Kommunstyrelsen

Protokoll

1 (62)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-04

KS 2019/0665

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-02-04 klockan 14.00–17.16,
ajournering kl. 15.40 – 16.01

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), §§ 33 - 46, kl. 14.00 - 16.12
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Camilla Neptune (L)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S) §§ 47 - 58

Ersättare

Maria Brolin Glennow (L)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 33 - 46
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 33 - 50
Vesna Casitovski, Kanslichef
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Anders Almgren (S), med Fredrik Ljunghill (M) som ersättare

Paragrafer

§ 33–58

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokoll

2 (62)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-04

KS 2019/0665

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 12 februari 2019
kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-04

Paragrafer

§ 33–58

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

3 (62)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-04

KS 2019/0665

Innehåll
§ 33

Finansiell rapport ..............................................................................................................................5

§ 34

Rapport från kommunstyrelsens utskott ................................................................................6

§ 35

Rapport från de kommunala råden............................................................................................7

§ 36

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år 2020.....................................................................8

§ 37

Yttrande över granskning av budgetprocess, effektiviseringar och långsiktig
ekonomisk planering........................................................................................................................9

§ 38

Yttrande över remiss - Promemoria med förslag till utvecklad reglering av
upphandlingstillsynen...................................................................................................................12

§ 39

Yttrande över remiss - Regional utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030......14

§ 40

Beställning av paviljonger till gymnasiesärskolan Vipan ..............................................17

§ 41

Detaljplan för del av Posthornet 1 i Lund.............................................................................19

§ 42

Försäljning av del av Pilgrimen 2 till LKF AB......................................................................22

§ 43

Ansökan om utökad projektbudget avseende förstudie järnväg i tunnel genom
Lund ......................................................................................................................................................23

§ 44

Lokaler till ideella föreningar inom sociala området ......................................................27

§ 45

Genomgripande utredning av Fritt sök till gymnasieskolan ........................................31

§ 46

Bildandet av en lokal Trygghetskommission ......................................................................33

§ 47

Utökad samverkan för att förebygga och förhindra organiserad brottslighet.....37

§ 48

Svar på skrivelse från Karin Svensson Smith (MP) Sammanställning av orsaker
till uppsägning ..................................................................................................................................39

§ 49

Lundaförslag - Lund som en del av det finska förvaltningsområdet ........................42

§ 50

Förslag till ändring i arbetsordning för kommunfullmäktige......................................45

§ 51

Genomförandeavtal station Klostergården..........................................................................46

§ 52

Förslag till ny taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser i Lunds kommun
.................................................................................................................................................................49

§ 53

Förslag till program och plan för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun ..............................................................................................................................................51

§ 54

Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund.......................................................................................................53

§ 55

Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Mattias Horrdin (C) Vi måste prata om
smågatstenarna! ..............................................................................................................................55

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

4 (62)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-04

KS 2019/0665

§ 56

Motion från Lennart Prytz (S) och Karin Svensson Smith (MP) Rädda
vänskapens hus ................................................................................................................................59

§ 57

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens sammanträde 202002-04.....................................................................................................................................................61

§ 58

Anmälningsärenden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-04 ...............62

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 33

Finansiell rapport

Dnr KS 2020/0107
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per
den 31 december 2019.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 34

Rapport från kommunstyrelsens utskott

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från integrationsrådet, pensionärsrådet,
funktionshinderrådet och studentrådet.

Justerare
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§ 36
2020

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år

Dnr KS 2020/0130
Kommunstyrelsens arbetsutskott



2020-01-13
2020-01-20

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott


2020-01-14

Kommunstyrelsens utskott för strategisk samhällsplanering


2020-01-20

Upphandlingsutskottet


Justerare

2019-12-18
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§ 37
Yttrande över granskning av
budgetprocess, effektiviseringar och långsiktig
ekonomisk planering
Dnr KS 2019/0859

Sammanfattning
Kommunrevisionen har granskat kommunens budgetprocess,
effektiviseringar och den långsiktiga ekonomiska planeringen. I
granskningen har det framkommit att det finns en tydlig struktur
avseende budgetprocessen men där revisionen anser att
kommunstyrelsen kan stärka arbetet med den långsiktiga
ekonomiska planeringen, styrningen av effektiviseringar samt
uppföljning.
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta
en kommunövergripande plan för det långsiktiga behovet av
effektiviseringar, att tillsammans med nämnderna identifiera
verksamheter där effektiviseringar har störst ekonomisk påverkan
till minsta kvalitativa konsekvens samt tydliggöra konsekvenser för
nämnderna till följd av årliga effektiviseringar. Revisionen vill även
stärka uppföljningen av effektiviseringar och säkerställa att det finns
relevanta nyckeltal för att följa kostnadsutvecklingen.
Kommunkontoret delar delvis kommunrevisionens bedömning där
den förändrade budgetprocessen i samband med ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 i viss mån förstärker
nämndernas möjlighet till konsekvensbeskrivning. Kommunkontoret
anser också att det nya effektiviseringspolitiska rådet med
utomstående experter kan bistå med information om hur arbetet
med att åstadkomma en effektivare organisation fortlöper samt
komma med förslag till förbättringar. Vid 2020-års
månadsuppföljningar föreslås även att nämnderna särskilt redovisar
pågående effektiviseringsarbete.

Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse 2020-01-13, reviderad, Kommunrevisionen Granskning av budgetprocess, effektiviseringar och långsiktig ek
planering
Protokollsutdrag KS AU 2020-01-27 § 13 Yttrande över granskning
av budgetprocess, effektiviseringar och långsiktig ekonomisk
planering
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Kommunrevisionens missiv till granskningsrapport 2019-11-20

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Kommunrevisionens granskningsrapport – Granskning av
budgetprocessen, effektiviseringar och långsiktig ekonomisk
planering, november 2019

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
För att framgångsrikt kunna axla ansvaret för den
kommunövergripande ekonomiska utvecklingen som
kommunrevisionen uppmärksammat, samtidigt som kvaliteten i
kommunens verksamheter säkras, är det kommunstyrelsens
uppfattning att budgetprocessen behöver utvecklas och stärkas. Den
tidigare möjligheten till omfattande och strukturerad dialog mellan
såväl företrädare för nämnderna och representanter för
kommunstyrelsen, samt den partiöverskridande dialogen, bör inte
bara återinföras utan dessutom stärkas. Inte minst bör en utveckling
ske för att säkerställa att all den kompetens medarbetarna har om
förutsättningar för utveckling och effektivare arbetssätt betydligt
bättre tas till vara. Schablonmässiga effektiviseringskrav på
övergripande nivå, utan förankring i verksamheternas
förutsättningar eller medarbetarnas kunskaper, leder närmast
ofelbart till misslyckanden och stora kvalitetsförsämringar. Ett
grundläggande krav för en sådan utvecklad budgetprocess bör vara
att åter säkerställa goda möjligheter för företrädarna för nämnderna,
att med stöd av professionen, att i dialog tidigt i budgetprocessen
framföra verksamheternas ekonomiska behov.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
hans egets med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag
och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
nämnden avslår tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till kommunrevision avge kommunkontorets,
daterad tjänsteskrivelse 2020-01-13, som yttrande över
genomförd granskning av kommunens budgetprocess,
effektiviseringar och långsiktig ekonomisk planering

att

för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Anmälan kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 38
Yttrande över remiss - Promemoria med
förslag till utvecklad reglering av
upphandlingstillsynen
Dnr KS 2019/0792

Sammanfattning
I en promemoria från Konkurrensverket föreslås att
Konkurrensverkets tillsynsverksamhet på upphandlingsområdet
regleras tydligare och att det införs utvidgade möjligheter till
ingripande i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med flera
lagar. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring i
förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
som innebär att verket i sin tillsynsverksamhet ska motverka och
uppmärksamma korruption och annat förtroendeskadligt beteende.
Lund kommun har bjudits in att lämna synpunkter på remissen
senast den 14 februari 2020.
Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till yttrande. Lunds
kommun bör avstyrka dels den förslagna ändringen om förlängd
tidsfrist för Konkurrensverket att inkomma med ansökan om
upphandlingsskadeavgift från ett år till två år, dels förslaget att
verkets befogenheter att beivra överträdelser ska utökas utöver den
möjlighet verket i dag har att ansöka om upphandlingsskadeavgift. I
övrigt har kommunkontoret ingen erinran mot förslagen i
promemorian.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen arbetsutskott beredande
2020-01-27 § 14
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Förslag till yttrande 2020-01-21
Regeringskansliets remiss 2020-10-31
Konkurrensverkets promemoria 2019-07-01

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

att

godkänna upprättat förslag till yttrande, daterat 2020-01-21
och

att

översända detsamma till Regeringskansliet,
finansdepartementet.

Utdragsbestyrkande

12 (62)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, finansdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Yttrande över remiss - Regional
utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030
Dnr KS 2019/0763

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 att remittera förslag
till revidering av Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala
utvecklingsstrategi. Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete
ska den regionala utvecklingsstrategin ses över åtminstone en gång
mellan varje val och den i dag gällande versionen beslutades 2014.
Lunds kommun har bjudits in att lämna synpunkter på remissen
senast den 15 februari 2020.
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till yttrande där det slås
fast att revideringen av strategin går i rätt riktning. Samtidigt
konstateras det att ändringar behövs, både sett till struktur och
innehåll, för att utvecklingsstrategin ska kunna få god effekt.
Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till yttrande som
kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-01-27 § 15 Yttrande över
remiss - Regional utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-21
Kommunkontorets förslag till yttrande 2020-01-21
Region Skåne: Skånes regionala utvecklingsstrategi, remissversion
Region Skåne: sammanfattning av revideringar
Region Skåne, Remissbrev Skånes regionala utvecklingsstrategi

