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§ 151

Justering av dagordning

Kommunstyrelsen beslutar att som ytterligare ärende på
föredragningslistan ta upp bordlagt ärende om utseende av ny vice
ordförande i Miljö- och hälsoutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 152

Finansiell rapport 2019

Dnr KS 2019/0042
Kommunkontorets, ekonomiavdelningen, Finansiell rapport per
den 31 maj 2019.
Rapporten redovisas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 153

Rapport från kommunstyrelsens utskott

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 154

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapport från Integrationsrådet, Studentrådet,
Pensionärsrådet och Funktionshinderrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 155
2019

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år

Dnr KS 2019/0064
Kommunstyrelsens arbetsutskott
•2019-05-13
•2019-05-20
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
•2019-05-14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 156
Kultur- och fritidsnämndens begäran om
täckning för utökad hyra på Stenkrossen
Dnr KS 2019/0091

Sammanfattning
Kulturverksamheten på Stenkrossen startades som en tillfällig
verksamhet men anses idag varaktig. Därför har serviceförvaltningen
reglerat hyresavtalet från rivningskontrakt till ett gängse hyresavtal.
Kultur- och fritidsnämnden vill att nämndens ram ökas med
mellanskillnaden mellan den nya och gamla hyran.
Kommunkontoret bifaller ramökningen och föreslår att ramökningen
finansieras med 1 800 000 kr från kommunstyrelsens reserverade
medel för tillkommande hyror.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-10 § 180
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2019
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2019
dnr KU 2018/0448.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 januari 2019, § 7 dnr KU
2018/0448.
Hyresberäkning från serviceförvaltningen daterad 2019-05-17

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

reglera kultur och fritidsnämndens ram med 1 830 000 kr för
2019 och framåt för tillkommande hyra av Stenkrossen

att

finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel
för tillkommande hyra

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 157
Genomgripande utredning av Fritt sök till
gymnasieskolan
Dnr KS 2019/0435

Sammanfattning
Ett antal initiativ till utredning av effekterna och prövning av
samverkansavtalet för Fritt Sök till gymnasieskolan i Skåne har
inkommit.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge kommunkontoret i uppdrag
att genomföra en utredning av samverkansavtal och fritt sök utifrån
inkomna motioner och utredningsdirektivens intentioner, att
uppmana utbildningsnämnden att säga upp samverkansavtalet samt
tilläggsavtal för Fritt Sök till Gymnasieskolan för omförhandling att
avsätta 500 tkr för utredningen samt att finansiering sker via
kommunstyrelsens reserverade medel.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-10 § 181
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2019
Lundakvintettens förslag till utredningsdirektiv den 21 maj 2019
Vänsterpartiets motion Fritt sök skapar segregation den 15 oktober
2018, dnr. KS 2018/0795
Socialdemokraternas motion Ge elever från Lunds kommun plats i
Lunds gymnasieskolor- utred en Lundagaranti , dnr KS 2019/0110
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne gy 2010, reviderat i
december 2010

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra en utredning av
samverkansavtal och fritt sök utifrån inkomna motioner och
skrivelsers intentioner,
att avsätta 500 tkr för utredningen samt
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel
att delrapport ska ges in till KSAU i oktober månad 2019
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 158

Fokus Södra Sandby

Dnr KS 2018/0492

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att
tillsammans med styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför
staden ta fram förslag till upplägg för Fokus Södra Sandby och att
återkomma till kommunstyrelsen för beslut om genomförande.
Styrgruppen lämnar här ett förslag till projektupplägg.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 182
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2019
Styrgruppens beslut den 9 maj 2019
Förslag Fokus Södra Sandby 190520
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018 § 125

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna förslaget till projektupplägg för Fokus Södra
Sandby samt
att
ge styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför
staden i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

godkänna förslaget till projektupplägg för Fokus Södra Sandby
samt
ge styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden i
uppdrag att genomföra projektet i enlighet med förslaget.

Beslut expedieras till:
Styrgruppen för tätorterna utanför staden
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 159

Evenemangsstrategi för Lunds kommun

Dnr KS 2018/0321

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 att ge kommunkontoret i
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar bereda ett
förslag till en kommunövergripande strategi för evenemang och
möten. Arbetet med att ta fram ett förslag har pågått under perioden
april-september 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i oktober samma år att
skicka ut förslaget till evenemangs- och mötesstrategi på remiss till
kommunala nämnder, kommunala bolag och berörda
samarbetspartners inom kultur, näringsliv och idrott. Synpunkter
har bearbetats och en viss revidering av strategin har skett.
Evenemangs-och mötesstrategin anger den långsiktiga strategiska
inriktningen för arbetet med evenemang och möten. Strategin
förutsätter en ekonomisk satsning på verksamhetsområdet.
Vilken organisationsform som lämpar sig bäst för verksamheten har
ännu inte belysts. Bolagisering är en av flera möjliga vägar framåt.
Kommunstyrelsen föreslås anta evenemangs- och mötesstrategi för
Lunds kommun samt att uppdra åt kommunkontoret att ta fram
förslag på mötes- och evenemangsorganisation med inriktning mot
att bilda ett destinationsbolag.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 183
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2019
Evenemangs- och mötesstrategi, reviderad den 9 maj 2019
Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2018, § 109 dnr KS
2017/0880

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren
(S), Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg
(L) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag att
kommunstyrelsen beslutar
att

anta evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun

att
uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag på
evenemang- och mötesorganisation

