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§ 32 Val av justerare och beslut om tid för digital
justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Anders Almgren (S) till justerare med
Fredrik Ljunghill (M) som ersättare och

att

digital justering äger rum tisdagen den 9 februari 2021
kl. 14.30.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att kommunstyrelsen utser
Anders Almgren (S) till justerare med Fredrik Ljunghill (M) som
ersättare och att digital justering äger rum tisdagen
den 9 februari 2021 kl. 14.30.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 33 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna föredragningslistan.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att kommunstyrelsen godkänner
föredragningslistan.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 34 Redovisning av delegerade beslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-03
Dnr KS 2021/0001

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av de delegerade besluten.

Sammanfattning
Följande delegerade beslut anmäls till kommunstyrelsens
sammanträde den 3 februari 2021:
1. Redovisning av beslut om tillsvidare- och visstidsanställningar för
kommunkontoret för januari 2021
Dnr KS 2021/0073

Underlag för beslut



Justerare

Förteckning över delegerade beslut till kommunstyrelsen
2021-02-03
Redovisning av beslut om tillsvidare- och
visstidsanställningar för kommunkontoret för januari 2021

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 35 Finansiell rapport per den 31 december 2020
Dnr KS 2021/0060

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Finansiell rapport per den 31 december 2020.

Underlag för beslut





Justerare

Finansiell rapport 2020-12-31
Bilaga 1 Finansiell rapport 2020-12-31
Kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020
per 2020-12-31
Kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021
per 2021-01-15

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 36 Förlängning av koldioxidavgift och klimatfond
Dnr KS 2020/0720

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

systemet med koldioxidavgift och klimatfond förlängs tills den
årliga inbetalningen av avgifter understiger 100 000 kr

att

anta Regler för klimatfond 2020-11-17

att

koldioxidavgiften för resor från och med 2021-01-01 utformas
enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen med undantag för resa med
egen bil i tjänst som införs från och med 2021-07-01

att

ge kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i uppdrag att
årligen se över och vid behov föreslår förändringar av
koldioxidavgiften till kommunstyrelsen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 36/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ är klart för en förlängning av systemet såsom
föreslaget av miljö- och hälsoutskottet, utan styrets tillägg.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att följa
upp och vid behov föreslå förändringar av koldioxidavgiften och
klimatfonden under 2020.
Koldioxidavgiften ingår i ett kommuninternt klimatväxlingssystem
där det kostar extra att transportera sig med hjälp av fossila
bränslen. Pengarna från avgiften hamnar i en klimatfond, från vilken
kommunens förvaltningar kan söka pengar till klimatprojekt.
Söktrycket på fonden har varit högt.
Avgiften tas enligt nuvarande beslut ut till och med 2020, och medel
ur fonden kan beviljas till och med 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
Systemet har bidragit till att öka andelen fossilfria drivmedel i
organisationen till 91 procent, men koldioxidavgiften har hittills inte
haft tillräckligt styrande effekt på flygresor och resor med egen bil i
tjänsten för att nå kommunens mål om en fossilbränslefri
organisation. Därför föreslås en förlängning och förbättring av
systemet och en höjning av avgiften för flygresor och resor med egen
bil i tjänsten.

Yrkanden
Camilla Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att systemet med koldioxidavgift och klimatfond förlängs tills den
årliga inbetalningen av avgifter understiger 100 000 kr
att anta Regler för klimatfond 2020-11-17
att koldioxidavgiften för resor från och med 2021-01-01 utformas
enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen med undantag för resa med egen bil
i tjänst som införs från och med 2021-07-01
att ge kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i uppdrag att
årligen se över och vid behov föreslår förändringar av
koldioxidavgiften till kommunstyrelsen.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S), Jesper Sahlén (V),
Jan Annerstedt (FNL) och Fredrik Ljunghill (M) instämmer i
Camilla Neptunes (L) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med miljö- och hälsoutskottets förslag
att systemet med koldioxidavgift och klimatfond förlängs tills den
årliga inbetalningen av avgifter understiger 100 000 kr
att anta Regler för klimatfond 2020-11-17
att koldioxidavgiften för resor från och med 2021-01-01 utformas
enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen
att ge kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i uppdrag att
årligen se över och vid behov föreslår förändringar av
koldioxidavgiften till kommunstyrelsen.

Justerare
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Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att de fyra liggande att-satserna avslås
att klimatfonden avvecklas.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Camilla Neptunes (L) 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 Karin Svensson Smiths (MP) yrkande ska
vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Camilla Neptunes (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S),
Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) och Jesper Sahlén (V) röstar
ja.
Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Camilla Neptunes (L) med fleras yrkande.

Underlag för beslut


Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
2020-12-08 § 56

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02
Koldioxidavgift och klimatfond – effekter, resultat 2020-11-17
Regler för klimatfond 2020-11-17
Protokollsutdrag KF 2020-02-27 § 75 Motion från Karin
Svensson Smith (MP) Öka takten i klimatarbetet

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 37 Rutiner vid ansökan om förordnande som
vigselförrättare och begravningsförrättare
Dnr KS 2019/0639

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättat förslag till Rutiner för vigselförrättare och
begravningsförrättare

att

delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse
borgerliga begravningsförrättare och besluta om arvoden till
dessa och

att

uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om
reseersättning ska utgå till utsedda borgerliga
begravningsförrättare.

Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram förslag till rutiner avseende
borgerliga vigselförrättare och begravningsförrättare.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Anders Almgren (S), Jesper Sahlén (V) och
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag
att godkänna upprättat förslag till Rutiner för vigselförrättare och
begravningsförrättare
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse borgerliga
begravningsförrättare och besluta om arvoden till dessa och
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om
reseersättning ska utgå till utsedda borgerliga begravningsförrättare.

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

Underlag för beslut



Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 3
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-18

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Förslag till Rutiner – vigselförrättare och
begravningsförrättare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-28 § 317
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-17 § 198

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, juridik
Kommunkontoret, utredning och externa relationer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 38 Månadsarvode till styrelsen i Visit Lund AB
Dnr KS 2021/0058

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

månadsarvode ska utgå till styrelsen i Visit Lund AB med
samma belopp som gäller för Lunds Kommuns Parkerings AB

att

månadsarvode utgår retroaktivt från och med 1 juli 2020

att

nivån på månadsarvodet prövas tillsammans med övriga
arvodesnivåer inför ny mandatperiod.

Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) deltar inte i
beslutet.

Jäv
På grund av jäv närvarar inte Philip Sandberg (L) under
behandlingen av ärendet.

Sammanfattning
Enligt Bilaga 1 till Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun, Bestämmelser om ersättningar i de
helägda bolagen, utgår idag inget månadsarvode till styrelsen i Visit
Lund AB. Det föreslås att fullmäktige beslutar att sådant ska utgå
med samma belopp som gäller för Lunds Kommuns Parkerings AB.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta i enlighet med förslaget från
Lunds Rådhus AB
att månadsarvode ska utgå till styrelsen i Visit Lund AB med samma
belopp som gäller för Lunds Kommuns Parkerings AB
att månadsarvode utgår retroaktivt från och med 1 juli 2020
att nivån på månadsarvodet prövas tillsammans med övriga
arvodesnivåer inför ny mandatperiod.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Vice ordförande Fredrik Ljunghill (M) frågar om kommunstyrelsen
kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-02
Styrelsens i Lunds Rådhus AB beslut 2021-02-01, § 11
Beslutsunderlag Lunds Rådhus
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i
Lunds kommun

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret/Löneavdelningen
För kännedom:
Visit Lund AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39 Verksamhetsplan med internbudget 2021 för
kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/0753