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Den tidigare infrastrukturöverenskommelsen och de övergripande
prioriteringar som arbetades fram, inte minst vad gäller järnvägen,
under den föregående mandatperioden gemensamt mellan Skånes
33 kommuner och Region Skåne behöver inkluderas i den regionala
utvecklingsstrategin.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att Lunds kommun ska lämna
följande remissyttrande:
Det liggande förslaget till regional utvecklingsstrategi för Skåne är
bättre än den strategi som antogs 2014. Den mycket vidlyftiga
målande retorik som präglade den förra har bantats något.
Dokumentet är tyvärr fortfarande en ganska meningslös
konstruktion, problemen med hur man tänker här är mer
grundläggande.
Den här typen av måldokument och visioner är meningslösa om de
inte baseras på en problem- och nulägesanalys. Sådana analyser kan
inte bara göras i bakgrunden, utan själva dokumentet bör ha en
resonerande karaktär där man kommer fram till slutsatser som visar
på att de ansvariga har dragit slutsatser av tidigare misslyckanden
och är beredda att ändra sig. Det liggande förslaget saknar detta.
Vad har lett fram till de problem som utmärker Skåne, till exempel
den paradoxala situationen med både hög arbetslöshet och hög
efterfrågan på arbetskraft? Så länge både arbetslösheten och
arbetskraftsbristen förblir så allvarliga problem så kommer det
fortsatt vara svårt att bekosta alla förbättringar som räknas upp i
förslaget till regional utvecklingsstrategi.
Därför behöver antagligen arbetet med strategin göras om från
grunden. All analys måste göras helt oberoende av politikerna, gärna
av ett universitet, i Sverige eller annat land. När man sedan har en
tydlig problembild kan politiker och tjänstemannaorganisationen
börja diskutera hur man ska ändra den förda politiken och sätta
rimliga, mätbara, tidsatta mål. Efter det bör man kunna förhandla
ihop sig till ett dokument som är värdigt att bära namnet "regional
utvecklingsstrategi".
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med
fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Fredrik Ljunghills (M)
med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets mot Hans-Olof
Anderssons (SD) yrkande och finner att nämnden bifaller
Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på detsamma och

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (62)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande.
Nej för Fredrik Ljunghills (M) avslagsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 7 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Anders Almgrens (S) med
fleras tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna kommunkontorets yttrande, daterat 2020-01-21 och

att

översända detsamma till regionstyrelsen, Region Skåne.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 39/01-02.
Beslut expedieras till:
Region Skåne, regionstyrelsen
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Beställning av paviljonger till
gymnasiesärskolan Vipan
Dnr KS 2019/0918

Sammanfattning
Till hösten 2020 ökar antalet elever till gymnasiesärskolan på Vipans
gymnasieskola. För att klara av att ta emot eleverna förslås att en
paviljongetablering genomförs till hösten 2020 med en årshyra på
cirka 1 680 000 kr.
I enlighet med Lunds kommuns investeringsprocess ska inhyrningar
där årshyran överstiger 500 000 kr per år beslutas av
kommunstyrelsen. Utbildningsnämnden har därför till
kommunstyrelsen inkommit med en beställning av paviljonger till
gymnasiesärskolan Vipan. Den tillkommande hyran finansieras inom
utbildningsnämndens ram.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna
beställningen från utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2020-01-27 § 16
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-03
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-02
Bilaga 1, daterad 2019-11-29 (beställningsbilaga)
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-12-11, § 151
Hyresberäkning Nya moduler Särskolan Vipan 2020-01-16

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

att

godkänna utbildningsnämndens beställning av paviljonger till
gymnasiesärskolan Vipan i enlighet med utbildningsnämndens
beställningsbilaga daterad 2019-11-29

att

ge servicenämnden i uppdrag att etablera nya paviljonger
enligt utbildningsnämndens behov

att

kommunkontoret får i uppdrag att reglera
utbildningsnämndens ram med mellanskillnaden i hyra mellan
den nya paviljongen och de paviljonger som avetableras

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2020-02-04
att

finansiering sker med kommunstyrelsen reserverade medel för
lokaler.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Detaljplan för del av Posthornet 1 i Lund

Dnr KS 2019/0884

Sammanfattning
Wihlborgs Fastigheter AB har ansökt om en planändring för den
norra halvan av kvarteret Posthornet 1. Kvarteret är beläget norr om
kommunhuset Kristallen och avgränsas av Sockerkokaregatan samt
järnvägsområdet. Detaljplaneändringen justerar våningshöjderna i
kvarteret samt möjliggör kontorsetableringar istället för bostäder.
Detaljplanen finansieras via exploateringsavtal. Samtliga åtgärder
bekostas av exploatör.
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka planförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-27 § 17
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-20
Protokollsutdrag byggnadsnämndens 2019-11-21 § 224
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-08,
dnr BN 2019/0442
Plankarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2019-11-08
Planbeskrivning, upprättad 2019-11-08

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
I planen bör det finnas tillräckligt med icke hårdgjorda ytor som
delvis är nedsänkta och har tillräcklig förmåga att absorbera
dagvatten och därmed förhindra översvämning i sambandmed
skyfall.
Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (62)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande mot Björn Abelsons (S) avslag på detsamma
och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) avslag på tilläggsyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster och 11 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka planförslaget.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 41/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att hon instämmer i
Miljöpartiets yrkande.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 42

Försäljning av del av Pilgrimen 2 till LKF AB

Dnr KS 2019/0894

Sammanfattning
Detaljplaneläggning samt en föregående markanvisningstävling har
genomförts för fastigheterna Pilgrimen 2 och del av Stora Råby
36:22. Detaljplaneområdet ligger inom stadsdelen Södra Råbylund.
Lunds kommuns fastighets AB (LKF) är ett av två bolag som erhållit
en markanvisning efter inlämnande av det vinnande bidraget.
Ny detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 fick laga
kraft 2019-10-16. Försäljning av kvartersmark inom detaljplanen
har nu bedömts kunna ske och ett köpekontrakt har därför
upprättats med LKF. Köpekontraktet avser del av fastigheten
Pilgrimen 2.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-27 § 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-20
Protokollsutdrag tekniska nämndens 2019-11-20, § 283, jämte
bilaga
Köpekontrakt för del av Pilgrimen 2 med LKF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna försäljningen av del av fastigheten Pilgrimen 2 till
Lunds Kommuns Fastighets AB på de villkor som anges
i föreliggande förslag till köpekontrakt.