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19
att
inriktningen på förslaget ska vara bildande av ett
destinationsbolag
att
förslaget även ska belysa rättsliga och ekonomiska
aspekter på en sådan bolagsbildning
att
resursfrågan beaktas i samband med process för
ekonomi- och verksamhetsplan för 2021-2023
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Mats Olsson (V) yrkar bifall till att-sats 1-2 och 5 i arbetsutskottets
förslag samt avslag på att-sats 3-4.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av återstående yrkanden som ska utgöra
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Olssons (V)
yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mats Olssons (V) 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) och Karin Svensson Smith (MP) röstar Ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19
Mats Olsson (V) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 1 som
avstår.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Fredrik Ljunghills
(M) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att
att
att

anta evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun
uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag på evenemangoch mötesorganisation
inriktningen på förslaget ska vara bildande av ett
destinationsbolag
förslaget även ska belysa rättsliga och ekonomiska aspekter på
en sådan bolagsbildning
resursfrågan beaktas i samband med process för ekonomi- och
verksamhetsplan för 2021-2023

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 159/01.

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C): Beslutet innebär inte att
vi tagit ställning till en eventuell ekonomisk satsning på
verksamhetsområdet
Karin Svensson Smith (MP), Cherry Batrapo (FI): Vi förutsätter att
kommunen ställer att krav på miljömässig hållbarhet, däribland

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
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2019-06-19
kring avfallshantering och livsmedel på de evenemang kring
avfallshantering och livsmedel på de evenemang kommunen stödjer.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Näringslivsavdelningen
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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2019-06-19

§ 160
Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll
Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-30 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att efter förslag från den politiska styrgruppen, fastställa
driftsform och operatör, principiell gestaltning och driftskalkyl, att
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska
styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av
projektet hos servicenämnden.
I maj 2017 fick servicenämnden i uppdrag att ta fram underlag för
beställning enligt konceptet ”Från finrum till vardagsrum” med
möjlighet till en vidareutveckling i det som benämndes ”Spegla hela
Lund”. Det beslutades då också att hitta en organisation som skulle
göra det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats.
Bakgrunden till uppdraget var att Stadshallen är i stort behov av
renovering, modernisering och uppfräschning. Efter noggranna
inventeringar har det visat sig att byggnaderna är i så stort behov av
underhåll att en ombyggnad förordas.
Eftersom ett så pass stort underhållsbehov konstaterades så
beslutades 2016 att utreda hur Stadshallen kunde utvecklas för att ta
tillfället i akt att få ut mer och skapa fler möjligheter till utveckling av
innehållet och bidra till centrumutveckling.
Sedan augusti 2018 har processen gått vidare med ett
upphandlingsförfarande för operatör, entreprenad för ombyggnaden
samt en arkitekttävling för gestaltningen.
En utvärderingsgrupp för operatörsupphandling och en jury för
arkitekttävlingen har utsetts och bedömt underlagen. Styrgruppen
har utifrån detta underlag kommit fram till ett förslag till
kommunstyrelsen.
Den politiska styrgruppen har vid sammanträde 2019-06-03 beslutat
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa principiell gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i genomförd arkitekttävling, att
uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenterna för rollen som operatör samt att återkomma till
kommunstyrelsen senast i september för fastställande av operatör
och driftkalkyl.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 185
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-05-24
Juryutlåtande från Sveriges Arkitekter
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S) och Börje Hed (FNL)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa principiell utformning och gestaltning i enlighet med det
vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna, samt
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att utformningen och
gestaltningen anpassas till investeringsbudgeten om 143 mnkr.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa principiell utformning och gestaltning i enlighet med det
vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna, samt
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att utformningen och
gestaltningen anpassas till en investeringsram om 102 mnkr.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med arbetsutskottets
förslag
att fastställa principiell utformning och gestaltning i enlighet med det
vinnande förslaget i arkitekttävlingen,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör samt
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna.
Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons
(C) m.fl förslag till ytterligare en fjärde att-sats mot Hans-Olof
Anderssons (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa principiell utformning och gestaltning i enlighet med det
vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna, samt
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att utformningen och
gestaltningen anpassas till investeringsbudgeten om 143 mnkr.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 160/01.

Protokollsanteckningar
Moderaterna: Vi ser det inte som konstruktivt att i detta sena skede
motsätta oss föreliggande förslag, men vi vill påpeka att vi innan KF
fattade beslut om nuvarande inriktning förespråkade en renovering
av Stadshallen.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ledning
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 161

Second opinion spårvägsprojektet

Dnr KS 2019/0250

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetskott beslutade 2019-03-04 att uppdra åt
kommunkontoret att omgående inhämta en second opinion rörande
samverkansavtal gränssnitt till övriga intressenter såsom Region
Skåne och ledningsägare.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppmana tekniska nämnden
att beakta rapportens rekommendationer samt
att ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med tekniska
förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa parter i
enlighet med rapportens rekommendationer.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 186
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2019
Slutrapport second opinion Spårvägsprojektet Lund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 mars 2019