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan med
internbudget för 2021 med den redaktionella ändringen på
sidan 3 ”framtagande av energiplan och
klimatanpassningsplan" stryks och ersätts med "fortsatt
genomförande av energiplan och klimatanpassningsåtgärder”

att

kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för
kommunstyrelsen inom befintlig ram vid eventuell förändring
av organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna
under 2021 och

att

eventuella justeringar anmäls till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ sympatiserar med Miljöpartiets
tilläggsyrkande. Ser det som en bra och ansvarsfull investering.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-12-17 fattat beslut
om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för
2021. Kommunkontoret har arbetat fram förslag till
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 samt förslag till
fördelning av beslutad ram.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget
för 2021 med den redaktionella ändringen på sidan 3 ”framtagande
av energiplan och klimatanpassningsplan" stryks och ersätts med
"fortsatt genomförande av energiplan och
klimatanpassningsåtgärder”
att kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelsen inom befintlig ram vid eventuell förändring av
organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna under
2021 och
att eventuella justeringar anmäls till kommunstyrelsen.
Karin Svensson Smith (MP), Jan Annerstedt (FNL),
Anders Almgren (S), Jesper Sahlén (V), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Hans-Olof Andersson (SD) och Camilla Neptune (L) instämmer i
Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Därutöver yrkar Karin Svensson Smith (MP) att kommunstyrelsen
som tillägg beslutar
att miljöstrategiska enheten tillförs resurser för att kunna
omhänderta den ökade arbetsbelastning som utpekas i
verksamhetsplanen när det gäller klimatanpassning, Mission Climate
Neutral Cities och den treåriga kandidaturen för att Vombsjösänkan
av UNESCO ska bli erkänt som biosfärområde.
Anders Almgren (S) och Jesper Sahlén (V) instämmer i
Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om kommunstyrelsen
kan bifalla Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande och finner
frågan med ja besvarad.
Därefter ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) med fleras avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande.

Underlag för beslut




Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 4
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-02-22
Verksamhetsplan med internbudget för kommunstyrelsen
2021

Utdragsbestyrkande

19 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 40 Granskning av ekonomiska processer,
kommunens utbetalnings- och momsprocess
Dnr KS 2020/0851

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig över granskningsrapporten i enlighet med
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om
kommunstyrelsen har ändamålsenliga rutiner kring utbetalningsoch momshanteringsprocessen.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 5
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Kommunrevisionens granskningsrapport - Granskning av
ekonomiska processer
Kommunrevisionens missiv till granskningsrapport Granskning av ekonomiska processer

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret, ekonomi

Ajournering kl. 15.08 - 15.15.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 41 Lunds framtida avloppsrening
Dnr KS 2020/0738

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en
förhandlingsdelegation med uppdrag att följa projektet och
genomföra förhandlingar inför ett eventuellt
genomförandeavtal.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

Lunds kommun fortsatt har som avsikt att ansluta sin allmänna
avloppsanläggning till Nya Sjölunda inom Hållbar
avloppsrening i ett växande Skåne

att

fastställa befolkningsprognosen för Lunds kommun till
140 000 personer år 2030 samt 175 000 personer år 2050

att

Lunds kommun förbinder sig att stå för sin del av
utredningskostnaden

att

hemställa att VA Syd säkerställer fortsatt drift vid Källby
Avloppsreningsverk fram till att en ny lösning tas i bruk

att

hemställa att VA Syd:s förbundsstyrelse i samråd med
medlemskommunerna utarbetar förslag till projektplan
innehållande organisation, ansvar, roller, tidplan och kostnader
samt principer för hur budgetavvikelser ska hanteras i
projektet

att

hemställa att VA Syd utarbetar förslag till fördelningsnyckel för
kostnaderna i samråd med medlemskommunerna

att

Källby-alternativet finns kvar tills kostnader och
kostnadsfördelning klarlagts och att det skarpa beslutet 2022
kan bli ett annat om förutsättningarna ändras avsevärt.

Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet, Förnyalund,
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 41/01-03.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ sätter ekologisk och social hållbarhet främst. Vi
kommer i fullmäktige rösta för det alternativ vi sammantaget ser
vara bäst för framtida generationer.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lund beslutade 2016 att inriktningen är att
Lunds avloppsvattenrening skall ske vid den lokalisering som finns
vid Sjölunda i Malmö.
VA SYDs förbundsfullmäktige hemställer nu hos kommunfullmäktige
i Burlöv, Lomma, Lund och Malmö att senast februari 2021 ta
följande beslut.
a) Kommunen har som avsikt att ansluta sin allmänna
avloppsanläggning till Nya Sjölunda inom Hållbar avloppsrening i ett
växande Skåne på det sätt som beskrivs i ärendet.
b) Uppgift om kommunens befolkningsprognos i bilaga 1 bekräftas
för 2030 och för 2045 som används för ansökan av miljötillstånd
[alternativt ersätts med kommunens val av befolkningsprognos].
c) Med detta inriktningsbeslut förbinder sig kommunen genom sitt
VA-kollektiv att stå för sin andel av utredningskostnaderna enligt de
principer som beskrivs i ärendet.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att Lunds kommun fortsatt har som avsikt att ansluta sin allmänna
avloppsanläggning till Nya Sjölunda inom Hållbar avloppsrening i ett
växande Skåne
att fastställa befolkningsprognosen för Lunds kommun till 140 000
personer år 2030 samt 175 000 personer år 2050
att Lunds kommun förbinder sig att stå för sin del av
utredningskostnaden
att hemställa att VA Syd säkerställer fortsatt drift vid Källby
Avloppsreningsverk fram till att en ny lösning tas i bruk

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

att hemställa att VA Syd:s förbundsstyrelse i samråd med
medlemskommunerna utarbetar förslag till projektplan innehållande
organisation, ansvar, roller, tidplan och kostnader samt principer för
hur budgetavvikelser ska hanteras i projektet
att hemställa att VA Syd utarbetar förslag till fördelningsnyckel för
kostnaderna i samråd med medlemskommunerna.
att kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en
förhandlingsdelegation med uppdrag att följa projektet och
genomföra förhandlingar inför ett eventuellt genomförandeavtal.
Därutöver yrkar Philip Sandberg (L) som tillägg att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Källby-alternativet finns kvar tills kostnader och
kostnadsfördelning klarlagts och att det skarpa beslutet 2022 kan bli
ett annat om förutsättningarna ändras avsevärt.
Anders Almgren (S) och Birger Swahn (M) instämmer i
Philip Sandbergs (L) yrkanden.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar i första hand att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avbryta projektering av ÖLM (Överföring Lund Malmö) och att
den fortsatta inriktningen för VA Syd ska vara att Lunds vattenrening
ska ske vid Källby reningsverk.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar i andra hand på Philip Sandbergs (L)
med fleras tilläggsyrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avbryta projekteringen av ÖLM (att leda Lunds avloppsvatten till
Sjölundaverket i Malmö) och att den fortsatta inriktningen för VA Syd
ska vara att Lunds vattenrening ska ske vid Källby reningsverk
att verka för att VA Syd uppgraderar Källby reningsverk för att
läkemedelsrester och andra harmfulla substanser inte ska läcka ut och
spridas i ekosystemen

