt
eget yrkande vara bifallet.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till att-sats nr 7 (att anse kommunstyrelsens uppdrag för
bioteknikindustriellt centrum avslutat från och med 2020) mot
Anders Almgrens (S) med fleras avslag på detsamma och finner sitt
eget yrkande vara bifallet.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till att-sats nr 8 (att delmål 2.5 i LundaEko II om att 100
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procent av inköpskostnaden för livsmedel år 2020 ska gälla
ekologisk mat helt utgår) mot Karin Svensson Smiths (MP) yrkande
om avslag på detsamma och mot Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande (att förändra målet för andel ekologisk mat av
livsmedelskostnaden från 100 % till 85 % för år 2020 samt att den
långsiktiga målsättningen för andelen ekologisk mat hanteras inom
ramen för den pågående revideringen av LundaEko) och finner sitt
eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner att Anders Almgrens (S) yrkande ska vara
motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Helena Falk (V) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till att besluta om tilläggsanslag för 2020 för
utbildningsnämnden med 7,2 miljoner kr, 2021 med 20 miljoner kr
och 2022 med 33 miljoner kr och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng mot sitt eget yrkande om avslag på detsamma
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och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 8 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till att besluta om tilläggsanslag för barn- och
skolnämnden 2020 med 78 miljoner kr, 2021 med 100,5 miljoner kr
och 2022 med 125,9 miljoner kr och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng) mot sitt eget yrkande om avslag på
detsamma och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
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Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till att tilläggsanslagen avseende 2020 för
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden finansieras genom
lägre resultat mot sitt eget yrkande om avslag på detsamma och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 8 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Slutligen ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till att minska utdelningskravet från Lunds
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Kommuns Fastighets AB med 30 miljoner kronor mot sitt eget
yrkande om avslag på detsamma och finner sitt eget yrkande vara
bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 8 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

att
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avsluta uppdrag till barn- och skolnämnden avseende
uppdraget om fria fruktstunder från och med 2020 där
motsvarande medel läggs in i underlaget för beräkning av
elevpeng
avsluta uppdrag till barn- och skolnämnd avseende
utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan från och med 2020
där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning
av elevpeng
avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende fortbildningskonto för lärare från och
med 2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för
beräkning av elevpeng för respektive nämnd
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att

att
att
att
att

avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende handledarbonus för lärare från och med
2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för
beräkning av elevpeng för respektive nämnd
avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende
lärlingslöner från och med 2020 där motsvarande medel läggs
in i underlaget för beräkning av elevpeng
avsluta kommunstyrelsens uppdrag om framtagande om
strategi för vita jobb från och med 2020
anse kommunstyrelsens uppdrag för bioteknikindustriellt
centrum avslutat från och med 2020
delmål 2.5 i LundaEko II om att 100 procent av
inköpskostnaden för livsmedel år 2020 ska gälla ekologisk mat
helt utgår.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 339/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi anser överlag
beslutsunderlaget vara otillräckligt och kan i nuläget ej stödja
förslaget. Vi håller dessutom inte med i de slutsatser som redovisas.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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