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP), Mats Olsson (V) och Anders Almgren (S)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att
uppmana tekniska nämnden att beakta rapportens
rekommendationer samt
att
ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med
tekniska förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa
parter i enlighet med rapportens rekommendationer
att uppmana tekniska nämnden att beakta kostnader utifrån ett
livscykelperspektiv.
Börje Hed (FNL) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag att
kommunstyrelsen beslutar
att
uppmana tekniska nämnden att beakta rapportens
rekommendationer samt
att
ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med
tekniska förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa
parter i enlighet med rapportens rekommendationer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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2019-06-19
samt yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP) m.fl förslag till 3:e
att-sats.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med arbetsutskottets
förslag
att
uppmana tekniska nämnden att beakta rapportens
rekommendationer samt
att
ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med
tekniska förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa
parter i enlighet med rapportens rekommendationer.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Svensson Smiths
(MP) m.fl tilläggsyrkande mot Börje Heds (FNL) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår Karin Svensson Smiths (MP)
förslag till 3:e att-sats.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på Karin Svensson Smiths (MP) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) m.fl 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 Mats Olsson (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-06-19
Kommunstyrelsen beslutar således att avslå Karin Svensson Smiths
(MP) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

uppmana tekniska nämnden att beakta rapportens
rekommendationer samt
ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med tekniska
förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa parter
i enlighet med rapportens rekommendationer

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 161/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Instämmer med Mp, S och V. Att se till
livscykelperspektiv är smart och klokt, såväl hållbarhetsmässigt och
långsiktigt ekonomiskt.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret/Ledningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Utredning Hedda Andersson gymnasiet

Dnr KS 2019/0415

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om inriktning för gymnasieskolans
placering och lokalisering av grundskolan Svaneskolan samt
framtagandet av systemhandlingar. Kvarstående beslut är
igångsättningstillstånd eller beslut om förhyrning av externa lokaler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunkontoret i
uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar skyndsamt
undersöka alternativa lösningar och finansiering av Hedda
Andersson-gymnasiet samt redovisa möjliga konsekvenser av dessa
ställningstaganden samt att redovisning av alternativen ska ske
senast den 3 juni 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-03 § 178
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2019
Utredning Jämförelse alternativ för Hedda Andersson-gymnasiet den
31 maj 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 13 maj 2019 § 168

Yrkanden
Anders Almgren (S), Camilla Neptune (L) och Fredrik Ljunghill (M)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1, samt
att fördjupade kostnadsberäkningar för samtliga alternativ ska
slutredovisas för KSAU senast måndag 26 augusti 2019.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avbryta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1, samt
att fördjupa kostnadsberäkningar för samtliga alternativ
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anders Almgrens (S) m.fl förslag
till första att-sats mot Mats Olssons (V) förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl förslag.
Nej för bifall till Mats Olssons (V) förslag.

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 Hans-Olof
Andersson (SD) röstar Ja.
Mats Olsson (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Anders Almgrens
(S) m.fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Almgrens (S)
m.fl förslag till andra att-sats mot Mats Olssons (V) förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) m.fl förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-06-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1, samt
att fördjupade kostnadsberäkningar för samtliga alternativ ska
slutredovisas för KSAU senast måndag 26 augusti 2019.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-06-19

§ 163
Handledarbonus i förskola, grundskola och
gymnasium
Dnr KS 2019/0244

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat att handledarbonus
ska inrättas för lärare som handleder lärarstudenter inom förskola,
grundskola och gymnasium. Beslutets utformning innebär att avsatta
medel i budget kommer att överskridas då såväl offentliga som
privata aktörer tar emot lärarstudenter för handledning. För att
uppnå syftet med beslutet att stimulera till handledning av
lärarstudenter inom ramen för avsatta medel föreslås att angivet
belopp istället anpassas utifrån budget och de studenter som faktiskt
handletts med en maximal ersättning om 5000 kronor per
handledare och student per kalenderår.

Beslutsunderlag
KSAGU:s beslut den 7 maj 2019, § 33
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018, § 203.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2019.

Yrkanden
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M)
och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att införa handledarbonus om totalt 5 000 kronor per handledd
student för avslutad praktik retroaktivt från 1 januari 2019,
att handledarbonusen utbetalas gradvis efter varje avslutad
handledningsperiod,
att rektor beslutar om bonusen ska tilldelas en eller delas av flera
handledare efter genomfört uppdrag,
att handledning som sker vid fristående skolor ska behandlas
likvärdigt med kommunala,
att en utvärdering av handledarbonus görs och presenteras för
arbetsgivarutskottet senast i februari 2020.
Fanny Johansson (S), Mats Olsson (V) och Karin Svensson Smith
(MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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att i enlighet med beslut i kommunfullmäktige, och därtill
budgeterade medel, beslutar införa en handledarbonus om 5000 kr
per handledningsomgång mellan handledare och student,
att rektor beslutar om bonus ska tilldelas en eller delas av flera
handledare efter genomfört uppdrag,
att i det fall friskolor genomför handledning och väljer att tillämpa
handledarbonus, ansöker arbetsgivarutskottet om utökade medel för
detta hos kommunstyrelsen,
att modellen för utbetalning av handledarbonus utvärderas under
första kvartalet 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birger Swahns (M) m.fl yrkande
mot Fanny Johanssons (S) m.fl yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller Birger Swahns (M) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Birger Swahns (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl 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 Mats Olsson (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Birger Swahns (M)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att införa handledarbonus om totalt 5 000 kronor per handledd
student för avslutad praktik retroaktivt från 1 januari 2019,
att handledarbonusen utbetalas gradvis efter varje avslutad
handledningsperiod,
att rektor beslutar om bonusen ska tilldelas en eller delas av flera
handledare efter genomfört uppdrag,
att handledning som sker vid fristående skolor ska behandlas
likvärdigt med kommunala,
att en utvärdering av handledarbonus görs och presenteras för
arbetsgivarutskottet senast i februari 2020.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 163/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Jag delar resonemanget som framförts av Fanny
Johansson (S). Utbildning och tillhörande stimulans för handledning
behöver ges utrymme för flexibilitet och individuella skillnader
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunkontoret/HR-avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Uppdrag om parkeringsköp