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
att uppdra åt tekniska nämnden och byggnadsnämnden att ta fram en
gemensam strategi för att såväl dagvatten som gråvatten i större
utsträckning separeras, cirkuleras i hållbara kretslopp och fördröjs för att
minska belastningen på Källby reningsverk samt förebygga
översvämningar.
Jesper Sahlén (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Inga-Kerstin Eriksson (C) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras två sista att-satser.
Jan Annerstedt (FNL), Hans-Olof Andersson (SD) och
Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag
att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget
att tillsammans med VA Syd och egna konsulter förfina de tekniska
lösningarna för Nya Sjölunda inklusive
avloppstunnlar/överföringsledningar så att investeringsbeloppen kan
fastställas med en säkerhet på +/- 10 %
att utarbeta en modell för fördelning av investeringarna mellan
deltagande kommuner i Nya Sjölunda som utöver förväntad befolkning
även beaktar de investeringsbehov som respektive deltagande kommun
har utan samverkan
att i samverkan med VA Syd verka för att det utses en
förhandlingsdelegation med deltagare från respektive kommun som
lämnar ett förslag till fördelning av investeringarna mellan de deltagande
kommunerna
att med hjälp av externa konsulter ta fram ett alternativ för Källbyverket
fram till år 2050 som baseras på att tillvarata och utveckla verket på ett
investeringseffektivt sätt med beprövad och väl fungerande teknik och
med bedömda belastningar och förväntade utsläppskrav
att i samverkan med stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen
göra en bedömning av behovet och lämpligheten av att ta i anspråk delar
av området väster om järnvägen för utbyggnad fram till år 2050. Därvid
ska byggnation fram till 200 meter från Källbyverket med och utan
luktrening vara ett av alternativen.
I andra hand yrkar Jan Annerstedt (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD)
bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Birger Swahn (M) yrkar avslag på Jan Annerstedts (FNL) med fleras
återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Jan Annerstedts (FNL)
med fleras yrkande om att återremittera ärendet mot
Birger Swahns (M) avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår återremissen.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Birger Swahns (M) yrkande om att avslå återremissen.
Nej för bifall till Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande om att
återremittera ärendet.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S),
Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP)
och Jesper Sahlén (V) röstar ja.
Jan Annerstedt (FNL), Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 3 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Birger Swahns (M) yrkande om att avslå återremissen.
Ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande sitt eget med fleras yrkande mot
Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Camilla Neptune (L), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S)
och Björn Abelson (S) röstar ja.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Karin Svensson Smith (MP),
Jesper Sahlén (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.
Därefter ställer ordförande sitt eget med fleras tilläggsyrkande mot
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller
tilläggsyrkandet.
Därefter ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
andra att-sats (att verka för att VA Syd uppgraderar Källby
reningsverk för att läkemedelsrester och andra harmfulla substanser
inte ska läcka ut och spridas i ekosystemen) mot avslag på detsamma
och finner att kommunstyrelsen avslår att-satsen.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
andra att-sats.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras andra
att-sats.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Camilla Neptune (L), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S)
och Björn Abelson (S) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Karin Svensson Smith (MP),
Jesper Sahlén (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras andra att-sats.
Slutligen ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tredje att-sats (att uppdra åt tekniska nämnden och
byggnadsnämnden att ta fram en gemensam strategi för att såväl
dagvatten som gråvatten i större utsträckning separeras, cirkuleras i
hållbara kretslopp och fördröjs för att minska belastningen på Källby
reningsverk samt förebygga översvämningar) mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår att-satsen.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tredje att-sats.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras tredje
att-sats.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Camilla Neptune (L), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S)
och Björn Abelson (S) röstar ja.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Karin Svensson Smith (MP),
Jesper Sahlén (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras tredjes att-sats.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Underlag för beslut















Fortsatt drift eller nedläggning av Källby Avloppsreningsverk
- Sven Landelius Consulting AB, ERAN Miljökonsult AB,
FRELON AB, 2020-09-07
Lunds framtida avloppsreningsverk 2050 - utredning WSP,
2020-04-06
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 6
Synpunkter från Sven Landelius Consulting AB med anledning
av kommunkontorets rapport Lunds framtida avloppslösning,
inkl bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-18
Kommunkontorets Rapport 2021-01-18 Lunds framtida
avloppsrening
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-20 § 305
Hemställan om beredning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-04 § 336 Lunds
framtida avloppsrening, inkl. reservationer (MP och SD)
Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige VA Syd
2020-10-23, dnr 20/01795 Förslag till inriktningsbeslut inför
fortsatt process för VA Syd:s program Hållbar avloppsrening i
ett växande Skåne med bilagor:
- Bilaga 2 Hållbar avloppsrening – en första beräkning av
ekonomiska konsekvenser
- Protokollsutdrag VA Syd förbundsstyrelse 2020-10-15
- Protokollsutdrag VA Syd Lunds äganämnd 2020-10-02
- Tjänsteskrivelse VA Syd Inriktningsbeslut om utökad
samverkan om avloppsvattenrening 2020-10-02
Va Syds rapport Lunds framtida avloppsrening – underlag
som svarar på Lunds kommuns utredningsdirektiv
2021-01-18
Ekologigruppens rapport Källby dammar efter reningsverkets
flytt 2019-03-19
Ekologigruppens rapport Förstudie av hydrologiska och
biologiska konsekvenser i Höje å vid nedläggning av Källby
avloppsreningsverk 2020-12-11
PM Advokatfirman Foyen Juridisk bedömning av
naturreservat

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
VA Syd
Kommunkontoret, ledningsstöd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
För kännedom:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 42 Markanvisningsavtal angående del av
Stenkrossen 2 till Nordr AB
Dnr KS 2020/1079

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna och underteckna föreliggande markanvisningsavtal
med Nordr Sverige AB, org.nr. 556550-7307, avseende
byggrätter på del av fastigheten Stenkrossen 2.

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anvisa del av
fastigheten Stenkrossen 2, bestående av byggrätt för bostäder, till
Nordr Sverige AB. Markanvisningen är en del av genomförandet av
detaljplanen för Råbykungen och Stenkrossen i Lund, Lunds
kommun, och syftar till att förnya, precisera och utveckla en tidigare
markanvisning som tekniska nämnden fattade beslut om 2011.

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att godkänna och underteckna föreliggande markanvisningsavtal
med Nordr Sverige AB, org.nr. 556550-7307, avseende byggrätter på
del av fastigheten Stenkrossen 2.

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

Underlag för beslut








Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 7
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-11
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-12-09 § 346
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-05
Markanvisningsavtal med bilagor
Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lund
Tekniska nämndens beslut 2011-12-07 § 248

Utdragsbestyrkande

31 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
Nordr Sverige AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 43 Markanvisningsavtal för Guldåkern 1 med LKF
Dnr KS 2020/1047

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal med
Lunds kommuns fastighets AB.

Sammanfattning
Förslag till markanvisningsavtal för Guldåkern 1 har upprättats med
Lunds kommuns fastighets AB (LKF). Under avtalstiden har LKF
ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv och
exploatering inom fastigheten Guldåkern 1. Avtalet innebär en
trygghet för LKF att fortsätta investera i planprocessen. Avsikten är
att planändringen ska möjliggöra en byggnation av särskilt boende
och gruppbostad. Byggnationen ska ske för kommunens behov och
med LKF som föreslagen utförare.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag
att godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal med
Lunds kommuns fastighets AB.

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

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 8
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-05
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-11-18 § 318
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-13
Förslag till markanvisningsavtal med LKF

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 44 Yttrande över parkeringsstrategi för Lunds
kommun
Dnr KS 2020/0745

