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Camilla Neptune (L), deltar digitalt
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Mattias Hedenrud, utvecklingschef, § 1 - 4, 8 - 17, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, § 1 - 20, deltar digitalt
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

3 (59)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-13

KS 2020/0823
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Paragrafer

§ 1–27
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§ 1 Val av justerare och beslut om tid och plats för
justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Fanny Johansson (S) till justerare med
Hedvig Åkesson (KD) som ersättare och

att

digital justering äger rum tisdagen den 19 januari 2021
kl. 14.30.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att kommunstyrelsen utser
Fanny Johansson (S) till justerare med Hedvig Åkesson (KD) som
ersättare och att digital justering äger rum tisdagen den 19 januari
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

2021-01-13

§ 2 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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Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 3 Redovisning av delegerade beslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-13
Dnr KS 2021/0001

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av de delegerade besluten.

Sammanfattning
Följande delegerade beslut anmäls till kommunstyrelsens
sammanträde den 13 januari 2021:
1. Ordförandebeslut 2020-12-16 Rättelse av felskrivning av
beslut, ksau § 446, 2020, angående utdelning ur Stiftelsen
Majken Edfeldt-Kauptchas fond 2020
Dnr KS 2020/0494
2. Redovisning av beslut om tillsvidare- och visstidsanställning
inom kommunkontoret för oktober och december 2020
Dnr KS 2020/0754
3. Ordförandedelegation - yttrande över remiss från
Socialdepartementet - promemorian covid-19-lag
Dnr KS 2020/1050

Underlag för beslut




Justerare

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-01-13 - sammanställning
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-01-13 – handlingarna
Ordförandedelegation - yttrande över remiss från
Socialdepartementet - promemorian covid-19-lag
Dnr KS 2020/1050

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 4 Finansiell rapport per den 30 november 2020
Dnr KS 2020/0107

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Finansiell rapport per den 30 november 2020.

Underlag för beslut




Justerare

Finansiell rapport 2020-11-30
Bilaga 1 Finansiell rapport 2020-11-30
Kommunstyrelsens anslag till förfogande per 2020-12-10

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 5 Partiernas redovisning av partistöd för 2019 och
kommunfullmäktiges årliga beslut om partistöd för
2021
Dnr KS 2020/0275

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utbetala partistöd för 2021 i enlighet med Regler för kommunalt
partistöd i Lunds kommun.

Sammanfattning
Nuvarande regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i
kraft den 1 februari 2014. Reglerna har tillämpats fr.o.m.
mandatperioden 2014-2018. Enligt 4 kap 32 § kommunallagen ska
beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige minst en gång
per år.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 480
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-03
Regler om kommunalt partistöd beslutade av KF 2018-09-27
Partiernas redovisning av mottaget lokalt partistöd 2019

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 6 Begäran om utökad budgetram från kultur- och
fritidsnämnden för finansiering av tillfälligt stöd till
Kulturen med anledning av coronapandemin
Dnr KS 2020/0853

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tillfälligt utökad
budgetram om 1,5 miljoner kronor.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 6/01-04.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativs mening är att kultur- och fritidsnämndens
behov ska uppfyllas, instämmer i yrkandet från Fanny Johansson (S)
m fl.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge Kulturen i Lund ett
utökat bidrag på 1,5 miljoner kronor för att lindra det intäktsbortfall
som uppstått på grund av rådande pandemi. Kultur- och
fritidsnämnden har inkommit med förfrågan till kommunstyrelsen
om en tillfälligt utökad budgetram om 1,5 miljoner kronor. Förfrågan
föreslås avslås.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag
att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tillfälligt utökad
budgetram om 1,5 miljoner kronor.
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13
att bifalla kultur- och fritidsnämndens begäran om extra medel och
att detta hanteras vid årets bokslut i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2020-10-07 (KS 2020/0677).
Helena Falk (V), Karin Svensson Smith (MP) och Anders Almgren (S)
instämmer i Fanny Johanssons (S) yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att kultur-och fritidsnämndens begäran bifalles
att finansiering sker från de extramedel som KS fått i anslag i den i
KF 2020-12-17 beslutade tilläggsbudgeten.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner att Fanny Johanssons (S) med fleras
yrkande ska vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S),
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
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2021-01-13
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 482
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-04
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 §
106 Förfrågan från Kulturen i Lund avseende finansiering
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Förfrågan från Kulturen i Lund avseende finansiering
Förslag till kultur- och fritidsnämndens yttrade till Kulturen
Förfrågan från Kulturen i Lund daterad 2020-05-26

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontorets ekonomiavdelning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 7 Lunds universitets studentkårers äskande för
BoPoolen 2021
Dnr KS 2020/0797

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Lunds universitets studentkårer 250 000 kr till
BoPoolens verksamhet för 2021.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 7/01-04.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ anser att äskandet om 275 000 kr ska bifallas
BoPoolen.