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns Fastighets AB
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 43
Ansökan om utökad projektbudget
avseende förstudie järnväg i tunnel genom Lund
Dnr KS 2019/0174

Sammanfattning
Arbetet med projektet Förstudie – Järnväg i tunnel genom Lund, har
pågått sedan hösten 2019. Nu närmar sig projektet sin slutfas och
förväntat leveransdatum är den 28 februari 2020. Det krävs dock
utökade medel för att kunna slutföra förstudien för järnväg i tunnel
under 2020.
Kommunkontoret ansöker därför om utökad projektbudget med 1
miljon kronor från kommunstyrelsens reserverade medel för 2020.
Det ger en total projektbudget på 3,5 miljoner kr.
Kommunkontoret kommer även att ansöka om en överföring av
projektmedel från 2019 till 2020 då projektet inte har arbetat upp
anslaget för 2019. Den aktuella begäran av överflyttning är på ca 900
000 kr och kommer att göras i ordinarie ordning tillsammans med
kommunens övriga överföringsärenden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att utöka kommunkontorets
driftbudgetram för 2020 med 1 miljon kr avseende förstudie för
järnväg i tunnel, att finansieras via kommunstyrelsens reserverade
medel.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskotts 2020-01-27 § 19
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Projektplan till förstudie järnvägen i tunnel genom Lund, daterad
2019-03-18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-03-18

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
att samtliga alternativ som redovisas ska vara fullt ut jämförbara.
Björn Abelson (S) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
hans egets med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag
mot Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande om avslag på
detsamma och finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S)
och Björn Abelson (S) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 3 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandberg (L)
med fleras yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) avslag på tilläggsyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S)
röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof
Andersson avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster, 7 nej-röster och 3 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Anders Almgrens (S) med
fleras tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att Förstudien,
inklusive material, analyser och slutsatser, i sin helhet
redovisas för representanter för samtliga partier i Lunds
kommunfullmäktige

att

kommunkontorets driftbudgetram för 2020 utökas med
1 miljon kr avseende förstudie för järnväg i tunnel

att

finansieras genom disposition av under "Reserverade medel"
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 43/01-04.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ ser ingen vits med att utreda detta alls, och stödjer inte
förslaget att lägga ytterligare en miljon kronor på förstudien.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen och
ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 44
Lokaler till ideella föreningar inom sociala
området
Dnr KS 2019/0775

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskotts 2020-01-27 § 20
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-17
Bilaga svar på återremiss 2020-01-16
Servicenämnden ordförandebeslut den 2019-12-02,
dnr SN 2019/0385
Protokollsutdrag kommunstyrelsens 2019-11-06 § 273

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-10-24, dnr KS 2019/0775
Skrivelse till kommunstyrelsen: Vänskapens hus från Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP)

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar
att fastigheten på Bredgatan 19-21 inte ska upplåtas åt
Vänskapens hus när det tillfälliga hyresavtalet löper ut
att uppmana servicenämnden att fortsatt föra dialog med berörda
föreningar kring alternativa lokaler
att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda
nämnder att fortsatt föra dialog med Fontänhuset och Föreningarnas
hus kring alternativa lokaler.
Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) instämmer i
Philip Sandbergs (L) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på kommunkontorets attsatser, till förmån för följande yrkanden:
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt servicenämnden att i
dialog med Vänskapens hus erbjuda acceptabla lokaler till
föreningen
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt servicenämnden att
vidta de åtgärder som är motiverade av brandsäkerhetsskäl i
fastigheten Sankt Peter 39, Bredgatan 19 och 21, så att alla tidigare
utnyttjade ytor återigen kan disponeras av Vänskapens hus.
Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och inte överstiga 3 miljoner
kr
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt servicenämnden att
förlänga det nuvarande hyreskontraktet avseende fastigheten på
Bredgatan 19-21 till dess att Vänskapens hus erbjuds acceptabla
lokaler
att ett långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade
verksamheten i Vänskapens Hus formuleras enligt samma och
likvärdiga principer som gäller för kommunens hantering av
Fontänhuset
att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
nämnder fortsatt föra dialog med Fontänhuset och Föreningarnas
hus kring alternativa lokaler.
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD)
och Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande:
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S),
Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Helena Falk (V),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster mot 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

uppdra åt servicenämnden att i dialog med Vänskapens hus
erbjuda acceptabla lokaler till föreningen

att

uppdra åt servicenämnden att vidta de åtgärder som är
motiverade av brandsäkerhetsskäl i fastigheten Sankt Peter 39,
Bredgatan 19 och 21, så att alla tidigare utnyttjade ytor