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avge remissvar till byggnadsnämnden om parkeringsstrategi
för Lunds kommun i enlighet med kommunkontorets
föredragning och med följande tillägg:
Det ska finnas goda möjligheter att ladda sitt elfordon i p-hus
och på övrig tomtmark så som pendlarparkeringar.
Kommunstyrelsen vill se fler parkeringar för personer med
funktionsnedsättning i centrum för att öka tillgängligheten för
fler.
Laddstolpar behöver finnas vid parkeringar för personer med
funktionsnedsättning för att möjliggöra användningen av el och
hybridfordon.
Där det är möjligt och lämpligt bör antalet cykelparkeringar där
det tillåtet att parkera säkert i mer än 24 timmar öka.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Miljöpartiet, Vänterpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 44/01-03.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Parkeringsfrågan rymmer flera aspekter, inte minst kring hårdgjorda
ytor och hållbara transporter. Feministiskt initiativ delar i stort de
rödgrönas synpunkter på yttrandet.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har i samråd med tekniska nämnden och Lunds
Kommuns Parkerings AB (LKPAB) tagit fram ett förslag på
parkeringsstrategi. Strategin syftar till att skapa en inriktning för
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kommunens parkeringsplanering för bil och cykel.
Kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig om förslaget.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Jan Annerstedt (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson
Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att avge remissvar till byggnadsnämnden om parkeringsstrategi för
Lunds kommun i enlighet med kommunkontorets föredragning.
Därutöver yrkar Björn Abelson (S) att kommunstyrelsen beslutar om
följande tillägg:
Kommunstyrelsen vill se fler parkeringar för personer med
funktionsnedsättning i centrum för att öka tillgängligheten för fler.
Laddstolpar behöver finnas vid parkeringar för personer med
funktionsnedsättning för att möjliggöra användningen av el och
hybridfordon.
Parkeringskostnader bör inte belasta boendekostnaden, därför bör
bilparkeringar i högre grad än idag bekostas av den som parkerar.
I större stadsutvecklingsområden ska bilparkering i första hand
ordnas i gemensamt nyttjade parkeringsanläggningar. Underjordiska
parkeringslösningar bör undvikas för att ge förutsättningar för lugna
och trygga bostadsmiljöer och lägre boendekostnader.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar om följande tillägg:
Det ska finnas goda möjligheter att ladda sitt elfordon i p-hus och på
övrig tomtmark så som pendlarparkeringar.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig enligt nedan:
Strategin bör ändras på så sätt att under rubriken ”Parkering i
stadskärnan” tas följande text bort:
Antalet allmänt tillgängliga bilparkeringsplatser i stadskärnan ska
bibehållas
och ersätts med följande text:
Antalet allmänt tillgängliga bilparkeringsplatser i stadskärnan skall
utökas i takt med att befolkningen i Lunds kommun ökar.
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Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om
följande tillägg:
I stadskärnan ska antalet markparkeringar successivt minska och
bilparkering i större utsträckning ske i parkeringshus.
Frånsett p-platser för funktionshindrade ska subventioner av
parkering på kommunal mark fasas ut.
Där det är möjligt och lämpligt bör antalet cykelparkeringar där det
tillåtet att parkera säkert i mer än 24 timmar öka.
Björn Abelson (S) yrkar bifall till Fredrik Ljunghills (M) tillägg och
Karin Svensson Smiths (MP) tredje tillägg.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tredje tillägg.
Camilla Neptune (L) yrkar bifall till Fredrik Ljunghills (M) tillägg,
Björn Abelsons (S) första tillägg och Karin Svensson Smiths (MP)
tredje tillägg.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Fredrik Ljunghills (M)
tillägg och Björn Abelsons (S) första, andra och tredje tillägg.
Jesper Sahlén (V) yrkar bifall till samtliga tillägg.
Jan Annerstedt (FNL) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till
Fredrik Ljunghills (M) tillägg, till Björn Abelsons (S) första och andra
tillägg och till Karin Svensson Smiths (MP) tredje tillägg.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (S) ställer först Björn Abelsons (S) med
fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot Hans-Olof
Anderssons (SD) yrkande och finner Björn Abelsons (S) med fleras
yrkande vara bifallet.
Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras
tilläggsyrkande (Det ska finnas goda möjligheter att ladda sitt
elfordon i p-hus och på övrig tomtmark så som pendlarparkeringar.)
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller
tilläggsyrkandet.
Därefter ställer ordförande Björn Abelsons (S) med fleras första
tillägg (Kommunstyrelsen vill se fler parkeringar för personer med
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funktionsnedsättning i centrum för att öka tillgängligheten för fler.)
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller
tillägget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) med fleras första tillägg.
Nej för avslag på Björn Abelsons (S) med fleras första tillägg.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Jan Annerstedt (FNL), Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S),
Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP)
och Jesper Sahlén (V) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M) och Birger Swahn (M) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster, 2 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså bifalla Björn Abelsons (S) med
fleras första tillägg.
Därefter ställer ordförande Björn Abelsons (S) med fleras andra
tillägg (Laddstolpar behöver finnas vid parkeringar för personer med
funktionsnedsättning för att möjliggöra användningen av el och
hybridfordon.) mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller tillägget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) med fleras andra tillägg.
Nej för avslag på Björn Abelsons (S) med fleras andra tillägg.
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Omröstningen utfaller enligt följande:
Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Anders Almgren (S),
Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP)
och Jesper Sahlén (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof
Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nedlagda röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså bifalla Björn Abelsons (S) med
fleras andra tillägg.
Därefter ställer ordförande Björn Abelsons (S) med fleras tredje
tillägg (Parkeringskostnader bör inte belasta boendekostnaden, därför
bör bilparkeringar i högre grad än idag bekostas av den som
parkerar.) mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår tillägget.
Därefter ställer ordförande Björn Abelsons (S) med fleras fjärde
tillägg (I större stadsutvecklingsområden ska bilparkering i första
hand ordnas i gemensamt nyttjade parkeringsanläggningar.
Underjordiska parkeringslösningar bör undvikas för att ge
förutsättningar för lugna och trygga bostadsmiljöer och lägre
boendekostnader.) mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår tillägget.
Därefter ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras första tillägg (I stadskärnan ska antalet markparkeringar
successivt minska och bilparkering i större utsträckning ske i
parkeringshus.) mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår tillägget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras första tillägg.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras första tillägg.

Justerare

Utdragsbestyrkande

38 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså avslå Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras första tillägg.
Därefter ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras andra tillägg (Frånsett p-platser för funktionshindrade ska
subventioner av parkering på kommunal mark fasas ut.) mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tillägget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras andra tillägg.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras andra tillägg.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså avslå Karin Svensson Smiths
(MP) med fleras andra tillägg.
Slutligen ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tredje tillägg (Där det är möjligt och lämpligt bör antalet
cykelparkeringar där det tillåtet att parkera säkert i mer än 24
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timmar öka.) mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller tillägget.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 10
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-09-17
§ 173 Förslag till parkeringsstrategi, remissutskick,
inkl reservationer (S, MP och V)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03 Förslag
till parkeringsstrategi, remissutskick
Förslag till parkeringsstrategi, remissversion 2020-11-02

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
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§ 45 Yttrande över detaljplan för kvarteret
Margretedal i Lund, Lunds kommun (Stora
Södergatan-Södra vägen-Tullgatan-Södra
Esplanaden) - samråd
Dnr KS 2020/0985

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med kommunkontorets föredragning med
följande tillägg:
Kommunstyrelsen vill emellertid understryka vikten av att
planerad struktur för kollektivtrafik ej ska försvåra
trafikflödena in till Lunds stadskärna. Detta är av betydelse för
en levande stadskärna.
Därutöver måste Södra vägens betydelse som färdväg för bland
annat bilar beaktas i det fortsatta planarbetet.
Kommunstyrelsen önskar också understryka vikten av att
byggnadshöjder bör harmonisera med omkringliggande
bebyggelse i syfte att skapa trivsamma boendemiljöer.
Vi ser det också som relevant att möjliggöra för olika
näringsverksamheter inom planområdet och att inte begränsa
alltför hårt med verksamhetsbeteckningar.
Kommunstyrelsen vill trycka på behovet av att planera för
tillräckligt antal parkeringsplatser i relation till antalet
bostäder i planområdet.
Träden ut mot Stora Södergatan bör bevaras.

Jäv
På grund av jäv närvarar inte Axel Hallberg (MP) under
behandlingen av ärendet.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
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Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 45/01-02.