Dnr KS 2014/0333

Sammanfattning
I samband med beslut om organisation för parkeringsfrågorna i
Lunds kommun gav kommunfullmäktige ett antal uppdrag till
byggnads- och tekniska nämnden samt LKP.
Tekniska nämnden gavs i uppdrag att, i samverkan med
kommunstyrelsen och LKP AB, utreda och ta fram förslag på
principer för parkeringsköp.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att överföra uppdraget till
byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
KSau/Strategisk samhällsplanerings beslut 2019-06-03 §14
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 22 mars 2018 § 61

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och LKP AB, utreda och ta fram
förslag på principer för parkeringsköp samt
att

befria tekniska nämnden från uppdraget.

Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) yrkar avslag på
förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

ge byggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och LKP AB, utreda och
ta fram förslag på principer för parkeringsköp samt
befria tekniska nämnden från uppdraget.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil 164/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Uppdraget bör ligga där det är organisatoriskt
mest lämpligt. Utöver det vill Fi framföra att vi anser att
parkeringsnormen generellt behöver sänkas.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
LKP AB
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 165
Detaljplan för Stora Råby 37:20 i Lund,
Lunds kommun -samråd
Dnr KS 2019/0378

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse
inom planområdet. Föreslagen bebyggelse utgörs av
grupphusbebyggelse i 1½-2 våningar fördelat på ett 40-tal
friliggande och sammanhängande bostadshus.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.
I ÖP 2010 är området utpekat som blandad bebyggelse 21-40 år fram
i tiden, räknat från 2010. I ÖP 2018 är det aktuella området utpekat
som aktuellt för bebyggelse efter 2040. ÖP 2018 har inte vunnit laga
kraft än, men förväntas göra så i närtid.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 188
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019
Byggnadsnämndens beslut den 11 april 2019 § 76
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2019 dnr BN
2019/0154
Plankarta med planbestämmelser och illustration, upprättad den 29
mars 2019
Planbeskrivning, upprättad den 29 mars 2019

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen ställer sig bakom grundtanken i förslaget till ny
bostadsbebyggelse, då det sparar på jordbruksmark, då den på ett
bra sätt tar i anspråk redan hårdgjorda ytor och övrig mark i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse.
att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag till yttrande.
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att avstyrka förslaget, då

Justerare

Utdragsbestyrkande
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- tänkt bebyggelse saknar rimlig möjlighet att resa med
kollektivtrafik
- detaljplanen kan medföra ett ökat exploateringstryck på
omliggande områden
- detaljplanen följer ej ÖPL där området är utpekat för exploatering
först efter 2040
- detaljplanen har negativa konsekvenser för biologisk mångfald

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen ställer sig bakom grundtanken i förslaget till ny
bostadsbebyggelse, då det sparar på jordbruksmark, då den på
ett bra sätt tar i anspråk redan hårdgjorda ytor och övrig mark i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag till yttrande.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 165/01.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 166
Försäljning av Fyrboxen 1 i Stångby för
verksamhetsändamål
Dnr KS 2019/0459

Sammanfattning
Försäljning av Fyrboxen 1 i Stångbys verksamhetsområde, cirka 13
000 kvm, inom Jonsgårds verksamhetsområde i Stångby, Hörberg
Petersson Tronic AB, 556199-7916, för ändamålet industri m.m.

Beslutsunderlag
Detaljplan för del av Valkärratorn 17:1 m.fl. i Stångby, Lunds
kommun (PÄ 32/2005), laga kraft vunnen 23 september 2011
Tekniska nämndens beslut den 15 maj 2019, § 121, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2019
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 189

Yrkanden
Lena Fällström (S) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av Fyrboxen, cirka 13 000 kvm, inom
Jonsgård verksamhetsområde till Hörberg Petersson Tronic AB,
556199-7916, eller fastighetsförvaltningsbolag inom samma koncern
för en köpeskilling av 650 kr/kvm och i övrigt enligt i
tjänsteskrivelsen redovisade villkor.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska avbryta
försäljningen och istället förhandla fram ett avtal om tomträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att
kommunstyrelsen bifaller Lena Fällströms (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av Fyrboxen, cirka 13 000 kvm, inom
Jonsgård verksamhetsområde till Hörberg Petersson Tronic AB,
556199-7916, eller fastighetsförvaltningsbolag inom samma
koncern för en köpeskilling av 650 kr/kvm och i övrigt enligt i
tjänsteskrivelsen redovisade villkor

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (64)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C): Centerpartiet har motsatt sig den
planerade utbyggnaden av Stångby där Sveriges bästa åkerjord tas i
anspråk för den här typen av verksamhetsområde. Då detaljplanen
är i det här fallet redan beslutad och marken är iordningsställd finns
i nuläget inte möjlighet att gå tillbaka till jordbruksmark på platsen.
Ställd inför fullbordat faktum såg vi inte någon anledning att i detta
läge yrka avslag på försäljningen då vi inte har något emot en
försäljning av mark till det aktuella företaget, även om vi helst hade
sett att marken fått fortsätta vara åkermark.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Hörberg Petersson Tronic AB
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 167
Försäljning av del av Östra Torn 27:2 i
centrala Brunnshög till LKF
Dnr KS 2019/0460

