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§1

Justering av dagordning

Yrkanden
Philip Sandberg (L) med instämmande av Hans-Olof Andersson (SD)
och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att ärende nr 19 ska utgå och att
ytterligare ett ärende (Tillsättning av vikarierande politisk
sekreterare i Lunds kommun, dnr KS 2020/0077) ska läggas till sist
på dagordningen.
Anders Almgren (S) med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) och Mats Olsson (V) yrkar att ärende nr 19 ska behandlas på
sammanträdet och bifall till att behandla ärendet Tillsättning av
vikarierande politisk sekreterare i Lunds kommun.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ärende nr 19 ska utgå och

att

ärende (Tillsättning av vikarierande politisk sekreterare i
Lunds kommun, dnr KS 2020/0077) ska läggas till sist på
dagordningen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 1/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§2

Finansiell rapport

Dnr KS 2019/0042
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per
den 30 november 2019.
Rapporten redovisas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§3

Rapport från kommunstyrelsens utskott

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§4

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från integrationsrådet, pensionärsrådet,
funktionshinderrådet och studentrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§5
2019

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år

Dnr KS 2019/0064
Kommunstyrelsens arbetsutskott



2019-12-09
2019-12-02

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott


Justerare

2019-12-10

Utdragsbestyrkande

9 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§6
Minnesanteckningar från de kommunala
råden år 2019
Dnr KS 2019/0787
Kommunala integrationsrådet


2019-12-04

Kommunala pensionärsrådet


2019-11-26

Kommunala studentrådet


Justerare

2019-12-05

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§7
Rättelse av kommunstyrelsens protokoll
den 4 december 2019 § 327
Dnr KS 2019/0400, KS 2018/0746

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2019 av
ärende om koncernbildning i Lunds kommun, § 327, har yrkande
från Socialdemokraterna fallit bort från protokollet; dels i
redogörelse över lagda yrkande, dels i beslutssatserna.
Kommunstyrelsen föreslås rätta detta.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2019
Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2019, § 327, KS
2018/746, protokollsutdrag med införd rättelse

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

rätta kommunstyrelsens protokoll från den 4 december 2019,
§ 327 på så sätt som framgår av bilagt protokollsutdrag.

Utdragsbestyrkande

11 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§8
Granskningsrapport intern kontroll 2019
för kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/0976

Sammanfattning
Kommunkontoret har genomfört granskning av den interna
kontrollen enligt handlingsplan, beslutad av kommunstyrelsen i
januari 2019. Under 2019 har följande tre kommungemensamma
kontrollaktiviteter granskats:




Granskning av nämnders och styrelsers följsamhet mot
rutiner kring direktupphandling
Kontroll av attestlistor
Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende

Utöver dessa har en nämndspecifik kontrollaktivitet granskats:


Kontroll av utbetalningar av lön, arvoden och ersättningar

Granskningen visar att det finns några mindre avvikelser i tre av de
fyra kontrollaktiviteterna. Avvikelserna bedöms inte vara av allvarlig
karaktär och enkelt genomförbara men effektiva
förbättringsåtgärder föreslås i form av informationsinsatser,
utbildningar samt förtydliganden av rutiner.
Utvärderingen av nämndens sammanvägda interna kontrollarbete
påvisar att det överlag fungerar väl gällande samtliga fem COSOkomponenter, det vill säga kontrollmiljö, riskbedömning,
kontrollaktiviteter, information & kommunikation samt uppföljning
& utvärdering. I enlighet med devisen om ständiga förbättringar
planeras relativt lätthanterliga förbättringsinsatser som ska
genomföras under 2020 och som förväntas ge goda effekter för att
höja nivån på arbetet med intern kontroll ytterligare. De innefattar
bland annat framtagande av en kort och koncis handbok för intern
kontroll samt utbildningsinsatser för chefer.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna granskningsrapport
intern kontroll 2019.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 389 Granskningsrapport
intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2019,
dnr KS 2018/0976
Granskningsrapport intern kontroll 2019 kommunstyrelsen,
dnr KS 2018/0976

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen delegerar till
kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna
granskningsrapporten efter att kommunkontoret förtydligat delen
som rör felaktiga löneutbetalningar.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) instämmer i
Philip Sandbergs (L) yrkande.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna
granskningsrapporten efter att kommunkontoret förtydligat
delen som rör felaktiga löneutbetalningar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§9
Ianspråktagande av reserverade medel för
skolverksamhet
Dnr KS 2019/0902