Sammanfattning
Tekniska nämnden, Midroc, Riksbyggen och Veidekke inkom 201604-22 med en gemensam ansökan gällande detaljplaneläggning av
del av Innerstaden 2:1 m fl. Planens syfte är att möjliggöra en
omvandling och förtätning av kvarteret Margretedal med i huvudsak
bostäder. Planområdet föreslås även innehålla publika lokaler, en ny
sträckning av Harderbergaspåret, parkeringsanläggning och park.
Kvarter Margretedal utgör den centrala stadens entré från söder.
Området ligger i anslutning till Stadsparken och Mejeriet i väster,
den historiska stadskärnan och Södra Esplanaden i norr, ny
bebyggelse längs Hardebergaspåret i öster, och bostadsområdet
Järnåkra i söder. Förtätningen med bostäder föreslås ske med
blandad och varierad bebyggelse om tre till åtta våningar och
omfattar ca 470 bostäder och en inbyggd parkeringsanläggning.
Utöver parkeringsplatser för boende och besökande ska
parkeringsanläggningen rymma 130 platser.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Björn Abelson (S), Jan Annerstedt (FNL),
Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V), Camilla Neptune (L),
Hedvig Åkesson (KD), Hans-Olof Andersson (SD) och Inga-Kerstin
Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets föredragning.
Därutöver yrkar Fredrik Ljunghill (M) att kommunstyrelsen beslutar
om följande tillägg:
Kommunstyrelsen vill emellertid understryka vikten av att planerad
struktur för kollektivtrafik ej ska försvåra trafikflödena in till Lunds
stadskärna. Detta är av betydelse för en levande stadskärna.
Därutöver måste Södra vägens betydelse som färdväg för bland
annat bilar beaktas i det fortsatta planarbetet.
Kommunstyrelsen önskar också understryka vikten av att
byggnadshöjder bör harmonisera med omkringliggande bebyggelse i
syfte att skapa trivsamma boendemiljöer.
Vi ser det också som relevant att möjliggöra för olika
näringsverksamheter inom planområdet och att inte begränsa alltför
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hårt med verksamhetsbeteckningar.
Kommunstyrelsen vill trycka på behovet av att planera för tillräckligt
antal parkeringsplatser i relation till antalet bostäder i planområdet.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om
följande tillägg:
Tätheten i kvarteret Margretedal anpassas så att fler bostäder kan få
direkt solljus under åtminstone en del av året.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om
följande tillägg:
Cykling bör möjliggöras på separat bana längs Södra Esplanaden.
Träden ut mot Stora Södergatan bör bevaras.
Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Fredrik Ljunghills (M) tredje,
fjärde och femte tillägg och i Karin Svensson Smiths (MP) andra
tillägg.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Fredrik Ljunghills (M) tredje
tillägg och i Jan Annerstedts (FNL) tillägg.
Jesper Sahlén (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) båda
tillägg.
Camilla Neptune (L) instämmer i Fredrik Ljunghills (M) andra, tredje
och fjärde tillägg.
Hedvig Åkesson (KD) instämmer i Fredrik Ljunghills (M) samtliga
tillägg.
Hans-Olof Andersson (SD) instämmer i Fredrik Ljunghills (M)
samtliga tillägg och i Jan Annerstedts (FNL) tillägg.
Inga-Kerstin Eriksson (C) instämmer i Fredrik Ljunghills (M)
samtliga tillägg och i Karin Svensson Smiths (MP) andra tillägg.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (S) frågar först om kommunstyrelsen
kan bifalla Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.
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Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras första
tillägg (Kommunstyrelsen vill emellertid understryka vikten av att
planerad struktur för kollektivtrafik ej ska försvåra trafikflödena in till
Lunds stadskärna. Detta är av betydelse för en levande stadskärna.)
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller
tillägget.
Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras andra
tillägg (Därutöver måste Södra vägens betydelse som färdväg för bland
annat bilar beaktas i det fortsatta planarbetet.) mot avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller tillägget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras andra tillägg.
Nej för avslag på Fredrik Ljunghills (M) med fleras andra tillägg.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD)
och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V)
röstar nej.
Jan Annerstedt (FNL) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså bifalla Fredrik Ljunghills (M) med
fleras andra tillägg.
Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras tredje
tillägg (Kommunstyrelsen önskar också understryka vikten av att
byggnadshöjder bör harmonisera med omkringliggande bebyggelse i
syfte att skapa trivsamma boendemiljöer.) mot avslag på detsamma
och finner att kommunstyrelsen bifaller tillägget.
Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras fjärde
tillägg (Vi ser det också som relevant att möjliggöra för olika
näringsverksamheter inom planområdet och att inte begränsa alltför
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hårt med verksamhetsbeteckningar.) mot avslag på detsamma och
finner att kommunstyrelsen bifaller tillägget.
Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras femte
tillägg (Kommunstyrelsen vill trycka på behovet av att planera för
tillräckligt antal parkeringsplatser i relation till antalet bostäder i
planområdet.) mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller tillägget.
Därefter ställer ordförande Jan Annerstedts (FNL) med fleras
tilläggsyrkande (Tätheten i kvarteret Margretedal anpassas så att fler
bostäder kan få direkt solljus under åtminstone en del av året.) mot
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Därefter ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras första tillägg (Cykling bör möjliggöras på separat bana längs
Södra Esplanaden.) mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår tillägget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras första tillägg.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras första tillägg.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (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 Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså avslå Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras första tillägg.
Slutligen ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras andra tillägg (Träden ut mot Stora Södergatan bör bevaras.)
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mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller
tillägget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras andra tillägg.
Nej för avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras andra
tillägg.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Karin Svensson Smith (MP) och
Jesper Sahlén (V) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså bifalla Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras andra tillägg.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 11
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Protokollsutdrag byggnadsnämndens 2020-11-19 § 221
Detaljplan för kvarteret Margretedal
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-11-06 Detaljplan
för kvarteret Margretedal
Detaljplan för kvarteret Margretedal - underrättelse-samråd
2020-12-03
Detaljplan för kvarteret Margretedal – planbeskrivning
2020-11-06
Detaljplan för kvarteret Margretedal – detaljplanekarta
2020-10-21

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 46 Yttrande över detaljplan för del av Väster 7:1 m
fl i Lund, Lunds kommun (Öresundsvägen) - samråd
Dnr KS 2020/1043

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet anser att flyttningen av Öresundsvägens anslutning ska
ske först när utbyggnad och omvandling i denna del av planområdet
är aktuell.

Sammanfattning
Planens huvudsyfte är att möjliggöra omläggning av Öresundsvägens
sträckning. Att flytta Öresundsvägens koppling till Norra Ringen är
en förutsättning för att Västerbro ska kunna omvandlas i enlighet
med den fördjupade översiktsplanen för Öresundsvägen samt för att
förverkliga Västerbroprogrammets mål och intentioner.

Yrkanden
Birger Swahn (M), Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith (MP)
yrkat att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse med
tillägget
att den föreslagna nya anslutningen av Öresundsvägen till Norra
Ringen anpassas så att trafikflödet på Norra Ringen inte påverkas
negativt.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

47 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 12
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Protokollsutdrag byggnadsnämndens 2020-11-19 § 220
Detaljplan för Väster 7:1 m.fl.
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-11-06 Detaljplan
för Väster 7:1 m.fl.
Detaljplan för Väster 7:1 m.fl. - underrättelse-samråd
2020- 12-07
Detaljplan för Väster 7:1 m.fl. - planbeskrivning 2020-11-06
Detaljplan för Väster 7:1 m.fl. - detaljplanekarta 2020-11-06

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning och externa relationer

Justerare

Utdragsbestyrkande

48 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 47 Yttrande över remiss angående Energistrategi
för Malmö 2021–2030 (samrådsförslag)
Dnr KS 2020/0916

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

yttra sig i enlighet med upprättat förslag.

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

Sammanfattning
Malmö stad har tagit fram samrådsförslaget Energistrategi för Malmö
2021-2030 för att möta syften och krav i lagen om kommunal
energiplanering. Energistrategin pekar ut fyra viktiga fokusområden
inom energisystemet, lyfter fram möjliga insatsområden inom
respektive område och föreslår strategier för vägen framåt utifrån
Malmö stads rådighet och olika roller.
Samrådsförslaget Energistrategi för Malmö 2021-2030 har kommit
till Lunds kommun för yttrande över innehållet.
Kommunstyrelsen föreslås yttra sig i enlighet med upprättat förslag.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att yttra sig i enlighet med upprättat förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att följande text läggs till i förslaget till yttrande, den ska skjutas in
närmast innan textstycket som börjar med ”Sammanfattningsvis…”
Då det finns ett flertal områden inom energistrategin där åtgärder
med positiva effekter inom ”Begränsad klimatpåverkan” samtidigt
kan tänkas leda till negativa effekter inom andra miljömål är det
speciellt viktigt att dessa aspekter beaktas tidigt i processen samt

Justerare

Utdragsbestyrkande

49 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
följs upp kontinuerligt och vägs in i den löpande uppdateringen av
strategin.

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

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 13
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-07
Förslag till yttrande över Energistrategi för Malmö 2021-2030
Energistrategi för Malmö 2021-2030 (samrådsförslag), inkl
bilaga

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Malmö stad

Justerare

Utdragsbestyrkande

50 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 48 Yttrande över remiss från Socialdepartementet Införandet av en familjevecka påbörjas
Dnr KS 2020/0888

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Lunds kommun yttrar sig till Socialdepartementet enligt
följande:
Lunds kommun menar att förslaget om extra ledighet i form av
införande av en familjevecka inte är rätt prioritering med tanke
på den stora pressen på företagen till följd av coronapandemin
och den snabbt stigande arbetslösheten.
Ytterligare ledighet innebär att företagen belastas med ökade
kostnader. Risken med att arbetstagare med relativt kort varsel
har rättigheten att vara lediga från sitt arbete kan försvåra
planeringen och genomförandet av arbetet. Det påverkar i sin
tur den redan idag stora kompetensbristen.
Vidare menar Lunds kommun att regeringen istället borde
prioritera behoven inom äldreomsorgen, skolan, sjukvården,
rättsväsendet och polisen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 48/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ står ej bakom arbetsutskottets förslag till
yttrande. Vi hade bl a hellre lyft barns perspektiv och kommenterat
effekter för kommunens anställda, än redogjort för hur näringslivet
eventuellt kan komma att påverkas.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Cherry Batrapos (FI)
protokollsanteckning.