Sammanfattning
Lunds universitets studentkårer (LUS) äskar om fortsatt stöd från
Lunds kommun till BoPoolens verksamhet för 2021.
Kommunstyrelsen beviljade 250 000 kr till verksamheten 2020.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag
att bevilja Lunds universitets studentkårer 250 000 kr till BoPoolens
verksamhet för 2021.
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Lunds universitets studentkårers äskande om 275 000 kr
för BoPoolens verksamhet för 2021.
Helena Falk (V), Hans-Olof Andersson (SD) och Karin Svensson
Smith (MP) instämmer i Fanny Johanssons (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S),
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Fredrik Ljunghills (M) yrkande.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 483
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-10
Lunds Universitets Studentkårers äskande 2020-10-12
Verksamhetsinformation från BoPoolen 2020-10-12

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Lunds Universitets Studentkårer
Kommunkontoret, utredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 8 Granskning av intern kontroll 2020,
kommunstyrelsens kontrollaktiviteter
Dnr KS 2019/0739

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna granskningsrapport intern kontroll 2020 för
kommunstyrelsen och de förbättringsåtgärder som föreslås i
densamma.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 8/01-02.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L) får till protokollet anteckna:
Det är viktigt att vi säkerställer barnkonsekvensanalyser av hög
kvalitet.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD),
Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L) och Jan Annerstedt (FNL)
instämmer i Philip Sandbergs (L) protokollsanteckning.

Sammanfattning
Kommunkontoret har genomfört granskning av den interna
kontrollen enligt handlingsplan, beslutad av kommunstyrelsen i
december 2019.
Under 2020 har följande fyra kommungemensamma
kontrollaktiviteter granskats:





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

Utöver dessa har två nämndspecifika kontrollaktiviteter granskats:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Tydlig beskrivning och motivering av ekonomiska
konsekvenser samt finansiering i tjänsteskrivelser och beslut
Tydlig beskrivning och motivering av barnkonsekvenser i
tjänsteskrivelser och beslut

Granskningen visar att hälften av kontrollaktiviteterna är utan
avvikelser. Det är kontrollaktiviteterna avseende leverantörstrohet
samt tydlig beskrivning och motivering av ekonomiska konsekvenser
respektive barnkonsekvenser i tjänsteskrivelser och beslut, som är
utan anmärkning. Dessa områden bedöms fungera väl.
Övriga tre kontrollaktiviteter har vissa mindre avvikelser. För dessa
föreslås förbättringsåtgärder som ska genomföras under 2021 och
som kommer att följas upp i 2021 års granskningsrapport av den
interna kontrollen. Förbättringsåtgärderna utgörs huvudsakligen av
informationsinsatser, utbildningar samt förtydligade skriftliga
rutiner.
Därutöver redovisas förbättringsåtgärder utifrån avvikelser i
tidigare års granskningsrapporter av den interna kontrollen. En
åtgärd är pågående och övriga tre är färdigställda.
Utvärderingen av nämndens sammanvägda interna kontrollarbete
påvisar att det överlag fungerar mycket väl gällande samtliga COSOkomponenter, det vill säga kontrollmiljö, riskbedömning,
kontrollaktiviteter, information & kommunikation samt uppföljning
& utvärdering.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Jan Annerstedt (FNL),
Hans-Olof Andersson (SD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att godkänna granskningsrapport intern kontroll 2020 för
kommunstyrelsen och de förbättringsåtgärder som föreslås i
densamma.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsrapport intern kontroll 2020 för
kommunstyrelsen samt de förbättringsåtgärder som föreslås i
densamma och
att uppdra åt kommunkontoret att skyndsamt återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på åtgärder för att säkerställa
fullgoda och kvalitativa barnkonsekvensanalyser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.

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

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 484
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-26
Bilaga 1 Granskningsrapport intern kontroll 2020 för
kommunstyrelsen
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-04 § 311
Handlingsplan intern kontroll 2020, kommunstyrelsens
kontrollaktiviteter
Kommunkontorets tjänsteskrivelse med tillhörande
handlingsplan 2019-11-07 Handlingsplan intern kontroll
2020, kommunstyrelsens kontrollaktiviteter

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 9 Handlingsplan intern kontroll 2021 för
kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/0954

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna kommunkontorets förslag till handlingsplan för
intern kontroll år 2021 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma
kontrollaktiviteter. Kommunstyrelsen ska därutöver besluta om egna
nämndspecifika kontrollaktiviteter.
För år 2021 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av
följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:




Framtagande av styrdokument samt säkerställande
efterlevnad av beslutade styrdokument.
Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning
förchefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
Information om samt efterlevnad av beslut fattade av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

För år 2021 föreslås granskning av följande nämndspecifika
kontrollaktivitet för kommunstyrelsen:


Kvalitetssäkring av indata i verksamhetssystem

Underlag för beslut





Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 485
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-26
Bilaga 1 Handlingsplan intern kontroll 2021 för
kommunstyrelsen
Bilaga 2 Tidplan kommunstyrelsens interna
kontrollaktiviteter 2021

Utdragsbestyrkande

19 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kanslichef, utvecklingschef, HR-chef
För kännedom:
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 10 Försäljning av fastigheten Lund Gryningen 1 till
Tornet Bostadsproduktion AB
Dnr KS 2020/0987

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2
uppfylls, försälja fastigheten Lund Gryningen 1 till Tornet
Bostadsproduktion AB, org. nr: 556796-2682, alternativt till
annat bolag inom koncernen, för en köpeskilling om
15 000 000 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av i
ärendet föreliggande förslag till köpekontrakt.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 10/01.

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att försälja fastigheten
Lund Gryningen 1 till Tornet Bostadsproduktion AB för en
köpeskilling om 15 000 000 kr.
Tornet Bostadsproduktion AB planerar att uppföra hyresrätter på
fastigheten.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 2 uppfylls,
försälja fastigheten Lund Gryningen 1 till Tornet Bostadsproduktion
AB, org. nr: 556796-2682, alternativt till annat bolag inom
koncernen, för en köpeskilling om 15 000 000 kronor och i övrigt på
de villkor som framgår av i ärendet föreliggande förslag till
köpekontrakt.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att marken upplåts med tomträtt.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på Helena Falks (V) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

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 2020-12-14 § 486
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-04
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-12-09 § 345
Tekniska förvaltningen förvaltningens tjänsteskrivelse 202010-22
Köpekontrakt, jämte bilagor
Arrendeavtal

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tornet Bostadsproduktion AB
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 11 Idétävling om Observatoriet i Stadsparken
Dnr KS 2018/0180

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa koncept pedagogisk upplevelsemiljö och café som
inriktning för utvecklingen av Observatoriet

att

uppdra åt kommunkontoret att som inriktning på den
pedagogiska verksamheten särskild utreda möjligheten till
pollinatorium och/eller innovationsmuseum om innovationer
från Lund och undersöka möjligheterna för extern
medfinansiering för dessa förslag

att

hos servicenämnden beställa en fördjupad utredning kring
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra verksamhet i
Observatoriet i enlighet med inriktningsbeslutet hos
servicenämnden

att

avsätta 500 000 kr för utredningen från kommunstyrelsens
reserverade medel för lokaler samt

att

förklara idétävlingen avslutad.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 11/01.

Protokollsanteckningar
Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) får till protokollet anteckna;
Vänsterpartiet är måna om att inte utesluta andra inriktningar än de
som föreslagits idag för den pedagogiska upplevelsemiljön i
Observatoriet.
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ instämmer i KS AU:s förslag inklusive tillägget
från Socialdemokraterna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-10 att genomföra en
idétävling för Observatoriet. Tävlingens syfte var att få fram
genomförbara förslag som innebär att byggnaden kan rustas upp och
fyllas med liv igen. En jury valde ut tre vinnarförslag och en
arbetsgrupp bearbetade förslagen till ett koncept som presenterades
till nästa steg.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-06 att återremittera ärendet
till kommunkontoret med uppdrag att undersöka möjligheten att
överlåta hela eller delar av fastigheten till kulturbärande
institutioner så som exempelvis Statens fastighetsverk.
Statens fastighetsverk har återkommit med svar.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Hans-Olof Andersson (SD),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Karin Svensson
Smith (MP) och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
att fastställa koncept pedagogisk upplevelsemiljö och café som
inriktning för utvecklingen av Observatoriet
att hos servicenämnden beställa en fördjupad utredning kring
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra verksamhet i Observatoriet i
enlighet med inriktningsbeslutet hos servicenämnden
att avsätta 500 000 kr för utredningen från kommunstyrelsens
reserverade medel för lokaler och
att förklara idétävlingen avslutad.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan
med relevanta förvaltningar och relevanta externa parter undersöka
möjligheten att med extern medfinansiering inrätta ett
innovationsmuseum, för uppfinningar och innovationer från Lund, i
Observatorieparkens byggnader.
Anders Almgren (S) yrkar som tillägg
att uppdra åt kommunkontoret att som inriktning på den
pedagogiska verksamheten särskild utreda möjligheten till
pollinatorium och/eller innovationsmuseum om innovationer från
Lund, samt undersöka möjligheterna för extern medfinansiering för

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (59)