Utdragsbestyrkande

29 (62)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
återigen kan disponeras av Vänskapens hus. Åtgärderna ska
vara kostnadseffektiva och inte överstiga 3 miljoner kr
att

uppdra åt servicenämnden att förlänga det nuvarande
hyreskontraktet avseende fastigheten på Bredgatan 19-21 till
dess att Vänskapens hus erbjuds acceptabla lokaler

att

ett långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt
motiverade verksamheten i Vänskapens Hus formuleras enligt
samma och likvärdiga principer som gäller för kommunens
hantering av Fontänhuset

att

uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda
nämnder fortsatt föra dialog med Fontänhuset och
Föreningarnas hus kring alternativa lokaler.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna, Moderaterna och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 44/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ värnar verksamheter som bidrar till social hållbarhet.
Instämmer i Miljöpartiets med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 45
Genomgripande utredning av Fritt sök till
gymnasieskolan
Dnr KS 2019/0435

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2019 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2019
att översända ärendet till utbildningsnämnden för att inhämta
synpunkter. Utbildningsnämnden har inkommit med synpunkter.
Kommunstyrelsen föreslås ge kommunkontoret i uppdrag att fortsatt
utreda frågan utifrån inkomna motioner och skrivelser samt
utbildningsnämndens yttrande och att uppmana
utbildningsnämnden att inleda överläggningar med övriga
kommuner om en eventuell omförhandling av samverkansavtalet
samt att översända delrapporten till fristående gymnasieskolor i
Lunds kommun för kännedom och eventuella synpunkter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-12-12 § 158
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-29
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-25 § 355
Rapport - Genomgripande utredning av Fritt sök till gymnasieskolan
Lundakvintettens förslag till utredningsdirektiv 2019-05-21
Vänsterpartiets motion Fritt sök skapar segregation 2018-10-15, dnr
KS 2018/0795
Socialdemokraternas motion Ge elever från Lunds kommun plats i
Lunds gymnasieskolor - utred en Lundagaranti, dnr KS 2019/0110

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD) och Fanny Johansson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att fortsatt utreda frågan utifrån
inkomna motioner och skrivelser samt utbildningsnämndens
yttrande

att

uppmana utbildningsnämnden att inleda överläggningar med
övriga kommuner om en eventuell omförhandling av
samverkansavtalet

att

översända delrapporten till fristående gymnasieskolor i Lunds
kommun för kännedom och eventuella synpunkter.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Fristående gymnasieskolor i Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 46

Bildandet av en lokal Trygghetskommission

Dnr KS 2019/0845

Sammanfattning
Lundakvintetten har den 18 november 2019 inkommit med en
skrivelse till kommunstyrelsen där man yrkar att:





Kommunstyrelsen ger kommunkontoret i uppdrag att under
maximalt ett års tid tillsätta en trygghetskommission
enligt beskrivning,
Utse två politiska representanter, varav en från
Lundakvintetten (som sammankallande) och en från
oppositionen, samt vara trygghetskommissionens politiska
företrädare behjälpliga med att ta fram förslag på övriga
representanter i kommissionen samt att
Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kronor ur
kommunstyrelsens medel till förfogande för arbetet med
Trygghetskommissionen.

I kommunkontorets beredning av ärendet till kommunstyrelsen har
dialog förts med berörda om bl a kommissionens sammansättning,
arbetsform, mandat och arvoden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-01-27 § 22 Bildandet av en
lokal Trygghetskommission
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-21
Inkommen skrivelse, dnr KS 2019/0845

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att bilda trygghetskommissionen enligt förslaget i skrivelsen och
kommunkontorets tjänsteskrivelse
att utse Holger Radner som ordförande och sammankallande för
trygghetskommissionen
att utse Jörgen Nilsson som vice ordförande till
trygghetskommissionen
att avsätta totalt 100 000 kr ur kommunstyrelsens medel till
förfogande för arbetet med trygghetskommissionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (62)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
att reglera arvodet för uppdraget till 20 000 kr för sammankallande
och 10 000 kr för oppositionens ledamot
att ge trygghetskommissionen i uppdrag att arbeta fram förslag i
enlighet med beskrivningen i tjänsteskrivelsen, vilka ska presenteras
för kommunstyrelsen i en rapport ett år efter kommissionens
sammansättning och att kommunstyrelsen delegerar till
kommunstyrelsens arbetsutskott att, på förslag av
Trygghetskommissionens ordförande, fastställa kommissionens
sammansättning.
Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C) och Anders Almgren (S)
instämmer i Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på Fredrik Ljunghills (M)
med fleras yrkande. Om kommunstyrelsen beslutar att bilda
trygghetskommissionen föreslår Hans-Olof Andersson (SD) att
Bengt Malmberg ska utses som vice ordförande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Fredrik Ljunghills (M)
med fleras yrkande om
att bilda trygghetskommissionen enligt förslaget i skrivelsen och
kommunkontorets tjänsteskrivelse
att avsätta totalt 100 000 kr ur kommunstyrelsens medel till
förfogande för arbetet med trygghetskommissionen
att reglera arvodet för uppdraget till 20 000 kr för sammankallande
och 10 000 kr för oppositionens ledamot
att ge trygghetskommissionen i uppdrag att arbeta fram förslag i
enlighet med beskrivningen ovan, vilka ska presenteras för
kommunstyrelsen i en rapport ett år efter kommissionens
sammansättning
mot Hans-Olof Anderssons (SD) avslag på detsamma och finner
Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande vara bifallet.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan utse
Holger Radner som ordförande och sammankallande för
trygghetskommissionen och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Därefter ställer Philip Sandberg (L) Fredrik Ljunghills (M) med fleras
yrkande om att utse Jörgen Nilsson som vice ordförande till
trygghetskommissionen mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande att
utse Bengt Malmberg och finner Fredrik Ljunghills (M) med fleras
yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Ajournering kl. 15.40 - 16.01.
Omröstningen utförs som sluten omröstning.
Kommunstyrelsen utser kommundirektör Christoffer Nilsson och
kanslichef Vesna Casitovski till rösträknare.
13 röster är avgivna. Alla valsedlar är giltiga.
Omröstningen utfaller med 12 röster för Jörgen Nilsson och 1 röst
för Bengt Malmberg.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att utse Jörgen Nilsson som vice
ordförande i trygghetskommissionen.
Slutligen ställer Philip Sandberg (L) Fredrik Ljunghills (M) med
fleras yrkande om att kommunstyrelsen delegerar till
kommunstyrelsens arbetsutskott att, på förslag av
Trygghetskommissionens ordförande, fastställa kommissionens
sammansättning mot Hans-Olof Anderssons (SD) avslag på
detsamma och finner att Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande
vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bilda trygghetskommissionen enligt förslaget i skrivelsen och
kommunkontorets tjänsteskrivelse