Sammanfattning
Förslag om ”Införandet av en familjevecka påbörjas –
familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal” (Ds
202024) har kommit till Lunds kommun för yttrande över innehållet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

51 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen avsikten att
påbörja införandet av en familjevecka. Familjeveckan innebär att
föräldrar ska ha rätt till ledighet från arbetet i vissa situationer och
till en ersättning för förlorad arbetsinkomst som ska benämnas
familjedagspenning. Författningsändringarna föreslås träda i kraft
den 1 april 2022.
I promemorian lämnas tre likvärdiga förslag som endast skiljer sig åt
avseende hur många dagar med ledighet och familjedagspenning
som föräldrarna kan nyttja.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att Lunds kommun yttrar sig till Socialdepartementet enligt följande:
Lunds kommun menar att förslaget om extra ledighet i form av
införande av en familjevecka inte är rätt prioritering med tanke på
den stora pressen på företagen till följd av coronapandemin och den
snabbt stigande arbetslösheten.
Ytterligare ledighet innebär att företagen belastas med ökade
kostnader. Risken med att arbetstagare med relativt kort varsel har
rättigheten att vara lediga från sitt arbete kan försvåra planeringen
och genomförandet av arbetet. Det påverkar i sin tur den redan idag
stora kompetensbristen.
Vidare menar Lunds kommun att regeringen istället borde prioritera
behoven inom äldreomsorgen, skolan, sjukvården, rättsväsendet och
polisen.
Fanny Johansson (S), Jesper Sahlén (V), Karin Svensson Smith (MP)
och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag
att yttra sig i enlighet med upprättat förslag till yttrande och
att översända yttrandet till Socialdepartementet.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

52 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Jan Annerstedt (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 Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.

Underlag för beslut





Förslag till yttrande från KS AU beredande 2021-01-25
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 14
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Kommunkontorets yttrande 2020-02-28

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Socialdepartementet, Regeringskansliet

Ajournering kl. 17.17 - 17.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

53 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 49 Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) och
Fanny Johansson (S) En rättvis finansiering till alla
skolor
Dnr KS 2021/0007

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

skrivelsen En rättvis finansiering till alla skolor ska behandlas i
samband med det pågående uppdraget kommunkontoret har
att i samarbete med barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen utvärdera skolans
strukturresurssystem och dess betydelse för måluppfyllelsen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 49/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ anser att skrivelsen bör bifallas.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) föreslår i skrivelse
2021-01-04 att Lunds kommun bör agera för att säkerställa en
rättvis finansiering till alla skolor. I skrivelsen redogörs för att Lunds
kommun fördelar resurser till förskolor, grundskolor och fritidshem
i en skolpeng. Pengen består av en grundresurs som varierar med
ålder och verksamhet samt en strukturresurs som varierar beroende
på socioekonomiska variabler.
Enligt en dom i kammarrätten i Göteborg får SCB sedan 2020 inte
längre offentliggöra den information som myndigheten rutinmässigt
samlar in och som används i beräkningen av resursfördelningen av
Lunds kommun och andra kommuner. Som en tillfällig lösning
fördelas därmed 2021 års strukturresurs till de fristående skolorna i
Lund utifrån samma fördelning som 2020, vilket även
rekommenderas av SKR. Enligt skrivelsen är denna lösning varken
långsiktigt hållbar eller skapar en rättvis och jämlik resursfördelning

Justerare

Utdragsbestyrkande

54 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
mellan skolorna. Syftet med skolpengen är att variera
resurstilldelningen utifrån de uppdaterade behoven oavsett om
skolan är kommunal eller drivs i annan regi. Därför bör Lunds
kommun agera för att få tillgång till de aktuella uppgifterna från
friskolorna för att säkra en rättvis fördelning av skolresurserna.
Socialdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen ska ge
kommunkontoret i uppdrag
att i samråd med berörda förvaltningar, upprätta och begära in
samtyckesavtal gällande inhämtning av statistik från samtliga
friskolor och enskilda förskolor i Lunds kommun, samt
att tillsammans med berörda förvaltningar utreda och återkomma
till kommunstyrelsen om det är möjligt att friskolor som samtycker
till att redovisa fullständig statistik ska tilldelas de resurser som
fördelas utöver grundbeloppet och att övriga friskolor tilldelas
tilläggsbelopp i nivå med den skola i kommunen som har lägst
fördelning utöver grundbeloppet.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag
att skrivelsen En rättvis finansiering till alla skolor ska behandlas i
samband med det pågående uppdraget kommunkontoret har att i
samarbete med barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen utvärdera skolans strukturresurssystem
och dess betydelse för måluppfyllelsen.
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla skrivelsen.
Karin Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) instämmer i
Fanny Johanssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

55 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Jan Annerstedt (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 Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 16
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-15
Skrivelse från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S)
En rättvis finansiering till alla skolor

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ledningsstöd
För kännedom:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande

56 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 50 Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) och
Jan Annerstedt (FNL) Omförhandla Fritt Sök - ge fler
lundaelever plats i kommunens gymnasieskolor
Dnr KS 2020/0930

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anse skrivelsen besvarad med kommunstyrelsens beslut
2020-12-02.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Jan Annerstedt (FNL) föreslår i skrivelse
att kommunstyrelsen beslutar att säga upp samverkansavtalet Fritt
sök senast 31 december 2020 för omförhandling.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 15
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-02 § 378, dnr KS
2019/0435
Skrivelse från Anders Almgren (S) och Jan Annerstedt (FNL)
Omförhandla Fritt Sök - ge fler lundaelever plats i
kommunens gymnasieskolor

Beslutet skickas till
För kännedom:
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande

57 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 51 Motion från Hanna Gunnarsson (V) och
Angelica Svensson (V) Fritt Sök skapar segregation avskaffa Fritt Sök
Dnr KS 2018/0795

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut avseende byggnation av
Hedda Andersson-gymnasiet samt kommunstyrelsens beslut i
utredning av fritt sök.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att stoppa rivningen av Svaneskolan och bevara den som en
grundskola,
att avbryta planerna på att bygga en femte kommunal
gymnasieskola,
att fatta ett principiellt beslut om att inte bygga en sjätte
gymnasieskola,
att säga upp avtalet om fritt sök.
Kommunstyrelsen har genomfört en utredning av Fritt Sök i
gymnasieskolan, där vänsterpartiets motion varit en av
utgångspunkterna. Kommunfullmäktige har beslutat att bygga Hedda
Andersson- gymnasiet.
Motionen bör anses besvarad med kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens beslut i de olika frågorna.

Underlag för beslut






Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 202101-25 § 17
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-20
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-26 § 186,
dnr KS 2019/0415
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-02 § 378,
dnr KS 2019/0435
Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Angelica Svensson (V)
Fritt sök skapar segregation - avskaffa fritt sök

Utdragsbestyrkande

58 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

59 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 52 Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka
föreningarnas tillgång till våra idrottshallar
Dnr KS 2020/0261

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett samordnat
system för bokning och uthyrning av kommunens idrotts- och
fritidslokaler i samråd med berörda nämnder och

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till ett
gemensamt digitalt passersystem i samråd med berörda
nämnder och

att

därmed anse motionen besvarad.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 52/01.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S) m.fl. har 2020-03-06 inkommit med
motionen Öka föreningarnas tillgång till våra idrottshallar till
kommunfullmäktige. Motionen innehåller förslag om att ge
servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i
samråd med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden,
förändra avtalen och ansvaret för idrottshallarna så att kultur- och
fritidsnämnden blir förstahandshyresgäst hos servicenämnden, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samråd med barn- och
skolnämnden och utbildningsnämnden, arbeta fram en modell där
skolorna fortsatt garanteras halltider utifrån deras
undervisningsbehov.