Sammanfattning
I enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-23
föreslås försäljning av två byggrätter till LKF i centrala Brunnshög
genom direktanvisning.
Målet är att 400 lägenheter per år ska kunna påbörjas i Brunnshög.
Denna försäljning till LKF i centrala Brunnshög utgör en del för att
kunna uppfylla detta mål.
Detaljplan är antagen och byggnation kan påbörjas när markarbeten
är klara under år 2020.
Köpeskillingen är satt till 3 000 kr per kvm BTA vilket ger totalt pris
15 837 000 kr för byggrätterna.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 190
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2019
Tekniska nämndens beslut den 15 maj 2019, § 120, jämte bilaga
Köpeavtal med LKF
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11 beslut angående
Försäljning av byggrätter i Lund, daterat 23 april 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott tjänsteskrivelse Försäljning av
byggrätter i Lund, daterad 16 april 2018
Lagakraftvunnen detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2 PÄ
38/2016, bifogas ej

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Lena Fällström (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljningen för del av fastigheten Östra Torn 27:2 till
Lunds Kommuns Fastighets AB för en köpeskilling om
15 837 000 kronor och i övrigt vad som framgår av i ärendet
föreliggande köpekontrakt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljningen för del av fastigheten Östra Torn 27:2
till Lunds Kommuns Fastighets AB för en köpeskilling om
15 837 000 kronor och i övrigt vad som framgår av i ärendet
föreliggande köpekontrakt
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
LKF
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 168
Försäljning av fastigheten Lund
Skymningen 5 till Lunds kommuns Fastighets AB
Dnr KS 2019/0461

Sammanfattning
Lunds Kommuns Fastighets AB planerar att bygga och etablera
kontor för sin egen verksamhet på fastigheten Lund Skymningen 5 i
södra Brunnshög. För att utnyttja byggrätten maximalt behövde
kontorsdelen kompletteras med bostäder. Då tidigare detaljplan inte
medgav bostäder har en ändring av detaljplan genomförts för detta
ändamål. Markanvisningsavtal upprättades med LKF inför beslut om
ändring av detaljplan där villkor och förutsättningar för framtagande
av ny detaljplan samt fortsatt process reglerades. Ny detaljplan är nu
antagen för fastigheten. LKF:s planering av byggnationen har kommit
till slutskedet och entreprenaden planeras att handlas upp före
sommaren. Köpekontrakt har förhandlats och upprättats.
Köpeskillingen är 16 839 000 kr och villkor i övrigt vad som framgår
av köpekontrakt.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 191
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2019
Tekniska nämndens beslut den 15 maj 2019, § 119, jämte bilaga
Köpekontrakt med Lunds Kommun Fastighets AB.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse inför markanvisning,
daterad 24 november 2016
Tekniska nämnden Protokoll § 232 Markanvisning för Skymningen 5,
daterad 14 december 2016
Markanvisningsavtal för Skymningen 5.
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010 (bifogas
inte).
Detaljplan för Skymningen 5 m.fl. PÄ 38/2016.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Lena Fällström (S) och Birger Swahn (M) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljningen av fastigheten Lund Skymningen 5 till
Lunds Kommuns Fastighets AB för en köpeskilling om
16 839 000 kronor och i övrigt vad som framgår av i ärendet
föreliggande köpekontrakt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljningen av fastigheten Lund Skymningen 5 till
Lunds Kommuns Fastighets AB för en köpeskilling om
16 839 000 kronor och i övrigt vad som framgår av i ärendet
föreliggande köpekontrakt
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
LKF
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 169
Lundaförslag - Avstå från utbyggnad av
motorväg E22
Dnr KS 2019/0277

Sammanfattning
Lundaförslaget förespråkar att ett uppdaterat underlag tas fram, där
lämpligheten med en utbyggnad av väg E22 bedöms med hänsyn till
ny kunskap om klimatförändringarna, nya klimatavtal och en
modern syn på trafik och stadsplanering. Vidare framförs det att
kommunens begränsade medel inte bör läggas på projekt som
försvårar klimatarbetet utan som underlättar det.
Kommunkontoret konstaterar att planeringen av utbyggnaden av
väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra har
genomgått en gedigen samrådsprocess. I den processen har både
vägplan och detaljplan prövats. Tack vare bra synpunkter har det
gjorts ändringar som resulterat i bättre handlingar. Inte minst genom
att en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen togs fram som en
konsekvens av synpunkter som framfördes i samrådet.
Kommunkontoret kan inte se att Lundaförslaget innehåller
synpunkter som inte redan har behandlats på ett tillräckligt sätt i
den gängse processen.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 192
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2019
Lundaförslag, Avstå från utbyggnad av motorväg E22, inskickat av
Lars Nerpin den 22 januari 2019

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att avslå Lundaförslaget.
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Lundaförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Hedvig Åkessons (KD) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Lundaförslaget.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 169/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi fortsätter protestera mot denna utbyggnad
och anser att Lundaförslaget ska bifallas.
Beslut expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 170

Lundaförslag - Lazer show

Dnr KS 2019/0181

Sammanfattning
Maj-Britt Eriksson Nörrelökke föreslår i ett Lundaförslag att Lunds
kommun förbjuder alla sorters raketer och lyktor. Raketer och lyktor
kan orsaka problem för djur och natur, bland annat då de som
skjuter upp raketerna inte plockar upp efter sig. Lunds kommun
borde enligt Maj-Britt Eriksson Nörrelökke istället anordna en
lasershow som alla kan se vid en bestämd tid.