Justerare

att

utse Holger Radner som ordförande och sammankallande för
trygghetskommissionen

att

utse Jörgen Nilsson som vice ordförande till
trygghetskommissionen

Utdragsbestyrkande
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att

avsätta totalt 100 000 kr ur kommunstyrelsens medel till
förfogande för arbetet med trygghetskommissionen

att

reglera arvodet för uppdraget till 20 000 kr för
sammankallande och 10 000 kr för oppositionens ledamot

att

ge trygghetskommissionen i uppdrag att arbeta fram förslag i
enlighet med beskrivningen i tjänsteskrivelsen, vilka ska
presenteras för kommunstyrelsen i en rapport ett år efter
kommissionens sammansättning och

att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens
arbetsutskott att, på förslag av Trygghetskommissionens
ordförande, fastställa kommissionens sammansättning.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 46/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ vill gärna se att organisationer såsom Kriscentrum,
Kvinnojouren och Tjejjouren tillfrågas om deltagande med
representanter i kommissionen.
Helena Falk (V) får till protokollet anteckna att enligt alla tänkbara
sätt att mäta är Lunds kommun en mycket trygg plats. Samarbete
mellan polis och kommun fungerar väl, forskning på området finns
tillgänglig. Vi har svårt att se behovet av ett trygghetsskapande råd
men ser fram emot att ta del av dess slutsatser.
Cherry Batrapo (Fi) instämmer i Helena Falks (V)
protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Utsedda ledamöter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Utökad samverkan för att förebygga och
förhindra organiserad brottslighet
Dnr KS 2019/0693

Sammanfattning
För att tydligare möta kriminella strukturer och bidra till att
förebygga grov brottslighet beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott den 16 september 2019, § 228 att ge kommunkontoret
i uppdrag att undersöka möjligheterna till utökad samverkan för det
förebyggande arbetet.
Kommunkontoret har därför i samråd med socialförvaltningen och
polisen i Lunds kommun undersökt förutsättningarna för en utökad
samverkan för att förebygga och förhindra organiserad brottslighet
mellan berörda myndigheter.
Föreslås att kommunkontoret får i uppdrag att samordna en
myndighetsgrupp samt att gruppen årligen rapporterar till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse 2020-01-28 Utökad samverkan för att förebygga
och förhindra organiserad brottslighet
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2020-0-27 § 23
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-09-16 § 228

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att samordna
myndighetsgruppen
att myndighetsgruppen rapporterar årligen en rapport om det
pågående arbetet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Justerare

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att samordna
myndighetsgruppen

att

myndighetsgruppen rapporterar årligen en rapport om det
pågående arbetet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 47/01.
Beslut expedieras till:
Socialförvaltningen
Miljöförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Svar på skrivelse från Karin Svensson Smith
(MP) Sammanställning av orsaker till uppsägning
Dnr KS 2019/0768

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har kommit in med en skrivelse där hon
efterlyser en sammanställning över orsaker till varför medarbetare
och chefer väljer att säga upp sig. Karin Svensson Smith (MP)
föreslår att sammanställningen kan utgöra underlag för att utveckla
Lunds kommun som arbetsgivare.
Lunds kommun gör regelmässigt avgångsenkäter och sammanställer
resultatet årligen. Under den mest intensiva perioden av införande
av nytt HR-system har insamlandet av enkäterna inte fungerat men
fungerar igen sedan november 2019.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen arbetsutskotts 2020-01-27, § 24
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-16
Skrivelse från Karin Svensson Smith (MP) Sammanställning av
orsaker till uppsägning, daterad 2019-10-16