Yrkanden
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen och
att ge servicenämnden i uppdrag att utreda möjligheten till ett

Justerare

Utdragsbestyrkande

60 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
gemensamt digitalt passersystem i samråd med berörda nämnder.
Karin Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) instämmer i
Fanny Johanssons (S) yrkande.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett samordnat system
för bokning och uthyrning av kommunens idrotts- och fritidslokaler i
samråd med berörda nämnder och
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till ett
gemensamt digitalt passersystem i samråd med berörda nämnder
och
att därmed anse motionen besvarad.
Hans-Olof Andersson (SD) instämmer i Jan Annerstedts (FNL)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17 § 97
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-17
Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka föreningarnas
tillgång till våra idrottshallar

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utveckling
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

61 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 53 Motion från Anders Almgren (S) m.fl Verka för
avtal om kollektivtrafik och byggande mellan region
och kommun
Dnr KS 2020/0543

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med tekniska
nämnden och byggnadsnämnden, genom dialog med Region
Skåne, verka för en ordning med övergripande avtal kring
kollektivtrafik, infrastruktur och byggande mellan Region
Skåne och de skånska kommunerna. Dessa avtal ska syfta till att
långsiktigt säkra en god kollektivtrafik av Region Skåne, samt
att tydliggöra kommunens ansvar för att infrastruktur,
bostadsbyggande, service och arbetsplatser i nuvarande och
kommande kollektivtrafiklägen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Amanda Thonander (M) får till protokollet anteckna:
Vi önskar understryka vikten av att hitta en modell som möjliggör
kombinerad parkeringsavgift och kollektivtrafikbiljett.
Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL) och Hedvig Åkesson (KD)
instämmer i Amanda Thonanders (M) protokollsanteckning.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i motion att kommunfullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden
och byggnadsnämnden, genom dialog med Region Skåne, verka för
en ordning med övergripande avtal kring kollektivtrafik,
infrastruktur och byggande mellan Region Skåne och de skånska
kommunerna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Hans-Olof Andersson (SD) och Hedvig Åkesson (KD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta, i enlighet med
motionens första att-sats,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med tekniska
nämnden och byggnadsnämnden, genom dialog med Region Skåne,
verka för en ordning med övergripande avtal kring kollektivtrafik,
infrastruktur och byggande mellan Region Skåne och de skånska
kommunerna. Dessa avtal ska syfta till att långsiktigt säkra en god
kollektivtrafik av Region Skåne, samt att tydliggöra kommunens
ansvar för att infrastruktur, bostadsbyggande, service och
arbetsplatser i nuvarande och kommande kollektivtrafiklägen.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med tekniska
nämnden och byggnadsnämnden, genom dialog med Region Skåne,
verka för en ordning med övergripande avtal kring kollektivtrafik,
infrastruktur och byggande mellan Region Skåne och de skånska
kommunerna. Dessa avtal ska syfta till att långsiktigt säkra en god
kollektivtrafik av Region Skåne, samt att tydliggöra kommunens
ansvar för att infrastruktur, bostadsbyggande, service och
arbetsplatser i nuvarande och kommande kollektivtrafiklägen
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med tekniska
nämnden och byggnadsnämnden, genom dialog med Region Skåne,
verka för att Lund blir pilotkommun i en ny avtalsrelation enligt
ovan, dvs att bifalla motionen.
Jesper Sahlén (V) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på motionens andra att-sats.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om kommunstyrelsen
kan bifalla hans eget med fleras yrkande om att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats och finner
frågan med ja besvarad.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) med fleras yrkande
om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens andra

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-03
att-sats mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionens andra att-sats.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 19
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-10-15 § 194
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 289
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Motion från Anders Almgren (S) m.fl. Verka för avtal om
kollektivtrafik och byggande mellan region och kommun

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 54 Motion från Lina Olsson (S) Inför ett modernare
system för debitering av förskoleavgiften
Dnr KS 2020/0636

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen och

att

uppdra åt barn- och skolnämnden att, i samverkan med
kommunstyrelsen, utreda ett system som syftar till att normen
för debitering av fritidshemsavgiften, för de vårdnadshavare
som inte är folkbokförda på samma adress, blir att avgiften
delas.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ är positiva till motionen, likaså föreslaget
tillägg.

Sammanfattning
Lina Olsson (S) har lämnat in en motion som rör systemet för
debitering av förskoleavgift. I motionen föreslås kommunfullmäktige
uppdra åt barn- och skolnämnden att i samverkan med
kommunstyrelsen utreda ett system för debitering av
förskoleavgiften där normen är att de vårdnadshavare som inte är
folkbokförda på samma adress delar på avgiften.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen och
att uppdra åt barn- och skolnämnden att, i samverkan med
kommunstyrelsen, utreda ett system som syftar till att normen för
debitering av fritidshemsavgiften, för de vårdnadshavare som inte är
folkbokförda på samma adress, blir att avgiften delas.
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP), Fanny Johansson (S)
och Jesper Sahlén (V) instämmer i Fredrik Ljunghills (M) yrkande.

Justerare

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

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 20
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-21
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-10-15 § 105
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Motion från Lina Olsson (S) Inför ett modernare system för
debitering av förskoleavgiften

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Barn- och skolnämnden
Kommunstyrelsen
Före kännedom:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 55 Motion från Lars Wirtén (MP),
Axel Hallberg (MP) och Anette Mårtensson (MP)
IT-guide för äldre och ömsesidig integration
Dnr KS 2020/0650

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med vad som redovisats i
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 55/01.

Sammanfattning
IT-guide är ett koncept där nyanlända gymnasieungdomar lär
seniorer använda digitala hjälpmedel. Miljöpartiet föreslår i en
motion till kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utreda hur en
verksamhet i stil med IT-guide skulle kunna startas i Lunds kommun.
Enligt motionen finns olika former för att kombinera IT-hjälp för
äldre med ömsesidig integration.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med vad som redovisats i
kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Karin Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) instämmer i
Fanny Johanssons (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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2021-02-03

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

Underlag för beslut










Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 21
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-21
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-11-03
§ 87, inkl. reservation (MP)
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15
§ 108
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-10-14 § 148
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08
Motion från Lars Wirtén (MP), Axel Hallberg (MP) och Anette
Mårtensson (MP) IT-guide för äldre och ömsesidig integration

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 56 Motion från Stig Svensson (S),
Fanny Johansson (S) och Anders Almgren (S) Ge
elever i Lunds kommun plats i Lunds kommuns
gymnasieskolor - Utred en Lundagaranti
Dnr KS 2019/0110

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens
beslut 2020-12-02.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i motion att kommunfullmäktig beslutar
att utreda en Lundagaranti. Motionen har varit en av utgångspunkterna för kommunkontorets genomgripande utredning av fritt
sök.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 22
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-02 § 378, dnr KS
2019/0435
Motion från Stig Svensson (S), Fanny Johansson (S) och
Anders Almgren (S) Ge elever i Lunds kommun plats i Lunds
kommuns gymnasieskolor - Utred en Lundagaranti

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 57 Anmälningsärenden till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-02-03
Dnr KS 2021/0002

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-03:
Skrivelse från Vårdförbundet - Vårdförbundets medlemmars
livsviktiga insatser måste värderas högre
Dnr KS 2020/1067
Begäran om detaljplan för förskoleändamål m.m. rörande del av
Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög
Dnr KS 2020/1078
Utredning om förutsättningarna för samarbete med Eslövs kommun
inom överförmyndarverksamheten
Dnr KS 2020/1030
Verksamhetsberättelse kommunala funktionshinderrådet 2020
Dnr KS 2020/0087
Skrivelse från Sveriges skolledarförbund, lokalavdelning Lund –
Ansvarsavstånd till huvudmannen
Dnr KS 2020/1089
Kommundirektörens beslut om fortsatt central krisledning med
anledning av Coronautbrottet – perioden vecka 5 till vecka 27 år
2021
Dnr KS 2020/0291
Högsta förvaltningsdomstolens beslut - Laglighetsprövning enligt
kommunallagen; fråga om prövningstillstånd – meddelar inte
prövningstillstånd (Mål nr 5818-20) - Kammarrättens dom står fast
Dnr KS 2019/0814
Högsta förvaltningsdomstolens beslut - Laglighetsprövning enligt
kommunallagen; fråga om prövningstillstånd – meddelar inte