Sammanfattning
Vid en preliminär beräkning av skolpengen inom grundskolan
framgår det att skolpengen för vissa årskurser blir lägre 2020
jämfört med 2019. För att barn- och skolnämnden även i
fortsättningen ska ha möjlighet till att söka och erhålla riktade
statsbidrag bedömer kommunkontoret att budgetmedel
motsvarande en oförändrad skolpeng behöver tillskjutas 2020.
Kommunkontoret föreslår därmed en utökad budgetram om 7
miljoner kronor till barn- och skolnämnden 2020.
Finansiering om 7 miljoner kronor föreslås ske genom
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2020 som
totalt uppgår till drygt 30 miljoner kronor för 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsanteckning Cesam 2019-12-20 angående
kommunstyrelsens ärende 8 Ianspråkstagande av reserverade medel
för skolverksamheten
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 390 Ianspråktagande av
reserverade medel för skolverksamhet
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2019,
dnr KS 2019/0902

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar kommunstyrelsen beslutar
att öka budgetramen till utbildningsnämnden med 7,2 miljoner kr
år 2020, 20 miljoner kr år 2021 och 33 miljoner kr år 2022 och
inkludera detta i underlaget för beräkning av skolpeng,
att öka budgetramen till barn- och skolnämnden med 78 miljoner kr
år 2020, 110,5 miljoner år 2021 och 125,9 miljoner kr 2022 och
inkludera detta i underlaget för beräkning av elevpeng,
att finansiering sker om via kommunstyrelsens reserverade medel
till förfogande 2020 samt genom försämrat resultat 2020,

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09
att beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan
2021-2023.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Anders Almgrens
(S) yrkande med undantag för delen som rör utbildningsnämnden.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att öka budgetramen till utbildningsnämnden med 17 miljoner kr
år 2020 och inkludera detta i underlaget för beräkning av skolpeng
att öka budgetramen till barn- och skolnämnden med
101 miljoner kr år 2020 och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel till
förfogande 2020 samt genom försämrat resultat 2020
att beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan
2021–2023.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2020 överföra 7 miljoner kronor till barn- och
skolnämnden för att säkerställa minst en oförändrad skolpeng
inom grundskola 2020 jämfört med 2019

att

dessa 7 miljoner kronor inkluderas vid beräkning av 2020 års
skolpeng inom grundskolans årskurser

att

finansiering sker om 7 miljoner kronor via kommunstyrelsens
reserverade medel till förfogande 2020

att

beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan
2021-2023.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 9/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ anser att skolan ska ges bättre förutsättningar att fullfölja
sina uppdrag och stödjer förslag som bidrar till detta.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 10

Interkommunal ersättning 2020

Dnr KS 2019/0824

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställer årligen interkommunala ersättningar
det vill säga den ersättning mottagande kommun får från Lunds
kommun avseende barn och elever i förskola, grundskola och
fritidshem.
Det är brukligt att fatta beslut om kommande års interkommunala
ersättningar innan årets början men med tanke på barn- och
skolnämndens intensiva arbete med sin verksamhetsplan och
internbudget för 2020 har möjligheten inte funnits.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 391 Interkommunal
ersättning 2020
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019
inklusive rev bilaga 1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa interkommunala ersättningar 2020 enligt
kommunkontorets tjänsteskrivelses reviderade bilaga 1.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 11
Fredrik Sjögrens (L) avsägelse som ledamot
i Leader Lundaland
Dnr KS 2019/0850

Sammanfattning
Fredrik Sjögren (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Leader Lundaland. En ny person behöver utses. Leader Lundaland är
en ideell förening och styrelseledamöter väljs formellt på
föreningsstämman.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 392
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2019
Fredrik Sjögrens (L) avsägelse inkommen den 20 november 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Jessica Ulfgren (L) som ny ledamot i styrelsen för
Leader Lundaland efter Fredrik Sjögren (L), som avsagt sig
uppdraget.

Beslut expedieras till:
Jessica Ulfgren (L)
Leader Lundaland

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 12
Anhållan om utseende av två ledamöter i
stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn
Dnr KS 2019/0886

Sammanfattning
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn anhåller om att Lunds
kommun utser två ledamöter till styrelsen för stiftelsen för
kalenderåret 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 393
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barns skrivelse
den 5 december 2019
Stadgar för Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Håkan Backlund och Liselott Hultman till ledamöter i
styrelsen för Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn.