Yrkanden
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fabian Zäll (L)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
att avgångsenkät samlas in även för de personer som slutade under
perioden då det nya HR-systemet infördes
att samtliga avgångsenkäter kompletteras med intervju när det
gäller rektors- och andra chefspositioner och
att en samlad redovisning görs för kommunstyrelsen.
Lena Fällström (S), Helena Falk (V) och Anders Almgren (S)
instämmer i Karin Svensson Smiths (MP yrkande.
Helena Falk (V) yrkar som ytterligare tillägg att kommunstyrelsen
uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsgivarutskott att närmare
analysera de resultat som finns samt följa upp avgångsenkäten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Birger Swahn (M) yrkar avslag på Helena Falks (V) och
Karin Svensson Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
Birger Swahns (M) med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets
förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande mot Birger Swahns (M) avslag på detsamma
och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Birger Swahns (M) avslag på Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S), Lena Fällström (S),
Björn Abelson (S) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C),
Hedvig Åkesson (SD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande.
Slutligen ställer Philip Sandberg (L) Helena Falks (V) tilläggsyrkande
mot Birger Swahns (M) avslag på detsamma och finner att nämnden
avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja för bifall till Helena Falks (V) tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Birger Swahns (M) avslag på Helena Falks (V)
tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S), Lena Fällström (S),
Björn Abelson (S) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C),
Hedvig Åkesson (SD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Helena Falks (V)
tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse skrivelsen besvarad med hänvisning till det som
redovisats i kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 48/01-02.
Beslut expedieras till:
Karin Svensson Smith (MP)
Kommunkontoret, HR-avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Lundaförslag - Lund som en del av det
finska förvaltningsområdet
Dnr KS 2019/0765

Sammanfattning
Det har inkommit ett Lundaförslag om att Lunds kommun bör ingå
som en del av det finska förvaltningsområdet i Sverige.
Kommunkontoret gör bedömningen att den servicen som en
kommun ska erbjuda den sverigefinska minoriteten i det finska
förvaltningsområdet redan idag i stora delar tillgodoses genom
Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella
minoriteter.
Kommunstyrelsen föreslås avslå Lundaförslaget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-01-27 § 25 Lundaförslag Lund som en del av det finska förvaltningsområdet
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020
Lundaförslag – Lund som en del av det finska förvaltningsområdet

Yrkanden
Mattias Horrdin (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar
ärendet till kommunkontoret med uppdrag att genomföra en
konsekvensanalys av vad genomförande av lundaförslaget skulle
innebära för Lunds kommun såväl organisatoriskt som ekonomiskt.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.
Mattias Horrdin (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på
Anders Almgrens (S) med fleras återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Anders Almgrens (S)
med fleras yrkande om återremiss mot Mattias Horrdins (C) med
flera avslag på detsamma och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om
återremiss.
Nej för bifall till Mattias Horrdins (C) med fleras yrkande om avslag
på återremissen.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fabian Zäll (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin
(C),Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå återremissen.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla
Mattias Horrdins (C) med fleras yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå Lundaförslaget.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 49/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ välkomnar Lundaförslaget och hade om möjligt valt att
bifalla förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Förslagsställaren
Medborgarcenter
Anmäls till kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Förslag till ändring i arbetsordning för
kommunfullmäktige
Dnr KS 2018/0683

Sammanfattning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändrades senast den 27
september 2018 att gälla från den 15 oktober 2018.
Kommunkontoret har på begäran av demokratiberedningen gjort en
översyn av arbetsordningen och föreslår vissa ändringar i denna.
Ändringarna innebär bl.a. att arbetsordningen anpassas till de
arbetssätt som gäller idag, med en digital hantering av handlingar,
uppdatering av vissa begrepp samt förtydligande av reglerna som
gäller vid interpellationer och frågor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2020-01-27 § 27
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2019-12-17, § 22
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund

Yrkanden
Mattias Horrdin (C) yrkar att kommunstyrelsen ska remittera
ärendet till Demokratiberedningen för att förtydliga delen som rör
interpellationer.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till Demokratiberedningen för att förtydliga
delen som rör interpellationer.
Beslut expedieras till:
Demokratiberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Genomförandeavtal station Klostergården

Dnr KS 2019/0475

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

Beslutsunderlag
Förslag till genomförandeavtal med Trafikverket reviderad, inkl.
bilaga 1-3
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2020-01-27, § 28
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-17
Medfinansieringsavtal Lund-Arlöv, daterat 2016-04-18

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Björn Abelson (S) yrkar yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på genomförande av den
sydliga tunneln, vilket innebär att kostnaden för kommunen minskar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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med 28,3 miljoner. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (MP) 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 Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Lena Fällström (S),
Björn Abelson (S) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet i
enlighet med förslag till genomförandeavtal

att

bevilja tekniska nämnden investeringsmedel om
127,3 miljoner kr för projektet

att

ge tekniska nämnden i uppdrag att i förhandling med privata
fastighetsägare om gatukostnadsersättningar inbegripa
medfinansiering av stationen.