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2021-01-13
dessa förslag.
Philip Sandberg (L), Hans-Olof Andersson (SD), Karin Svensson
Smith (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL) och
Helena Falk (V) instämmer i Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Först ställer ordförande Philip Sandberg (L) Fredrik Ljunghills (M)
yrkande om att återremittera ärendet mot avslag på detsamma och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande om att återremittera
ärendet.
Nej för avslag på Fredrik Ljunghills (M) yrkande om att återremittera
ärendet.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Fredrik Ljunghill (M) och Birger Swahn (M) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Jan Annerstedt (FNL), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Hedvig Åkesson (KD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster, 10 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Fredrik Ljunghills (M)
yrkande om att återremittera ärendet.
Därefter ställer ordförande sitt eget med fleras yrkande och
Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och
finner att dessa bifalls.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande och
Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande.
Nej för avslag på Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande och
Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Jan Annerstedt (FNL), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M) och Hedvig Åkesson (KD)
avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 3 nedlagda röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att bifalla Philip Sandbergs (L) med
fleras yrkande och Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 487
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-08
PM – Avstyckning på Svanelyckan 3, Stadsparken i Lund
2020-08-12
Svar från Statens fastighetsverk 2020-01-29
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-06 § 64
Idétävling
Kommunkontoret tjänsteskrivelse 2019-02-06 Idétävling
Rapport Observatoriet 2018-12-07

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Servicenämnden,
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Tävlande i idétävlingen
Ajournering kl. 15.36 - 15.50.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (59)

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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§ 12 Biosfärområde Vombsjösänkan
Dnr KS 2020/0245

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

arbetet med att skapa biosfärområdet Vombsjösänkan ska
koordineras av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

överföra avsatta medel om 645 000 kr från tekniska nämnden
till kommunstyrelsen från 2021.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ instämmer i liggande förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-06 att
godkänna förstudierapporten Biosfärområde Vombsjösänkan samt
att anta den kommungemensamma avsiktsförklaringen att Sjöbo,
Lund och Eslövs kommuner har för avsikt att efter respektive
kommuns och nationella programkommitténs godkännande av
förstudien ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO år 2020.
Den nationella programkommittén har i slutet av oktober 2020
beslutat att godkänna den förstudie som Lunds, Sjöbo och Eslövs
kommuner arbetat med sedan 2012 samt att tillstyrka förfrågan om
att ge Vombsjösänkan en biosfärkandidatstatus.
Kandidaturen är tre-årig och innebär att en medfinansiering på 450
000 kr/år från Naturvårdsverket 2021-2023 tillförs den
treårsbudget kommunerna i Sjöbo, Eslöv och Sjöbo tidigare har
kommit överens om. Kandidaturen är tänkt att leda till att den
nationella biosfärskommittén nominerar Vombsjösänkan för beslut i
UNESCO om att bli godkänd som ett internationellt biosfärsområde.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Björn Abelson (S), Karin Svensson
Smith (MP), Camilla Neptune (L), Helena Falk (V),
Jan Annerstedt (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att arbetet med att skapa biosfärområdet Vombsjösänkan ska
koordineras av kommunstyrelsen och
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra avsatta medel om 645 000 kr från tekniska nämnden
till kommunstyrelsen från 2021.

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

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU 2020-11-30 § 467
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-24
Programkommitténs synpunkter
Förstudie Biosfärområde Vombsjösänkan 2019

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 13 Yttrande över remiss från Regeringskansliet,
Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott
(SOU 2020:57)
Dnr KS 2020/0839

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara remissen gällande promemoria Ett särskilt hedersbrott
(SOU 2020:57), i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Sammanfattning
Regeringskansliet, Justitiedepartementet har begärt yttrande
över promemoria Ett särskilt hedersbrott som föreslår införande av
en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning, som
uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck.
Utredaren har även gjort övervägande av preskriptionstiden för
sådan brottslighet, samt analyserat om minimistraffet för grov
kvinnofridskränkning och grov fridskränkning bör höjas och lagt ett
förslag om detta. Vidare har man övervägt och föreslagit
förändringar i lagstiftningen avseende kontaktförbud (dir. 2019:43).
Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
19 januari 2021.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 488
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02
Förslag till yttrande 2020-12-02
Remiss Ett särskilt hedersbrott SOU 2020:57

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Regeringskansliet, justitiedepartementet
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 14 Ansökan från Tjejjouren Lund om utökat
ekonomiskt stöd under pandemin
Dnr KS 2020/0534

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Tjejjouren i Lund ekonomiskt stöd under pandemin om
20 000 kronor för 2021

att

finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel och

att

uppmana kultur- och fritidsnämnden att fortsätta dialogen med
föreningen kring en eventuell IOP för en mötesplats för unga
HBTQ+ personer i Lund.

Sammanfattning
Tjejjouren i Lund har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd
från kommunen. Tjejjouren ansöker dels om extra stöd under
pandemin men uppmärksammar även sitt behov av ekonomiskt stöd
till lokaler och mötesplatser för unga HBTQ+- personer.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fanny Johansson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att bevilja Tjejjouren i Lund ekonomiskt stöd under pandemin om
20 000 kronor för 2021
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel och
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att fortsätta dialogen med
föreningen kring en eventuell IOP för en mötesplats för unga HBTQ+
personer i Lund.