Beslut expedieras till:
Håkan Backlund
Liselott Hultman
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-01-09

§ 13

Avtal om genomförande Västerbro

Dnr KS 2019/0853

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tillsammans med fastighetsägarna i
Västerbro tagit fram en avtalsmall för ett genomförandeavtal. Avtalet
innehåller ekonomiska principer för genomförandet av
stadsomvandling i Västerbro och ett underskrivet avtal är ett villkor
för att stadsbyggnadskontoret i Lund ska påbörja arbete med ny
detaljplan för en fastighetsägare.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 394
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2019
Tekniska nämndens beslut den 20 november 2019, jämte bilaga
Västerbroprogrammet, beslutat BN 2019-04-11
FÖP Öresundsvägen med omnejd, antagen KF 2018-01-25
Avtalsmall genomförandeavtal Västerbro
Kalkyl Västerbro, daterad 2019-10-11

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Björn Abelson (S), Hans-Olof Andersson (SD),
Lena Fällström (S), Anders Almgren (S) och Karin Svensson
Smith (MP) 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 godkänna avtalsmallen ”Avtal om genomförande Västerbro” och
att delegera undertecknandet av respektive ”Avtal om
genomförande” till tekniske direktören.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 14
Försäljning av fastigheterna del av Koggen
1 och del av Linero 2:1
Dnr KS 2019/0881

Jäv
På grund av jäv närvarar inte Börje Hed (FNL) under behandlingen
av ärendet.

Sammanfattning
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) planerar att till våren 2021
bygga 44 lägenheter fördelat på flerbostadshus i 3-4 våningar samt
radhus i 2 vån. I östra delen av planområdet uppförs en byggnad i 3
våningar för vård- och omsorgsförvaltningen, som innehåller 10
servicelägenheter samt lokaler för administration och gemensamma
ytor. LKF uppför också ett gruppboende för vård- och
omsorgsförvaltningen med 6 lägenheter och lokaler för
administration och kommunikationsytor.
Förslag till köpekontrakt har tagits fram. Köpeskillingen för del av
Koggen 1 uppgår till 6,3 miljoner kr och för del av Linero 2:1 till
4,2 miljoner kr. Köpeskillingen har beräknats med utgångspunkt från
en byggnation om 3 150/kvm BTA respektive 2 100 kvm BTA ovan
mark, och ett pris om 2 000 kr/kvm BTA för hyresrätt

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 395
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019
Tekniska nämndens protokoll den 11 december 2019, jämte bilaga
Förslag till köpekontrakt

Yrkanden
Birger Swahn (M) och Björn Abelson (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

21 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljningen av del av fastigheten Koggen 1 och del
av Linero 2:1 till Lunds Kommuns Fastighets AB, org nr
556050-4341 för en köpeskilling om 6,3 miljoner kr respektive
4,2 miljoner kr och i övrigt på de villkor som framgår av i
ärendet föreliggande förslag till köpekontrakt.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Lunds kommuns fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 15
Markanvisning för Serneke, del av Östra
Torn 27:2, Brunnshögstorget
Dnr KS 2019/0797

Sammanfattning
Serneke har under en längre tid utvecklat ett nytänkande projekt för
bostäder, verksamheter och service vid Brunnshögstorget. Förslaget
omfattar två kvarter med flera huskroppar av varierad storlek och
höjd. För att spara åkermark, skapa underlag för synergier mellan
verksamheter och ge förutsättningar för ett levande torg kommer
cirka 50 000 kvadratmeter bostäder att skapas i tre högre hus, varav
det högsta planeras nå 35 våningar, plus takterass.
Serneke beviljades en markreservation av kommunstyrelsen
2018-05-02. Sedan dess har flera olika utredningar gjorts för att
undersöka lämpligheten av ett byggprojekt i denna storleksordning
på Brunnshögstorget.
Nästa steg är nu ett förslag om markanvisning, som innebär att
marken är reserverad med ensamrätt åt Serneke under 36 månader
för att möjliggöra en fortsatt utveckling av förslaget. Arbetet med
detaljplanen föreslås också inledas för att möjliggöra ett
genomförande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 396
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019
Tekniska nämndens beslut den 11 december 2019 § 317
Reservation från FNL, bil. till § 317
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november 2019
Markanvisningsavtal
Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2018, § 135

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Björn Abelson (S), Hans-Olof Andersson (SD),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Camilla Neptune (L) och Mats Olsson (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Börje Hed (FNL) och Hedvig Åkesson (KD) yrkar avslag på förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) 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), Björn Abelson (S),
Lena Fällström (S), Karin Svensson Smith (MP) och
Mats Olsson (V) röstar ja.
Börje Hed (FNL) och Hedvig Åkesson (KD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Fredrik Ljunghills
(M) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal med
Serneke gällande del av fastigheten Östra Torn 27:2.

Reservationer
Ledamöterna från FörNyaLund och Kristdemokraterna reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 15/01.