Reservationer
Ledamöterna i Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 51/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att ho ställer sig
bakom Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Beslut expedieras till:
Trafikverket
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Förslag till ny taxa för detaljplaner och
områdesbestämmelser i Lunds kommun
Dnr KS 2019/0866

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

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

Yrkanden
Birger Swahn (M) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Helena Falk (V) yrkar att taxan inte ska räknas upp årligen enligt
prisindex PKV. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Birger Swahns (M) med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreslagen taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser
i Lunds kommun, att gälla från och med den 15 mars 2020. Vid
samma tidpunkt upphör den gamla taxan (reviderad taxa
antagen av kommunfullmäktige den 29 mars 2012) för Lunds
byggnadsnämnd i de delar som gäller detaljplaner och
områdesbestämmelser med undantag för vad som framgår av
avsnitt 5.2 och 5.4 i denna taxa.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

50 (62)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 53
Förslag till program och plan för trygghetsoch säkerhetsarbete i Lunds kommun
Dnr KS 2018/0316

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-01-27 § 30 Förslag till
program och plan för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-04 § 333
Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun
Plan för program för trygghet och säkerhet i Lunds kommun
Polismyndighetens remissvar 2019-05-13
Barn- och skolnämndens beslut 2019-04-24 § 37
Räddningstjänsten Syds remissvar 2019-05-02
Kraftringen AB:s remissvar 2019-04-30
VA Syd:s remissvar 2019-04-30
Miljönämndens presidieutskotts beslut 2019-04-29 § 2

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Renhållningsstyrelsens presidium beslut 2019-04-23 § 38
Servicenämndens beslut 2019-04-23 § 34
Habostyrelsens beslut 2019-04-16 § 17
Utbildningsnämndens beslut 2019-04-17 § 58
Byggnadsnämndens beslut 2019-04-11 § 83
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-11 § 50
Socialnämndens beslut 2019-04-10 § 4
Tekniska nämnden 2019-05-18 § 118
Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15 § 55
BRÅ:s remissvar 2019-06-05

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Program för trygghet och säkerhet, med tillhörande
Plan för trygghet och säkerhet, för Lunds kommun

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ett regelverk och
ansvarsområde för Lunds brottsförebyggande råd

att

Strategi för våld i nära relationer 2017-2022 inte upphör att
gälla.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 54
Förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund
Dnr KS 2019/0482

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

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för
VA Syd:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Hasslanda,
Lund

att

godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för
VA Syd:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Vallkärra
Stationsby

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
att

godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för
VA Syd:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Håstad

att

godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för
VA Syd:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torna
Hällestad

att

godkänna justerat förslag till förändring av
verksamhetsområde för VA Syd:s allmänna vatten- och
avloppsanläggning i Veberöd

att

godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för
VA Syd:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Genarp.

Beslut expedieras till:
VA Syd
Miljönämnden
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

54 (62)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 55
Motion från Hanna Gunnarsson (V) och
Mattias Horrdin (C) Vi måste prata om
smågatstenarna!
Dnr KS 2019/0023

Sammanfattning
Hanna Gunnarsson (V) och Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att
se över de kommunala styrdokumenten som berör smågatsten som
gatubeläggning, i enlighet med motionens intentioner. I motionen
föreslås vidare att större gator, där många stadsbussar eller cyklister
färdas, ska läggas om så att de har en gatubeläggning som ger
bekvämare och säkrare trafik. Kommunfullmäktige beslutade den 29
augusti 2019, § 166, att minoritetsåterremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att inhämta synpunkter från kommunala
pensionärsrådet och funktionshinderrådet. Kommunkontoret har
därefter inarbetat rådens synpunkter i ärendet. Motionen föreslås
anses besvarad med hänvisning till det som redovisats i
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

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

Yrkanden
Mattias Horrdin (C), Karin Svensson Smith (MP) och Inga-Kerstin
Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Fredrik Ljunghill (M), Hedvig Åkesson (KD och Philip Sandberg (L)
yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Lena Fällström (S), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) 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 Lena Fällströms (S) yrkande ska vara
motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Lena Fällströms (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Mattias Horrdins (C) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S),
Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Mattias Horrdin (C), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Karin Svensson
Smith (MP) röstar nej.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L) och Hedvig Åkesson (KD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 3 nej-röster och 5 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att Lena Fällströms (S) med fleras
yrkande ska vara motförslag i huvudomröstningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Lena Fällströms (S) med fleras yrkande.
Huvudomröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Fabian Zäll (L) och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S),
Helena Falk (V), Hans-Olof Andersson (SD), Mattias Horrdin (C) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta:
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 7 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Lena Fällströms (S)
med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisas
i kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-14.

Reservationer
Ledamöterna i Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor
§ 55/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ värderar tillgänglighetsaspekter högt och sympatiserar i
stort med Pensionärsrådets och Funktionshinderrådets remissvar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 56
Motion från Lennart Prytz (S) och Karin
Svensson Smith (MP) Rädda vänskapens hus
Dnr KS 2019/0627

Sammanfattning
Lennart Prytz (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar i motion att
kommunfullmäktige ska besluta om framtiden för Vänskapens Hus
samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna nytt avtal med
brukarna för att säkra husets framtida existens.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-01-27 § 33 Motion från
Lennart Prytz (S) och Karin Svensson Smith (MP) Rädda vänskapens
hus
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-23
Lennart Prytz (S) och Karin Svensson Smith (MP) motion Rädda
Vänskapens hus 2019-08-29

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 56/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ är positiva till motionen.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 57
Redovisning av delegerade beslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-04
Dnr KS 2020/0129
1. Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
Dnr KS 2016/0962
2. Beslut gällande anmälan av och information om inträffad
personuppgiftsincident
Dnr KS 2020/0073

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 58
Anmälningsärenden till kommunstyrelsens
sammanträde 2020-02-04
Dnr KS 2020/0095
1. Från kommunala integrationsrådet, Verksamhetsberättelse
2019
Dnr KS 2020/0096

Justerare

Utdragsbestyrkande
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