Beslutsunderlag
Maj-Britt Eriksson Nörrelökkes Lundaförslag den 27 december 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 193

Yrkanden
Camilla Neptune (L), Björn Abelson (S) och Mattias Horrdin (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att
yttrande.

anse Lundaförslaget besvarat med kommunkontorets

Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Lundaförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Camilla Neptunes (L) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse Lundaförslaget besvarat med kommunkontorets yttrande

Protokollsanteckningar
Camilla Neptune (L), Mattias Horrdin (C), Karin Svensson Smith
(MP), Björn Abelson (S): Om inte den nya lagstiftningen gällande
handhavande av fyrverkeri/pyrotekniska varor visar på en
förbättring så kommer vi att ta upp frågan igen, och då även ur ett
miljöperspektiv.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Cherry Batrapo (FI): Fi vill gärna prova alternativ till pyroteknik i
underhållande syfte. Lazershow är ett modernt och bättre alternativ
som skulle kunna ersätta raketer o dyl.
Beslut expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 171
Remiss av betänkandet "En långsiktig,
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6)
Dnr KS 2019/0206

Sammanfattning
Lunds kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på
betänkandet "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning
av högskolan”. Utredningens mål är att ta fram ett ramverk för
styrning och resurstilldelning som ger lärosätena goda
förutsättningar att ta ansvar för att utveckla och förmedla kunskap
för samhällets långsiktiga utveckling.
Lunds kommun har tagit fram förslaget till yttrande i samråd med
universiteten i Skåne kring de områden som berör kommunens
samverkan med universitet och högskolor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019
Kommunkontorets förslag till remissvar den 6 maj 2019
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 184

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Utbildningsdepartementet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 172
Remiss avseende ansökan om tillstånd
(nätkoncession för linje) för två 130 kV
kraftledningar mellan Sege och Barsebäck inom
Burlöv, Staffanstorp, Lund, Lomma och Kävlinge
kommuner i Skåne län.Jfr akt KS 2010/0599
Dnr KS 2009/0723

Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen beslutade den 8 november 2016 att,
efter ansökan, meddela E.ON Elnät Sverige AB förlängd
nätkoncession för linje för två parallellgående luftledningar från Sege
till Barsebäck i bland annat Lunds kommun. Lunds kommun
överklagade besluten varvid mark- och miljödomstolen i Nacka
upphävde dessa och återförvisade målen till
Energimarknadsinspektionen för fortsatt handläggning. Domstolen
fann att det saknas tillräckligt underlag för att bedöma om
ledningarnas sträckning genom området i västra delarna av Lunds
tätort uppfyller kravet på lämplig lokalisering. Av domen framgår
vidare att E.ON Elnät Sverige AB komplettering ska ta sikte på den
intressekonflikt som uppkommer i områden som i Lunds kommuns
översiktsplan 2010 utpekas som prioriterade för förtätning. E.ON.
Energidistribution AB har lämnat in en komplettering till
Energimarknadsinspektionen, för vilken Lunds kommun nu lämnar
sitt yttrande.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 187
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019, jämte förslag
till yttrande
Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande över
komplettering avseende västra delen av Lunds tätort till ansökan om
nätkoncession den 25 april 2019
Komplettering av ansökan avseende förlängning av nätkoncession
för linje för dubbel 130 kV kraftledning mellan Sege och Barsebäck i
Burlövs, Staffanstorps, Lunds, Lomma och Kävlinge kommuner,
inklusive bilagor, den 18 december 2018
Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt målnr. M 6779-16 och M
7207-16 den 19 juni 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen i enlighet med
särskilt upprättat yttrande.

Beslut expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 173
Ändring av riktlinje för kommunalt
bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller särskilt
anpassad bostad enligt LSS (KBF)
Dnr KS 2019/0354

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra
riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i ordinärt
boende eller annan särskilt anpassad bostad gällande
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrifter. Ändringen avses från nuvarande
regiontillhörighet kommuner med fler än 75 000 invånare till
regiontillhörighet Stormalmö.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 194
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Vård- och omsorgsnämnden beslut den 10 april 2019, § 43, jämte
bilaga
Kommunfullmäktiges beslut den 11 oktober 2018, § 164
Bilaga 3, Riktlinje, Kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad
bostad LSS (KBH)

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att
i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS ändra
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrift från kommuner med fler än 75 000
invånare till regiontillhörighet Stormalmö.
Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP), Hans-Olof Andersson
(SD) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att
i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS ändra

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrift från kommuner med fler än 75 000
invånare till regiontillhörighet Stormalmö, samt
att tillämpningsregler för kommunalt bostadsbidrag till personer
med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt
anpassad bostad fastställs med följande tillägg:
-Hyra för uppställningsplats för bil ska inräknas i underlaget till KBF
om man är bedömd ha sådana funktionsnedsättningar att KBF kan
bli aktuellt och har bil även om man inte fått Försäkringskassans
bilstöd

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Börje Heds (FNL) yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Mattias Horrdin (C), Börje Hed (FNL) och Hedvig
Åkesson (KD) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Mats Olsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Börje Heds (FNL)
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS
ändra regiontillhörighet avseende högsta godtagbara
bostadskostnad enligt Försäkringskassans föreskrift från
kommuner med fler än 75 000 invånare till regiontillhörighet
Stormalmö

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 173/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Instämmer i S med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 174
Motion "Uppmärksamma 100 år av
kvinnlig rösträtt"
Dnr KS 2019/0197