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

Underlag för beslut




Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 489
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-10
Svar från Tjejjouren 2020-12-02

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13



Ansökan för Tjejjouren om ekonomiskt stöd 2020-11-30
Prioritera unga tjejer och transpersoner i Lunds kommun
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-09-28 § 342

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Tjejjouren i Lunds kommun,
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 15 Svar på skrivelse från Lina Olsson (S) Utöka
stödet till kvinno- och tjejjourer för att möta det
ökade våldet
Dnr KS 2020/0398

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse skrivelsen besvarad med vad som redovisats i
kommunkontoret i tjänsteskrivelse.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 15/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ vill se skrivelsen bifallen.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har den 21 april 2020 inkommit med en
skrivelse till kommunstyrelsen där de föreslår kommunstyrelsen
besluta att utöka finansieringen till kvinno- och tjejjourer i Lunds
kommun med 500 000 kr för 2020, att finansiering ska ske med
kommunstyrelsens reserverade medel, samt att uppdra åt
kommunkontoret att skyndsamt inleda en dialog med kvinno- och
tjejjourer, polisen och andra berörda organisationer i Lunds
kommun i syfte att öka beredskapen mot våld i nära relationer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-0928 att bevilja
20 000 kronor i stöd till Tjejjouren ur kommunstyrelsens
reserverade medel och att Tjejjouren åläggs att återkomma till
kommunstyrelsens arbetsutskott med en skriftlig redovisning på hur
stödet har använts, att remittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för att redogöra för eventuella planerade eller
pågående stödåtgärder, partnerskap eller motsvarande samarbeten
med Tjejjouren samt att uppdra åt kommunkontoret att komplettera
ärendet med en barnkonsekvensanalys.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-13

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att anse skrivelsen besvarad med vad som redovisats i
kommunkontoret i tjänsteskrivelse.
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla skrivelsen.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) instämmer i
Fanny Johanssons (S) yrkande.

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

Underlag för beslut










Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 490
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-11-19
§ 131 Yttrande över utöka stödet till kvinno- och tjejjourer
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03
Yttrande över utöka stödet till kvinno- och tjejjourer
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-28 § 342
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-25
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-19 § 116
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-06
Skrivelse från Lina Olsson (S) Utöka stödet till kvinno- och
tjejjourer för att möta det ökade våldet

Beslutet skickas till
För kännedom:
Tjejjouren
Kultur- och fritidsnämnden
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Busskörfält och förbättrad framkomlighet för
busstrafik
Dnr KS 2020/0542

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med vad tekniska nämnden anfört.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 16/01-02.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har den 18 juni 2020 lämnat in en
motion till kommunfullmäktige och föreslagit att tekniska nämnden
ska ges i uppdrag att i samarbete med Skånetrafiken genomföra
åtgärder som förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken.

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första att-sats och
att avslå motionens andra att-sats.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Jan Annerstedt (FNL) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med vad tekniska nämnden anfört.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Jan Annerstedts (FNL)
med fleras yrkande mot Björn Abelsons (S) med fleras yrkande om
bifall till motionens första att-sats och finner Jan Annerstedts (FNL)
med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Jan Annerstedts (FNL) med flera yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) med fleras yrkande om att bifalla
motionens första att-sats.
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 Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande.
Därefter ställer ordförande Jan Annerstedts (FNL) med fleras
yrkande mot Björn Abelsons (S) yrkande om att avslå motionens
andra att-sats mot Karin Svenssons (MP) med fleras yrkande och
finner Jan Annerstedts (FNL) 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 Björn Abelsons (S) yrkande ska vara
motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Nej för bifall till Björn Abelsons (S) 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 och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S)
röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 3 nej-röster och 2 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 491
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 §
288 Motion (MP) - Busskörfält och förbättrad framkomlighet
för busstrafik
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Busskörfält och förbättrad framkomlighet för busstrafik
Karin Svensson Smiths (MP) motion Busskörfält och bättre
framkomlighet för busstrafik 2020-06-18

Beslutet skickas till
För kännedom:
Tekniska nämnden
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 17 Motion från Karin Svensson Smith (MP) och
Ulf Nymark (MP) Parkeringsregler som uppmuntrar
till cykling
Dnr KS 2019/0696