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att FörNyaLund
förutsätter att markförsäljningen sker till Serneke och inte till ett av
Serneke bildat bolag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ ställer sig bakom förslaget och anser att flera delar i avtalet
är utformade till fördel för Lund och dess medborgare.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Brunnshögs projektkontor
Serneke

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 16

Markanvisningstävling för Råbykungen

Dnr KS 2019/0882

Sammanfattning
En markanvisningstävling föreslås för att utse byggherre för den del
av Råbykungens detaljplanområde som ännu inte blivit tilldelad en
byggherre. Detaljplanen medger byggnation av flerbostadshus i tre
byggnadskroppar om sammanlagt cirka 5 600 kvm BTA med
möjlighet till centrumverksamhet i entréplan.
Markanvisningstävlingen planeras att ske i två steg, ett
prekvalificeringsskede och ett tävlingsskede, där det till det sista
tävlingsskedet väljs ut 3-5 byggherrar för tävling.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 397
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019
Tekniska nämndens beslut den 11 december 2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 2019

Yrkanden
Börje Hed (FNL) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar att
markanvisningstävling genomförs i enlighet med förslag som
redovisats i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse under
förutsättning att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

markanvisningstävling genomförs i enlighet med förslag som
redovisats i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse under
förutsättning att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 17
Taxa detaljplan och områdesbestämmelser
för Byggnadsnämnden i Lunds kommun
Dnr KS 2019/0866

Sammanfattning
För byggnadsnämndens verksamhet gäller i dag en taxa från år 2012.
Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till ny taxa för
detaljplaner och områdesbestämmelser (plantaxa) i syfte att få en
taxemodell som är tydlig och hållbar över tid. Förslaget innebär att
alla uppdrag faktureras med tidsersättning som grund på så sätt att
den tid som ett ärende förväntas ta i anspråk bestämmer kostnaden
för att ta fram planen eller områdesbestämmelserna.
Kommunstyrelsens föreslås uppdra åt kommunkontoret att i samråd
med stadsbyggnadskontoret förtydliga föreslagen taxa. Taxan ska
sedan slutligen beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 398
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019
Byggnadsnämndens beslut den 21 november 2019, § 212
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019
Förslag till ny taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser,
byggnadsnämnden i Lunds kommun

Yrkanden
Birger Swahn (M), Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith (MP)
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

Justerare

uppdra åt kommunkontoret att i samråd med
stadsbyggnadskontoret förtydliga föreslagen taxa för
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 18

Utemiljö vid skolor i Lunds kommun

Dnr KS 2019/0714

Sammanfattning
Byggnadsnämnden och servicenämnden har översänt ett förslag till
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer till
kommunstyrelsen för yttrande till miljönämnden, barn och
skolnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden, LKF, kommunala funktionshinderrådet samt
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens föreslås yttra sig i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 399
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2019
Förslag till yttrande den 9 januari 2020
Servicenämndens beslut den 18 september 2019 § 70
Byggnadsnämndens beslut den 22 augusti 2019 § 14
Förslag till Utemiljö vid skolor i Lunds kommun

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Camilla Neptune (L), Björn Abelson (S),
Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Mats Olsson (V)
yrkar att följande formuleringar ska ingå i yttrandet:
- att Boverkets normer för kvadratmeter utemiljö per elev är
grundprincipen, men i enstaka fall kan normen frångås om det finns
särskilda skäl när det gäller om- eller nybyggnad i ett befintligt
tättbebyggt område,
- att kommunstyrelsen i yttrandet ska inkludera att miljöfarliga
material inte ska användas i skolornas utemiljö,
- att fruktträd och bärbuskar prioriteras vid nyplantering.
Björn Abelsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla följande
tillägg i första stycket: Det är kommunstyrelsens uppfattning att
utformning och kvaliteten av utemiljöer vid skolorna och förskolorna
är en viktigare faktor än de exakta kvadratmeterna som måste
erbjudas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

Inga-Kerstin Eriksson (C), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M)
och Hans-Olof Andersson (SD) instämmer i Björn Abelsons (S)
tilläggsyrkande.
Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Camilla Neptune (L)
instämmer i andra (att kommunstyrelsen i yttrandet ska inkludera
att miljöfarliga material inte ska användas i skolornas utemiljö) och
tredje att-satsen (att fruktträd och bärbuskar prioriteras vid
nyplantering) i Karin Svensson Smiths (MP) med flera yrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP)
med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Inga-Kerstin Erikssons
(C) med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets beslut mot
Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande om komplettering
av yttrandet inklusive den första att-satsen (att Boverkets normer
för kvadratmeter utemiljö per elev är grundprincipen, men i enstaka
fall kan normen frångås om det finns särskilda skäl när det gäller omeller nybyggnad i ett befintligt tättbebyggt område) och finner att
Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande bifalls.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla Anders
Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande och finner frågan med ja
besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras yrkande om tillägg av att-sats två (att kommunstyrelsen i
yttrandet ska inkludera att miljöfarliga material inte ska användas i
skolornas utemiljö) mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på detsamma
och finner att det bifalls.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL), Anders Almgren (S), Björn Abelson (S),
Lena Fällström (S), Karin Svensson Smith (MP) och
Mats Olsson (V) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Hedvig Åkesson (KD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster mot 3 nej-röster och
1 nedlagd röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras yrkande.
Slutligen ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP)
med fleras yrkande om tillägg av att-sats tre (att fruktträd och
bärbuskar prioriteras vid nyplantering) mot Fredrik Ljunghills (M)
avslag på detsamma och finner att det bifalls.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Börje Hed (FNL), Anders Almgren (S), Björn Abelson (S),
Lena Fällström (S), Karin Svensson Smith (MP) och
Mats Olsson (V) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Hedvig Åkesson (KD)
och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster mot 4 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med upprättat förslag med följande tillägg:

att

det är kommunstyrelsens uppfattning att utformning och
kvaliteten av utemiljöer vid skolorna och förskolorna är en
viktigare faktor än de exakta kvadratmeterna som måste
erbjudas

att

miljöfarliga material inte ska användas i skolornas utemiljö och

att

fruktträd och bärbuskar prioriteras vid nyplantering.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 18/01-02.

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att meningen med dessa
riktlinjer kan ifrågasättas när kommunen, som i fallet med Hedda,
ändå beslutar om minimala ytor.
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ anser att barn ska ha skolgårdar som är både rymliga och
kvalitativa, och vi ser ingen motsättning i detta. Instämmer till stor
del i de rödgrönas syn i ärendet.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 19
Skrivelse till kommunstyrelsen i Lund om
bredband
Dnr KS 2019/0749

Sammanfattning
Ett förslag har inkommit från (L), (FNL), (C) och (KD) om att ta fram
en handlingsplan med målet att alla invånare i Lunds kommun ska
ges möjlighet till fiberanslutning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge kommunkontoret i uppdrag
att tillsammans med Kraftringen ta fram en handlingsplan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 401
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2019
Skrivelse från (L), (FNL), (C) och (KD) om bredband,
dnr KS 2018/0795
Bredbandsstrategi för Lunds kommun, dnr KS 2015/0929

Yrkanden
Camilla Neptune (L) med instämmande av Fredrik Ljunghill (M),
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson
Smith (MP), Börje Hed (FNL), Hedvig Åkesson (KD) och
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunkontoret i
uppdrag att tillsammans med Kraftringen ta fram en handlingsplan
senast 1 juni 2020 baserat på föregående utredning samt i den
inkludera ekonomiska konsekvenser.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

ge kommunkontoret i uppdrag att tillsammans med
Kraftringen ta fram en handlingsplan senast 1 juni 2020
baserat på föregående utredning samt i den inkludera
ekonomiska konsekvenser.

Utdragsbestyrkande

32 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 19/01.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna att hänsyn måste
tas till de hushåll som på egen hand har bekostat
bredbandsutbyggnad.
Beslut expedieras till:
Kraftringen
Ajournering kl. 16.15 - 16.40.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 20
Lokaler till ideella föreningar inom sociala
området
Dnr KS 2019/0775
Ärendet utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 21
Lundaförslag - Stoppa nedskärningarna på
skolorna i Lund!
Dnr KS 2019/0570

Sammanfattning
I ett Lundaförslag föreslås att budgeten för 2020 ska göras om med
målsättningen att öka skolans budget.
Kommunkontoret konstaterar att budgeten är beslutad och godkänd
av en politisk majoritet och att kommunfullmäktiges beslut gällande
2020 års budget kvarstår. Lundaförslaget att göra om 2020 års
budget anses därmed besvarat.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 403
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019, denna
tjänsteskrivelse
Lundaförslag inkommet den 7 juni 2019

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar
att förslaget ska översändas till kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige att öka budgetramen till
utbildningsnämnden med 7,2 miljoner kr år 2020, 20 miljoner kr
år 2021 och 33 miljoner kr år 2022 och inkludera detta i underlaget
för beräkning av elevpeng
att föreslå kommunfullmäktige att öka budgetramen till barn- och
skolnämnden med 78 miljoner kr år 2020, 110,5 miljoner kr år 2021
och 125,9 miljoner kr 2022 och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng, samt
att föreslå kommunfullmäktige att därmed anse Lundaförslaget
besvarat.
Mats Olsson (V) yrkar
att förslaget ska översändas till kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige att öka budgetramen till

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09
utbildningsnämnden med 17 miljoner kr år 2020 och inkludera detta
i underlaget för beräkning av skolpeng
att föreslå kommunfullmäktige att öka budgetramen till barn- och
skolnämnden med 101 miljoner kr år 2020 och inkludera detta i
underlaget för beräkning av elevpeng
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel till
förfogande 2020 samt genom försämrat resultat 2020
att beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan
2021–2023
att föreslå kommunfullmäktige att därmed anse Lundaförslaget
bifallet.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Anders Almgrens (S)
yrkande med undantag för delen som rör utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra 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) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) 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) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S) och