Sammanfattning
Lunds kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt samt att
kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående tilldela ansvar för
firandet till lämplig funktion.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 195
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2019.
Maja Grubelics (FI) m.fl. motion ”Uppmärksamma 100 år av kvinnlig
rösträtt” inkommen den 4 mars 2019.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) Anders Almgren (S), Mattias
Horrdin (C), Karin Svensson Smith (MP), Mats Olsson (V) och Hedvig
Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad genom vad kultur- och
fritidsförvaltningen anfört
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att under 2021
uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad genom vad kultur- och
fritidsförvaltningen anfört,
att uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att under 2021
uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt.
att uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att under 2024
uppmärksamma 100 år av allmän rösträtt.
Fredrik Ljunghill (M) och Birger Swahn (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19
att uppmana KoF-nämnden att under innevarande år
uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt
att KoF-nämndens uppmärksammande av 100 år av kvinnlig rösträtt
finansieras med 150 kkr av KS reserverade medel till förfogande

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på sitt eget m.fl yrkande mot
Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller hans eget m.fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Olof Anderssons
(SD) förslag till tredje att-sats mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad genom vad kultur- och
fritidsförvaltningen anfört
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att under 2021
uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 174/01.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP), Mattias Horrdin (C), Anders Almgren
(S): Som Sveriges första MR-kommun är det självklart att fira 100 år
av kvinnlig rösträtt.
Cherry Batrapo (FI): Fi uppskattar det breda stödet för motionens
intentioner och ser fram emot kommunens uppmärksammande av
kvinnors rösträtt
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 175
Motion från Hans-Olof Andersson (SD),
Christoffer Brinkåker (SD) och Åsa Wittenfelt (SD) "
Införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i
kommunen"
Dnr KS 2018/1071

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Christoffer Brinkåker (SD) och Åsa
Wittenfelt (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska besluta
att följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna: ”Passiv
insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden:
Knut den stores torg, Lilla Fiskaregatan, Bangatan med tillhörande
gångbanor från tomten Brädgården 6 till Bantorget, tomten Banken 1
i Dalby, tomten Grobladet 1 i Södra Sandby, tomten Garveriet 2 i
Veberöd och tomten Aspeholm 6 i Genarp.”

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 196
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019.
Hans-Olof Anderssons (SD), Christoffer Brinkåkers (SD) och Åsa
Wittenfelts (SD) motion "Införande av förbud mot tiggeri på vissa
platser i kommunen".

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Fabian Zäll (L), Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP)
yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fabian Zälls (L) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fabian Zälls (L) m.fl 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), Fabian Zäll (L), Börje Hed (FNL), Hedvig Åkesson
(KD), Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Fabian Zälls (L)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 175/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo(FI): Fi ämnar avslå motionen.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 176

Rekrytering av Renhållningsdirektör

Dnr KS 2018/0576

Sammanfattning
Förvaltningsdirektören vid Renhållningsverket har aviserat sin
pensionsavgång och lämnar sin anställning den 31 maj 2019.
Rekrytering av ny renhållningsdirektör har genomförts i enlighet
med gällande rutin för rekrytering av förvaltningschefer i Lunds
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg 2019-01-14
rekryteringsgrupp bestående av fem ledamöter från
kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommundirektör och HR-direktör.
Rekryteringsgruppen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att anställa
Therese Fällman som ny renhållningsdirektör.

Beslutsunderlag
Rekryteringsgruppens tjänsteskrivelse.
MBL-protokoll, 2019-06-17

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anställa Therese Fällman som renhållningsdirektör

att

överlåta till kommundirektör att förhandla lön och
anställningsvillkor samt tillträde med föreslagen kandidat.

att

förlänga Agneta Ingemarssons förordnande som tf
renhållningsdirektör fram tills dess att ordinarie innehavare
tillträder tjänsten.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/HR-avdelningen
Renhållningsstyrelsen
Therese Fällman
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 177
Rekrytering av tf förvaltningsdirektör till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Dnr KS 2019/0420

Sammanfattning
Med anledning av att Stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning har
sagt upp sig, tillsätter kommunstyrelsen en tillförordnad
Stadsbyggnadsdirektör.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2018
MBL-protokoll den 21 maj 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillsätta Malin Sjögren som tillförordnad Stadsbyggnadsdirektör
under perioden 11 augusti – 31 december 2019, dock längst till
dess att ordinarie innehavare tillträder tjänsten.

att

uppdra åt Kommundirektören att överenskomma om lön med
Malin Sjögren under ovanstående period.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/HR-avdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Malin Sjögren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Beslut i delegerade ärenden 2019

Dnr KS 2019/0063
Delegeringsbeslut av kommundirektören 2019-05-24

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Meddelanden

Dnr KS 2019/0053
Brev om Ineras nya styrelseordförande
Dnr KS 2019/0165
Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ideon Open AB per
capsulum 2019-04-01
Dnr KS 2019/0375
Tekniska nämndens beslut 2019-04-10, Planeringsunderlag 20202022 med utblick mot 2024, planerade och möjliga bostadsprojekt i
Lunds kommun
Dnr KS 2019/0371
Månadsrapport april 2019
Dnr KS 2019/0258
Servicenämndens beslut 2019-04-23, Avropsmodell för
samverkansentreprenad inom Campus Vipan, Lund
Dnr KS 2019/0376
Månadsstatistik över flyktingmottagningen 2019
Dnr KS 2019/0102
Minnesanteckningar vid ägarsamråd i Sydskånes avfallsaktiebolag
SYSAV den 28 mars 2019
Dnr KS 2019/0052
Information från Kommunförbundet Skåne om remissvar - lite mer
lika.Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
(SOU 2018:74)
Dnr KS 2019/0132