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 17/01.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:
Regler för långtidsparkering av cyklar behöver uppmärksammas
bättre och frågan kommer att lyftas i tekniska förvaltningen och
parkeringsbolaget.
Inga-Kerstin Eriksson (C) instämmer i Jan Annerstedts (FNL)
protokollsanteckning.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Ulf Nymark (MP) har den 19
september 2019 lämnat in rubricerad motion. Motionärerna yrkar
att kommunfullmäktige ska besluta:
att tekniska nämnden i Lokal trafikföreskrift ska ange en generell
maxgräns för parkering i cykelställ till 14 dygn i stället för 24
timmar
att undantag från 14 dygnsregeln bör gälla vid Lund C och andra
ställen nära hållplatser för att gynna daglig pendling samt vid affärer.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att regler för cykelparkering
skyltas tydligt så att det framgår vilka tider som gäller
att ge tekniska nämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige
återkomma med ett åtgärdsprogram för hur slängda och felaktigt
uppställda elsparkcyklar snabbt ska kunna bortforslas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt tekniska nämnden att där det är möjligt och lämpligt
utöka antalet cykelparkeringar där det är tillåtet att parkera
säkert längre än 24 timmar.
Anders Almgren (S) och Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande.
Jan Annerstedt (FNL), Fredrik Ljunghill (M), Hans-Olof
Andersson (SD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande.
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 Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande.

Underlag för beslut



Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 492
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02

Utdragsbestyrkande

38 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13




Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 287
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28
Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ulf Nymark (MP)
Parkeringsregler som uppmuntrar till cykling

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utveckling
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

39 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 18 Motion från Anders Almgren (S),
Lena Fällström (S), Björn Abelson (S) Säkerställ
tillgången på seniorbostäder i tätorterna utanför
staden
Dnr KS 2020/0626

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete i
enlighet med tjänsteskrivelsen och uttalade
ambitionshöjningar i verksamhetsdrivande nämnder, råd och
styrelser.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 18/01-03.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ vill säga bifall till motionen samt påtala vikten
av god dialog med berörda intresseföreningar.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) m.fl. har 2020-07-22 lämnat in motionen Din
ålder ska inte avgöra vilken del av kommunen du bor
i. Socialdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta
att byggnadsnämnden och tekniska nämnden ska ges i uppdrag att
säkerställa tillgången på seniorbostäder i tätorterna utanför staden.
Enligt motionen ska detta göras genom att nämnderna tar fram en
plan som inarbetas i relevanta styrdokument och att en särskild
dialog förs med de organisationer som representerar kommunens
pensionärer och seniorer.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

40 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13
att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete i
enlighet med tjänsteskrivelsen och uttalade ambitionshöjningar i
verksamhetsdrivande nämnder, råd och styrelser.
Jan Annerstedt (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Philip Sandberg (L) instämmer i Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Hans-Olof Andersson (SD), Karin Svensson Smith (MP) och
Helena Falk (V) instämmer i Björn Abelsons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S),
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.

Underlag för beslut



Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 493
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02

Utdragsbestyrkande

41 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13






Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-10-15 § 193
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 290
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Motion från Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn
Abelson (S) Säkerställ tillgången på seniorbostäder i
tätorterna utanför staden 2020-07-22

Beslutet skickas till
För kännedom:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

42 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 19 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Låt
Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet till
biosfärområdet Kristianstads Vattenrike
Dnr KS 2019/0924

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med kommunstyrelsens beslut att
ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO 2020 för
biosfärområdet Vombjösänkan.

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

Protokollsanteckningar
Cherry Bartrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ instämmer i Miljöpartiets med fleras yrkande.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har 2019-12-20 inkommit med
motionen Låt Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet till
biosvärområdet Kristianstads Vattenrike. Kommunfullmäktige
föreslås besluta att Lunds kommun tillsammans med Sjöbo kommun
och Eslövs kommun bör verka för att Vombsjösänkan får ett officiellt
godkännande som biosfärområde.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad med kommunstyrelsens beslut att
ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO 2020 för
biosfärområdet Vombjösänkan.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen bifalls med hänvisning till kommunstyrelsens beslut
2020 att ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO för
biosfärsområde Vombsjösänkan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

43 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.

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

Underlag för beslut







Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 494
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-0406 § 139 Biosfärsområde Vombsjösänkan
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-05-13 § 162 Låt
Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-22 Låt
Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Låt Vombsjösänkan
bli Lunds motsvarighet till biosfärområde Kristianstads
Vattenrike

Utdragsbestyrkande

44 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande

45 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 20 Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Handlingsplan med anledning av klimatnödläge
Dnr KS 2020/0271

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

besvara motionen med hänvisning till att den reviderade
LundaEko ska leda till de konkreta åtgärder som motionären
avser.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 20/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Bartrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ är positiva till motionen och till Miljöpartiets
hänvisning till klimatkontraktet. Det behövs mer aktion och konkreta
åtgärder såväl kort- som långsiktigt.