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03
prövningstillstånd (Mål nr 5819-20) - Kammarrättens dom står fast
Dnr KS 2015/0927
1. Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-01-22
Förlängning av tiden för bedrivande av fjärr- och
distansundervisning i Lunds kommunala gymnasieskolor
Dnr KS 2021/0088
2. Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-01-22 Åtgärder
innebärande en förlängning av fjärr- och distansundervisning
för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i
förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor
Dnr KS 2021/0089
3. Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-01-22 Åtgärder
innebärande en tidsbegränsad förlängning av fjärr- och
distansundervisning för MYP 3-5 vid ISLK
Dnr KS 2021/0090
4. Beslut 2021-01-28 om en förlängning av fjärr- och
distansundervisning för Modersmålscentrums
modersmålsundervisning i f-klass och grundskola avseende
fristående skolor
Dnr KS 2021/0103
5. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande i Lund och
Malmö, regionstyrelsens ordförande, rektorn på Lunds
universitet och direktören på Raoul Wallenbergsinstitutet till
Regeringskansliet om inrättandet av ett oberoende institut för
mänskliga rättigheter
Dnr KS 2020/0674

Underlag för beslut






Justerare

Anmälningsärenden till kommunstyrelsens sammanträde
2021-02-03 - förteckning
Anmälningsärenden till kommunstyrelsens sammanträde
2021-02-03 - handlingarna
Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-01-22
Förlängning av tiden för bedrivande av fjärr- och
distansundervisning i Lunds kommunala gymnasieskolor, dnr
KS 2021/0088
Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-01-22 Åtgärder
innebärande en förlängning av fjärr- och distansundervisning
för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03



Justerare

förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor,
dnr KS 2021/0089
Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-01-22 Åtgärder
innebärande en tidsbegränsad förlängning av fjärr- och
distansundervisning för MYP 3-5 vid ISLK, dnr KS 2021/0090

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 58 Protokoll från möten i central samverkansgrupp
(CESAM) 2021 till kommunstyrelsens sammanträde
2021-02-03
Dnr KS 2021/0003

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll anmäls från central samverkansgrupp
(CESAM) anmäls till kommunstyrelsens sammanträde
den 3 februari 2021:
Central samverkansgrupp (CESAM)
Dnr KS 2021/0003


2021-01-08

Underlag för beslut


Justerare

Protokoll från central samverkansgrupp (CESAM) 2021-01-08

Utdragsbestyrkande
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§ 59 Protokoll från kommunstyrelsens utskott till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-03
Dnr KS 2021/0005

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll från kommunstyrelsens utskott anmäls till
kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari 2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott



2021-01-11
2021-01-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering


2021-01-18

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott



2021-01-14
2020-12-16

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott


2020-12-16

Underlag för beslut



Justerare

Förteckning över kommunstyrelsens utskottsprotokoll till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-03
Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 2021-02-03

Utdragsbestyrkande

74 (83)

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 60 Rapport från kommunstyrelsens utskott
Muntlig rapportering från kommunstyrelsens arbetsutskott,
arbetsgivarutskott, miljö- och hälsoutskott och upphandlingsutskott.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 61 Rapport från de kommunala råden
Muntlig rapportering från integrationsrådet, pensionärsrådet,
funktionshinderrådet och studentrådet.

Sammanfattning
Muntlig rapportering från integrationsrådet, pensionärsrådet,
funktionshinderrådet och studentrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Interkommunal ersättning 2021
Dnr KS 2020/0805

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa interkommunala ersättningar 2021 för perioden
2021-01-01 – 2021-06-30 enligt bilaga 1

att

fastställa interkommunala ersättningar 2021 för perioden
2021-07-01 – 2021-12-31 enligt bilaga 2.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 62/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ delar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
åsikt i frågan om ersättning och tillräcklig finansiering.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställer årligen interkommunala ersättningar
det vill säga de ersättningar mottagande kommun får från Lunds
kommun avseende barn och elever i förskola, grundskola och
fritidshem. Till följd av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-17 om
ny internhyresmodell med införande från och med 2021-07-01
presenteras 2 prislistor med olika lokalersättning för det första
respektive andra halvåret 2021.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att fastställa interkommunala ersättningar 2021 för perioden
2021-01-01 – 2021-06-30 enligt bilaga 1
att fastställa interkommunala ersättningar 2021 för perioden
2021-07-01 – 2021-12-31 enligt bilaga 2.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att tills vidare fastställa interkommunala ersättningar 2021 för
perioden
2021-01-01 – 2021-06-30 enligt bilaga 1
att tills vidare fastställa interkommunala ersättningar 2021 för
perioden
2021-07-01 – 2021-12-31 enligt bilaga 2
att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med barn- och
skolförvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med förslag för
tilläggsbudgetering för att möjliggöra minskade barngrupper.
Karin Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) instämmer i
Fanny Johanssons (S) 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 Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M),
Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Jan Annerstedt (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 Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS AU 2021-02-01 § 18
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-29
Protokollsutdrag KS AU 2021-01-11 § 6
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-07
Interkommunal ersättning 2021
Bilaga 1 - Interkommunal ersättning jan-jun 2021
Bilaga 2 – Interkommunal ersättning jul-dec 2021

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63 Ansökan till Lunds kommun om ekonomiskt
stöd till studentnationerna under covid-19
Dnr KS 2020/0956

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Kuratorskollegiet ekonomiskt stöd under pandemin om
2 400 000 kronor för 2021 och

att

finansiering sker via kommunstyrelsens coronabuffert 2021.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Bra beslut. Feministiskt initiativ ställer sig bakom det.

Sammanfattning
Kuratorskollegiet, som består av 12 studentnationer, har inkommit
med en hemställan om ekonomiskt stöd om 3 400 000 kr från
kommunen. Studentnationer har ekonomiska utmaningar på grund
av de begränsningar av verksamheterna som pandemin lett till.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Jesper Sahlén (V), Fredrik Ljunghill (M),
Fanny Johansson (S), Hans-Olof Andersson (SD),
Jan Annerstedt (FNL), Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att bevilja Kuratorskollegiet ekonomiskt stöd under pandemin om 2
400 000 kronor för 2021 och
att finansiering sker via kommunstyrelsens coronabuffert 2021.

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

Underlag för beslut




Justerare

Protokollsutdrag KS AU 2021-02-01 § 19
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-31
Hemställan från Lunds studentnationer 2020-11-24

Utdragsbestyrkande

80 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Kuratorskollegiet

Justerare

Utdragsbestyrkande

81 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 64 Tillsättning av vikarierande politisk sekreterare i
Lunds kommun
Dnr KS 2021/0119

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

som vikarierande politisk sekreterare på halvtid till
kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) anställa Mattias
Horrdin under Sebastian Petersens sjukskrivning med start
2021-02-01, Mattias anställning följer Sebastians
sjukskrivningsperiod med möjlighet till förlängning om
sjukskrivningen förlängs, som längst till och med 31 december
2022 och

att

även anställa Mattias Horrdin under Sebastian Petersens
föräldraledighet 2021-07-01-2021-10-31.

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

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

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget
att som vikarierande politisk sekreterare på halvtid till
kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) anställa Mattias Horrdin
under Sebastian Petersens sjukskrivning med start 2021-02-01,
Mattias anställning följer Sebastians sjukskrivningsperiod med
möjlighet till förlängning om sjukskrivningen förlängs, som längst till
och med 31 december 2022 och
att även anställa Mattias Horrdin under Sebastian Petersens
föräldraledighet 2021-07-01-2021-10-31.

Justerare

Utdragsbestyrkande

82 (83)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-03

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

Underlag för beslut


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-02-02

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
För kännedom:
Mattias Horrdin

Justerare

Utdragsbestyrkande

83 (83)