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden skrivelse
2019-05-20 till Genarps byalag "Kommunens budget måste skapa
förutsättningar för att nå målen i Fokus Genarp"
Dnr KS 2018/0914
Förordnande av ledamot i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd
KS 2019/0129
Segeåns Vattenvårdsförbund och Vattenråds protokoll från
årsstämma 2019
Dnr KS 2019/0379

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 180

PIL- Ansökan om bidrag

Dnr KS 2019/0404

Sammanfattning
Den 11-12 oktober 2019 kommer PIL att stå som arrangör för
Sveriges Föreningars höstkonferens i Lund. PIL ansöker om ett
arrangörsbidrag på 50 000 kronor från Lunds kommun.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja ett bidrag om 44 tkr till
konferensen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2019
PILs ansökan om bidrag den 6 maj 2019.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på ansökan.
Philip Sandberg (L), Mats Olsson (V) och Anders Almgren (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att
bevilja PIL 44 tkr i arrangörsbidrag till Sveriges
Föreningars höstkonferens,
att
finansieras genom disposition av under "Reserverade
medel" avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

bevilja PIL 44 tkr i arrangörsbidrag till Sveriges Föreningars
höstkonferens,
finansieras genom disposition av under "Reserverade medel"
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Följande skriftliga reservation ges in, Prot.BIl § 180/01.
Beslut expedieras till:
PIL
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 181
Igångsättningstillstånd för Nordsydligt
cykelstråk genom Lunds stadskärna, etappen
Klostergatan och Paradisgatan
Dnr KS 2019/0467

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslag på utformning av
ytterligare en etapp av det nordsydliga cykelstråket genom
stadskärnan. Etappen sträcker sig mellan Klostergatan och en punkt
40 meter söder om Paradisgatan. Förbättringar för cykeltrafiken i
det nordsydliga stråket genom stadskärnan utgör en del av Lunds
kommuns motprestationer inom stadsmiljöavtalet. Ärendet
innehåller förslag om övergripande principer för utformning,
kostnadsberäkning samt förslag om att anhålla hos
kommunstyrelsen om igångsättningstillstånd för projektet med 12
mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 juni 2019
Tekniska nämndens beslut den 15 maj 2019, § 128, jämte bilaga
Bilaga. Förslag på utformning av etapp 5, nordsydliga cykelstråket
mellan Klostergatan och Paradisgatan

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden igångsättningstillstånd med 12 mnkr för
genomförande av nordsydliga cykelstråket, etappen
Klostergatan/Paradisgatan*
att uppmana tekniska nämnden att i största möjliga utsträckning
bibehålla gatuparkeringarna längs Kyrkogatan
att uppmana tekniska nämnden att under byggtiden erbjuda
alternativa parkeringslösningar
Fredrik Ljunghill (M), Hedvig Åkesson (KD), Börje Hed (FNL) Birger
Swahn (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta
att återremittera ärendet till tekniska nämnden med syftet att ta
fram en mindre kostsam lösning och att lösningen också ska påverka
trafiken en kortare period än det nuvarande förslaget,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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samt instämmer i andra hand i Philip Sandbergs (L) två sista attsatser.
Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S) och Mats Olsson (V)
yrkar i enlighet med kommunkontorets förslag
att ge tekniska nämnden igångsättningstillstånd med 12 mnkr för
genomförande av nordsydliga cykelstråket, etappen
Klostergatan/Paradisgatan
att ge tekniska nämnden i uppdrag att söka lösningar som gör att
befintligt antal p-platser kan behållas i närområdet.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på Fredrik Ljunghills (M) m.fl
återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Ljunghills (M) m.fl
återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen
avslår återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på Fredrik Ljunghills (M) m.fl återremissyrkande.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl återremissyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fabian Zäll (L), Anders
Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson
Smith (MP) och Mats Olsson (V) röstar Ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar således avslå Fredrik Ljunghills (M) m.fl
återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar därefter att ge tekniska nämnden
igångsättningstillstånd med 12 mnkr för genomförande av
nordsydliga cykelstråket, etappen Klostergatan/Paradisgatan.
Ordföranden ställer slutligen proposition på resterande att-satser i
sitt eget m.fl förslag mot Karin Svensson Smiths (MP) yrkande om
bifall till kommunkontorets förslag till 2:a att-sats och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fabian Zäll (L), Fredrik
Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Börje Hed (FNL), Hedvig Åkesson
(KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Philip Sandbergs
(L) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden igångsättningstillstånd med 12 mnkr för
genomförande av nordsydliga cykelstråket, etappen
Klostergatan/Paradisgatan
att uppmana tekniska nämnden att i största möjliga utsträckning
bibehålla gatuparkeringarna längs Kyrkogatan
att uppmana tekniska nämnden att under byggtiden erbjuda
alternativa parkeringslösningar

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, FörNyaLund, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 181/01-03.

Protokollsanteckningar
Feministiskt initiativ delar Mp:s syn, och vi premierar säkra
cykelstråk framför biltrafik och parkeringsplatser i området.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 182
Ny ledamot, tillika vice ordförande, i miljöoch hälsoutskottet
Sammanfattning
Christine Ohlsson (M) har inkommit med avsägelse av sitt uppdrag
som ledamot i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 april 2019, § 139
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2019
Christine Ohlssons (M) avsägelse inkommen den 26 mars 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Amanda Thonander (M) till ny ledamot tillika vice
ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.
Beslut expedieras till:
Amanda Thonander (M)
Kommunkontoret/HR-avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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