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09
Mats Olsson (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)
med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse Lundaförslaget besvarat med vad kommunkontoret
anfört.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 21/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ stödjer de förslag som vi anser ge skolan mest adekvat
finansiering. Vidare bör Lundaförslaget behandlas i fullmäktige.
Beslut expedieras till:
Förslagställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 22
Motion från Jesper Sahlén (V) Stoppa
nedskärningarna i skolan!
Dnr KS 2019/0716

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 404
Tjänsteskrivelse den 27 november 2019.
Jesper Sahléns (V) motion Stoppa nedskärningarna i skolan!

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige
att öka budgetramen till utbildningsnämnden med 17 miljoner kr
år 2020 och inkludera detta i underlaget för beräkning av skolpeng
att öka budgetramen till barn- och skolnämnden med
101 miljoner kr år 2020 och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel till
förfogande 2020 samt genom försämrat resultat 2020
att beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan
2021–2023
att därmed anse motionen bifallen.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att öka budgetramen till utbildningsnämnden med 7,2 miljoner kr år
2020, 20 miljoner kr år 2021 och 33 miljoner kr år 2022 och
inkludera detta i underlaget för beräkning av elevpeng,
att öka budgetramen till barn- och skolnämnden med 78 miljoner kr
år 2020, 110,5 miljoner kr år 2021 och 125,9 miljoner kr 2022 och
inkludera detta i underlaget för beräkning av elevpeng, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till
Anders Almgrens (S) yrkande med undantag för delen som rör
utbildningsnämnden.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 22/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ anser det vara rimligt och ansvarsfullt att riva upp
budgetbeslutet. Vi stöder förslag som vi anser ge skolan adekvat
finansiering.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 23
Motion från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S) Gör om gör rätt - riv upp beslutet om
EVP 2020-2022
Dnr KS 2019/0630

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 405
Tjänsteskrivelse den 27 november 2019
Anders Almgrens (S) och Fanny Johanssons (S) motion Gör om gör
rätt – riv upp beslutet om EVP 2020-2022.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V)
yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Philip Sandbergs (L) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 23/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ ställer sig bakom motionen och vi anser att den ger en
korrekt beskrivning av den process och de skeenden som varit.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Motion från Sven-Bertil Persson (V)
Garantera tio procent av lägenheterna i nybyggen till
den sociala bostadspolitiken
Dnr KS 2019/0098

Sammanfattning
Vänsterpartiet har den 1 februari 2019 lämnat en motion till
kommunfullmäktige där de yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att det i samtliga exploateringsavtal där kommunen
upplåter eller säljer kommunal mark ska skrivas in att minst 10 % av
bostäderna på den aktuella marken upplåts till kommunen för den
sociala bostadspolitiken samt att detta arbete följs upp årligen och
redovisas till kommunstyrelsen.
Motionen är översänd till tekniska nämnden och servicenämnden för
yttrande.
Kommunkontoret föreslår att motionen ska bifallas och
att servicenämnden får i uppdrag att från och med år 2020 årligen
redovisa till kommunstyrelsen hur kommunen nyttjar det krav i
markanvisningsavtal och köpekontrakt om att minst 10 % av
planerade hyresrätter på tidigare kommunal mark ska erbjudas
kommunen för att tillgodose särskilda bostadsbehov.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 406
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2019
Servicenämndens beslut den 18 september 2019, § 68,
dnr SN 2019/0216
Tekniska nämndens beslut den 21 augusti 2019, § 189,
dnr TN 2019/0514
Motion (V) – Garantera tio procent av lägenheterna i nybyggen till
den sociala bostadspolitiken, den 1 februari 2019

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ anser att minst 10 % låter bra, med betoning på minst.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Motion från Helena Falk (V) och Jesper
Sahlén (V) Trygga anställningar - slopa allmän visstid
Dnr KS 2019/0584

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) förslår kommunfullmäktige att
besluta att Lunds kommun inte ska använda allmän visstid som
anställningsform.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 407
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-11-28
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) motion Trygga anställningar –
slopa allmän visstid 2019-08-13

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Mats Olsson (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Anders Almgren (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
kommunkontoret för att bereda ärendet i dialog med de fackliga
organisationerna och i andra hand att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Birger Swahn (M) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande om
återremiss.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Anders Almgrens (S)
yrkande om återremiss mot Birger Swahns (M) avslag på detsamma
och finner att kommunstyrelsen avslår återremissen.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande om återremiss.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nej för bifall till Birger Swahns (M) avslag på yrkandet om
återremiss.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (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 mot 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Birger Swahns (M) yrkande om
avslag på motionen mot Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om
bifall till motionen och finner Birger Swahns (M) yrkande vara
bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Birger Swahns (M) 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), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Birger Swahns (M)
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Ledamöterna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 25/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att hon instämmer i
Vänsterpartiets med fleras yrkande. Feministiskt initiativ anser att
frågan skall beredas i dialog med facken.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Motion från Annika Nilsson (FI) och Maja
Grubelic (FI) Anslut till ICANs Cities Appeal till stöd
för FN:s konvention om kärnvapenförbud!
Dnr KS 2019/0715