Sammanfattning

Karin Svensson Smith (MP) har 2020-03-11 lämnat in
motionen Handlingsplan med anledning av klimatnödläge. I motionen
föreslår Karin Svensson Smith (MP) att kommunen ska ta fram en
handlingsplan med anledning av att kommunen erkänt att det råder
ett globalt klimatnödläge.
Lunds kommun har sedan januari 2020 en ny energiplan med
åtgärder som ska bidra till att nå kommunens klimatmål. Kommunen
leder också det breda samverkansprojektet Klimatneutrala Lund
2030, som år 2021 ska leverera en handlingsplan.
Det är inte lämpligt att besluta om en ny handlingsplan innan det går
att bedöma vilka resultat energiplanen och Klimatneutrala Lund
2030 leder till.

Justerare

Utdragsbestyrkande

46 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med hänvisning till att den reviderade
LundaEko ska leda till de konkreta åtgärder som motionären avser.
Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L) och Inga-Kerstin
Eriksson (C) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till det klimatkontrakt med
regeringen som Lunds kommun undertecknade den 11/12 2020 och
där kommunen åtar sig att investera i åtgärder för klimat och miljö
med sikte på en klimatneutral stad 2030.
Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Anders Almgrens (S) 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) med
fleras yrkande ska vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgren (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande

47 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13
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)
och Björn Abelson (S) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) 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 i enlighet med
Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § § 495
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-04
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Handlingsplan med
anledning av klimatnödläge

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, Hållbar tillväxt
Motionären

Ajournering kl. 17.21 - 17.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

48 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 21 Anmälningsärenden till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-01-13
Dnr KS 2021/0002

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-13:
1. Analys och åtgärdsförslag från Nationella
vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen i hälso- och
sjukvården efter pandemivåren 2020
Dnr KS 2020/0982
2. Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-11-19 § 213
Inrättande av ett skönhetsråd
Dnr KS 2020/0988
3. Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2020-12-04 Åtgärder
innebärande en tidsbegränsad övergång till fjärr- och
distansundervisning i Lunds kommunala gymnasieskolor
Dnr KS 2020/1051
4. Riksantikvarieämbetets beslut 2020-12-08 Ändring av
skyddsbestämmelser för det statliga byggnadsminnet Lunds
botaniska trädgård, Botanicum 15, Lunds kommun, Skåne län
Dnr KS 2020/1054
5. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-12-09 § 194
Månadsstatistik över flyktingmottagningen 2020
Dnr KS 2020/0137
6. Verksamhetsberättelse 2020, kommunala integrationsrådet
Dnr KS 2020/0083
7. Protokoll från Förbundsstyrelsen VA SYD 2020-12-03
Dnr KS 2020/0240

Justerare

Utdragsbestyrkande

49 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13
8. Protokollsutdrag servicenämnden 2020-12-09 § 86
Personalmåltidspris i Lunds kommun 2021
Dnr KS 2020/1060
9. Statens institutionsstyrelse, SiS inför e-tjänst för elektroniskt
undertecknade beslut om omedelbart omhändertagande
2020-12-07
Dnr KS 2020/1068
10. Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16 §
105 Årlig justering av förbehållsbelopp och avgifter inom
äldreomsorg och för personer med funktionsvariationer,
2021
Dnr KS 2020/1094
11. Sveriges Kommuner och Regioner, Meddelande från styrelsen
- Överenskommelse mellan Staten och SKR om Välfärdsteknik
med de äldre i fokus 2021, 2020-12-18
Dnr KS 2020/1095
12. Sveriges Kommuner och Regioner, Meddelande från styrelsen
– Överenskommelse mellan Staten och SKR inom området
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022, 2020-12-18
Dnr KS 2020/1096
13. Protokoll från Romeleås- och sjölandskommittén (RÅSK)
2020-11-13
Dnr KS 2020/0289
14. Verksamhetsberättelse 2020, kommunala studentrådet
Dnr KS 2020/0082
15. Verksamhetsberättelse 2020, kommunala pensionärsrådet
Dnr KS 2020/0084
16. Ordförandebeslut, utbildningsnämnden - förlängning av tiden
för bedrivande av fjärr- och distansundervisning i Lunds
kommunala gymnasieskolor daterat, 2020-12-22
Dnr KS 2020/0051

Justerare

Utdragsbestyrkande

50 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13
17. Ordförandebeslut, utbildningsnämnden - åtgärder
innebärande en tidsbegränsad övergång till fjärr- och
distansundervisning i Middle Years Programme (MYP) 3-5 vid
International School of Lund katedralskolan(ISLK), daterat
2021-01-08
Dnr KS 2020/0029
18. Ordförandebeslut, utbildningsnämnden - åtgärder
innebärande en tidsbegränsad övergång till fjärr- och
distansundervisning för Modersmålscentrums
modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola
avseende fristående skolor, daterat 2021-01-08
Dnr KS 2020/0028

Underlag för beslut



Justerare

Anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde
2021-01-13 - sammanställning
Anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde
2021-01-13 - handlingarna