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 408
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2019
Annika Nilssons (FI) och Maja Grubelics (FI) motion Anslut Lund till
ICANs Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om
kärnvapenförbud! inkommen den 26 september 2019

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S), Mats Olsson (V) och Karin Svensson Smith (MP)
yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Hedvig Åkessons (KD) yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 26/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ vill se ett bifall till motionen då vi anser att det ur ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det enda
rimliga.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Regler och tillämpningsanvisningar för
ansökan och placering i fritidshem
Dnr KS 2019/0855

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har tagit fram förslag till Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem och
föreslår kommunfullmäktige att fastställa de delar som gulmarkerats
i förslaget. Nämnden föreslår samtidigt att kommunfullmäktige
upphäver nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar i de delar som avser
skolbarnomsorg/fritids.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 409
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019.
Barn- och skolnämndens beslut den 20 november 2019, § 88
Barn- och skolnämndens förslag till Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem i Lunds
kommun, den 20 november 2019.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019.
Nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att upphäva nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar i de delar som avser
skolbarnsomsorg/fritids
att fastställa Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och
placering i fritidshem enligt barn- och skolnämndens förslag med
undantag av meningen: ”om någon av vårdnadshavarna blir
arbetslös upphör rätten till fritidshemsplats efter sex månader”
att upphävandet respektive fastställandet enligt ovan ska gälla från
och med den 1 mars 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Almgren (S) med instämmande av Mats Olsson (V) och Karin
Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige
att upphäva nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar i de delar som avser
skolbarnomsorg/fritids
att föreslå kommunfullmäktige att Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem i de
delar som gulmarkerats i förslaget med följande förändringar:
- att elev till föräldralediga kan i mån av plats ha kvar sin plats i
fritidshem om inte platsen behövs till något annan elev. Dessa elever
har rätt att utnyttja sin plats på heltid. Eleven är dock garanterad sin
plats i två månader efter syskons födelse.
- att elev till vårdnadshavare som är arbetssökande kan i mån av
plats ha kvar sin plats i fritidshem om inte platsen behövs till något
annan elev. Dessa elever har rätt att utnyttja sin plats på heltid.
Eleven är dock garanterad sin plats i sex månader från det att
vårdnadshavaren blir arbetslös.
att uppdra åt barn- och skolnämnden att inkludera att fritidshem ska
erbjudas elever under lov som annars inte har plats på fritids, - den
första kalendermånaden fortsatt ska vara avgiftsfri avseende avgift
till fritidshem.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

upphäva nu gällande Information och avgifter för den
kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar i de delar som avser
skolbarnsomsorg/fritids

att

fastställa Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och
placering i fritidshem enligt barn- och skolnämndens förslag

Utdragsbestyrkande
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2020-01-09
med undantag av meningen: ”om någon av vårdnadshavarna
blir arbetslös upphör rätten till fritidshemsplats efter sex
månader”.
att

upphävandet respektive fastställandet enligt ovan ska gälla
från och med den 1 mars 2020.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 27/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ väljer barns bästa och social hållbarhet. Vi anser att barn ska
ha rätt till fritidshem oavsett vårdnadshavares livssituation.
Instämmer främst i Socialdemokraternas, Miljöpartiets
och Vänsterpartiets yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Regler och tillämpningsanvisningar för
ansökan och placering i förskola
Dnr KS 2019/0854

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har tagit fram förslag till Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola och
föreslår kommunfullmäktige att fastställa de delar som gulmarkerats
i förslaget. Nämnden föreslår samtidigt att kommunfullmäktige
upphäver nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar i de delar som avser
förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 410
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019.
Barn- och skolnämndens beslut den 20 november 2019, § 87
Barn- och skolnämndens förslag till Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i förskola i Lunds
kommun, den 20 november 2019.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019.
Nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) med instämmande av Mats Olsson (V) och
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att
uppdra åt barn- och skolnämnden att inkludera formuleringarna
"Sjukskrivning likställs med förvärvsarbete och då får man lämna
den tid man behöver, oavsett om hen har sjukpenning eller inte." och
"Barn till folkpensionärer har rätt till förskola 9-14." inkluderas samt
att "den första kalendermånaden fortsatt ska vara avgiftsfri avseende
avgift till förskola".
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
hans eget med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag
och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (S) Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att
att

upphäva nu gällande Information och avgifter för den
kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med
tillämpningsanvisningar i de delar som avser
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
fastställa Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan och
placering i förskola i de delar som gulmarkerats i barn- och
skolnämndens förslag
upphävandet respektive fastställandet enligt ovan ska gälla
från och med den 1 mars 2020.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 28/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ väljer barns bästa och social hållbarhet. En inskränkning i
barns rätt till förskola anser vi vara en mycket dålig utveckling.
Instämmer i stort med Socialdemokraternas, Miljöpartiets och
Vänsterpartiets yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 29
Redovisning av delegerade beslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-09
Dnr KS 2019/0063
Beslut fattade av kommundirektören:
1. Yttrande över detaljplan för del av Klostergården 2-9 m.fl.
(Växthuset) i Lund, Lunds kommun - granskning
Dnr KS 2019/0593
2. Yttrande över detaljplan för del av Sandby 50-2 i Södra Sandby,
Lunds kommun - granskning
Dnr KS 2019/0152

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 30
Anmälningsärenden till kommunstyrelsens
sammanträde 2020-01-09
Dnr KS 2019/0053
1. Från Räddningstjänsterna i Skåne, Räddsam, en framgångsrik
samverkan mellan Räddningstjänsterna i Skåne och
Kommunförbundet Skåne
Dnr KS 2019/0847
2. Från Romeleås- och sjölandskapskommittén,
sammanträdesprotokoll 2019-11-15
Dnr KS 2019/0515
3. Till Mark-miljödomstolen, yttrande, Ansökan om tillstånd för
bergtäkt, deponi för inert avfall samt återvinningsverksamhet på
fastigheterna Veberöd 9:1 och Södra Ugglarp 1:1, Lunds kommun
Dnr KS 2019/0207
4. Protokollsutdrag SO 2019-12-11 § 187 Månadsstatistik över
flyktingmottagningen i november 2019
Dnr KS 2019/0102

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 31
Ianspråktagande av reserverade medel för
vård och omsorg
Dnr KS 2019/0923

Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde 19 december togs på grund
av tidsbrist inte ärendet upp gällande att fastställa vård- och
omsorgsnämndens förslag till taxejustering inom äldre- och
handikappomsorgen. Under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i frågan på sammanträdet i januari 2020 innebär det att
vård- och omsorgsnämnden tidigast från och med 2020-03-01 kan
justera taxorna, det vill säga med en månads förskjutning jämfört
med ursprungligt förslag.
Till följd av försenat beslut uppstår en utebliven intäkt för nämnden
om 456 000 kr. Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att
tillskjuta vård- och omsorgsnämnden 456 000 kr som finansieras via
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2020.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2019,
dnr KS 2019/0923 inkl bilaga över föreslagna taxejusteringar

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall
till kommunkontorets förslag.
Anders Almgren (S) med instämmande av Mats Olsson (V) yrkar
att för år 2020 överföra 5 025 000 kr till vård- och omsorgsnämnden
att finansiering sker om 5 025 000 kr via kommunstyrelsens
reserverade medel till förfogande 2020.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

för år 2020 överföra 456 000 kr till vård- och
omsorgsnämnden till följd av utebliven taxejustering avseende
februari 2020
finansiering sker om 456 000 kr via kommunstyrelsens
reserverade medel till förfogande 2020.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 31/01.

Protokollsanteckningar
Hans-Olof Andersson (SD) får till protokollet anteckna att
Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige med
förslag till finansiering av ha att kvar de nuvarande taxorna
resterande del av 2020, vilket vi kommer att yrka på i
kommunfullmäktige.
Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

57 (58)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 32
Tillsättning av vikarierande politisk
sekreterare i Lunds kommun
Dnr KS 2020/0077

Jäv
På grund av jäv närvarar inte Mattias Horrdin (C) under
behandlingen av ärendet.

Sammanfattning
En vikarierande politisk sekreterare, på halvtid, till kommunalrådet
Inga-Kerstin Eriksson (C) ska utses under Sebastian Petersens (C)
föräldraledighet.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att som vikarierande politisk
sekreterare på halvtid till kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C)
anställa Mattias Horrdin (C) under Sebastian Petersens (C)
föräldraledighet under perioden 2020-01-13 - 2020-01-24, med
möjlig förlängning under den period föräldraledigheten pågår.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

som vikarierande politisk sekreterare på halvtid till
kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) anställa Mattias
Horrdin (C) under Sebastian Petersens (C) föräldraledighet
under perioden 2020-01-13 - 2020-01-24, med möjlig
förlängning under den period föräldraledigheten pågår.

Beslut expedieras till:
Mattias Horrdin
Kommunkontoret, löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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