Utdragsbestyrkande

51 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 22 Protokoll från styrelsemöten i Lunds Rådhus AB
Dnr KS 2021/0004

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll från Lunds Rådhus AB anmäls till
kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 2021:
1. Protokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB 2020-11-30
Dnr LR 2020/0046
2. Protokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB 2020-12-07
Dnr LR 2020/0064

Underlag för beslut



Justerare

Förteckning över protokoll från Lunds Rådhus AB 2021-01-13
Protokoll från Lunds rådhus AB 2021-01-13

Utdragsbestyrkande

52 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 23 Protokoll från kommunstyrelsens utskott 2020
Dnr KS 2021/0005

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll från kommunstyrelsens utskott anmäls till
kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott



2020-11-30
2020-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering


2020-12-14

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott


2020-12-15

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott


2020-12-08

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott


2020-11-18

Underlag för beslut



Justerare

Förteckning över kommunstyrelsens utskottsprotokoll 202101-13
Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 2021-01-13

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 24 Minnesanteckningar från de kommunala råden
år 2020
Dnr KS 2021/0006

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande minnesanteckningar anmäls till kommunstyrelsens
sammanträde den 13 januari 2021:
Kommunala studentrådet


2020-12-03

Kommunala integrationsrådet


2020-12-01

Kommunala pensionärsrådet


2020-11-24

Underlag för beslut



Justerare

Förteckning över de kommunala rådens minnesanteckningar
2021-01-13
De kommunala rådens minnesanteckningar 2021-01-13

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

55 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

56 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

§ 27 Ansökan från Kvinnojouren Lund om utökat
ekonomiskt stöd för 2021 års verksamhet
Dnr KS 2020/1103

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

överlämna skrivelsen från kvinnojouren Lund till
socialnämnden

att

i enlighet med kommunfullmäktiges beslut föra över 1 miljon
kronor för förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer för
stöd till kvinnojouren och tjejjouren från kommunstyrelsen till
socialnämnden för åren 2021, 2022 och 2023 och

att

uppmana socialnämnden att förstärka befintlig IOP med
Kvinnojouren, att ge ekonomiskt stöd och etablera ett
samarbete med Tjejjouren samt att vidta andra insatser för att
stärka arbetet mot våld i nära relationer och att eventuellt
återkomma till kommunstyrelsen vid behov av extra
finansiering

att

i kommande remisser och yttranden driva frågan om att höja
straffen för grov kvinnofridskränkning, att öka användningen
av elektronisk fotboja och att den skyddade zonen vid
kontaktförbud utökas så att gärningsmän i grova fall inte ska få
vara i samma kommun som offret, alltså ett kommunalt
vistelseförbud.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ ställer sig i stort bakom KS beslut men hade
föredragit om ordet "eventuellt" i tredje att-satsen togs bort.
Jourerna bör uppmuntras att återkomma vid behov av extra
finansiering.

Sammanfattning
Kvinnojouren Lund ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen om
utökat ekonomiskt stöd. Socialnämnden har ansvaret för stöd till
utsatta och har i det arbetet både egen verksamhet vid Kriscentrum
mellersta Skåne samt en IOP med kvinnojouren. Skrivelsen föreslås
därför överlämnas till socialnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

57 (59)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Kommunfullmäktige beviljade kommunstyrelsen 1 miljon kronor för
åren 2021 - 2023 för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck. Anslaget föreslås överföras till socialnämnden.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Fanny Johansson (S), Hans-Olof
Andersson (SD), Karin Svensson Smith (Mp), Helena Falk (V),
Jan Annerstedt (FNL) och Philip Sandberg (L) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att överlämna skrivelsen från kvinnojouren Lund till socialnämnden
att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut föra över 1 miljon
kronor för förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer för stöd
till kvinnojouren och tjejjouren från kommunstyrelsen till
socialnämnden för åren 2021, 2022 och 2023 och
att uppmana socialnämnden att förstärka befintlig IOP med
Kvinnojouren, att ge ekonomiskt stöd och etablera ett samarbete
med Tjejjouren samt att vidta andra insatser för att stärka arbetet
mot våld i nära relationer och att eventuellt återkomma till
kommunstyrelsen vid behov av extra finansiering
att i kommande remisser och yttranden driva frågan om att höja
straffen för grov kvinnofridskränkning, att öka användningen av
elektronisk fotboja och att den skyddade zonen vid kontaktförbud
utökas så att gärningsmän i grova fall inte ska få vara i samma
kommun som offret, alltså ett kommunalt vistelseförbud.

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

Underlag för beslut





Justerare

Protokollsutdrag KS AU 2021-01-11 § 8
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-04
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-17 § 313
Skrivelse från Kvinnojouren 2020-12-30

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-13

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Socialnämnden
Kommunkontoret – ekonomi
För kännedom:
Kvinnojouren Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

59 (59)

