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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-03-03 klockan 14.00–17.55, ajournering
klockan 14.59 - 15.05 och 16.42 - 16.55, Sessionssalen,
Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt
Helena Falk (V), § 65 - 97, kl. 14.00 - 17.53, deltar digitalt
Hans-Olof Andersson (SD), deltar digitalt
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Helena Falk (V) § 98 - 100,
deltar digitalt
Fabian Zäll (L), deltar digitalt
Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Klas Svanberg (M), deltar digitalt
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Mattias Horrdin (C), § 65 - 99, ej § 99 på grund av jäv,
kl. 14.00 - 17.54, deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt
Lena Fällström (S), deltar digitalt
Kenth Andersson (S), deltar digitalt
Axel Hallberg (MP), deltar digitalt
Cherry Batrapo (FI), deltar digitalt
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, § 67 - 100, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, § 71 - 87, deltar digitalt
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Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Justerare

Björn Abelson (S) med Birger Swahn (M) som ersättare

Paragrafer

§ 65–100

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 10 mars 2021 kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Björn Abelson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

3 (68)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-03-03

KS 2020/0826

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-03

Paragrafer

§ 65–100

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

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

utse Björn Abelson (S) till justerare med Birger Swahn (M) som
ersättare och

att

digital justering äger rum onsdagen den 10 mars 2021
kl. 10.00.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att kommunstyrelsen utser
Björn Abelson (S) till justerare med Birger Swahn (M) som
ersättare och att digital justering äger rum onsdagen
den 10 mars 2021 kl. 10.00.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 66 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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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 67 Finansiell rapport per den 31 januari 2021
Dnr KS 2021/0060

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporten och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Finansiell rapport per den 31 januari 2021.

Underlag för beslut




Justerare

Finansiell rapport 2021-01-31
Bilaga 1 Finansiell rapport 2021-01-31
Kommunstyrelsens reserverade medel 2021 per 2021-02-11

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 68 Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn
och tillstånd Räddningstjänsten Syd
Dnr KS 2020/1088

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE), att gälla från och med
den 1 april 2021.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till reviderade
taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lagen om skydd
mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE). Revideringen rör taxekonstruktionen och är av mindre
omfattning. Taxan ska fastställas av respektive medlemskommun
och föreslås börja gälla den 1 april 2021.
Ärendet har behandlats i Lunds Rådhus AB i enlighet med Lunds
kommuns Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens
bolag, antagen av fullmäktige den 19 december 2019.

Underlag för beslut






Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17
Protokollsutdrag, Räddningstjänsten Syd, direktionen 202012-18, § 84
Förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt
lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Beslut i styrelsen i Lunds Rådhus AB 2021-02-01 § 10
Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd,
Räddningstjänsten Syd LR 2021/0012
Kompletterande underlag från Räddningstjänsten Syd med
förtydligande av föreslagna förändringar

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Räddningstjänsten Syd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 69 Nya ägardirektiv och bolagsordningar för
Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB
Dnr KS 2019/0094

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge miljö- och hälsoutskottet i uppdrag att följa upp och föreslå
åtgärder gällande 1.12 Tankställen för biogas ur energiplanen.
Uppdraget ska ske i samverkan med Kraftringen AB.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag på ägardirektiv för Kraftringen AB

att

anta förslag på bolagsordning för Kraftringen AB och

att

anta förslag på bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ).

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 69/01-04.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ vill snabba på utfasningen av fossila alternativ
och förordar fortfarande ett direktiv med 100 % förnybart.

Sammanfattning
Ägarkommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby har genomfört en
översyn av bolagsordningarna för Kraftringen AB och Kraftringen
Energi AB (publ) samt ägardirektivet för Kraftringen AB.
Förslag till nya styrdokument ska beslutas av respektive
ägarkommuns kommunfullmäktige före den 27 april 2021, vilket är
det datum då Kraftringen håller stämma och antar nya
bolagsordningar och ägardirektiv.

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
Kommunkontoret bedömer, liksom Lunds Rådhus AB, att de nya
förslagen går väl i linje med Lunds kommuns fokusmål, miljömål och
finansiella mål. Ärendet har beretts av Lunds Rådhus AB.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof
Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag på ägardirektiv för Kraftringen AB
att anta förslag på bolagsordning för Kraftringen AB och
att anta förslag på bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ).
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag
med följande tillägg
att under §4 i föreslagna ägardirektiv lägga till följande: "b) Värna
det byggda kulturarvet." och att genomföra redaktionella ändringar
som konsekvens av detta tillägg.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Helena Falks (V) yrkande.
Därutöver yrkar Karin Svensson Smith (MP) att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande tillägg
att i punkt 4a. i Förslag till nytt ägardirektiv lägga till “... och sträva
efter negativa utsläpp av koldioxid”
att i punkt 4a. i Förslag till nytt ägardirektiv lägga till “Bolaget skall
svara för en god och allsidig energiförsörjning, vilket bl a innebär att
bolaget på affärsmässiga grunder ska bidra till att behov av biogas
som fordonsdrivmedel tillgodoses i ägarkommunerna.
Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Helena Falks (V) och
Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkanden.
Camilla Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen som tillägg beslutar
att ge miljö- och hälsoutskottet i uppdrag att följa upp och föreslå
åtgärder gällande 1.12 Tankställen för biogas ur energiplanen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-03-03
Uppdraget ska ske i samverkan med Kraftringen AB.
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Helena Falk (V) instämmer i Camilla Neptunes (L)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först sitt eget med fleras
yrkande mot Helena Falks (V) och Karin Svensson Smiths (MP)
yrkanden och finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla
Camilla Neptunes (L) med fleras tilläggsyrkande och finner frågan
med ja besvarad.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Camilla Neptunes (L) med fleras tilläggsyrkande.
Nej för avslag på Camilla Neptunes (L) 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) och Helena Falk (V)
röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Hedvig Åkesson (KD) och
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nedlagda röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Camilla Neptunes (L) med fleras tilläggsyrkande.

Underlag för beslut




Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-16
Bilaga 1 Jämförelse mellan förslag till nya och nu gällande
styrdokument, 2021-02-16
Bilaga 2 Förslag till nytt ägardirektiv för Kraftringen AB,
2021-02-16

Utdragsbestyrkande

12 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03







Bilaga 3 Nu gällande ägardirektiv för Kraftringen AB
Bilaga 4 Förslag till ny bolagsordning för Kraftringen AB,
2021-02-16
Bilaga 5 Nu gällande bolagsordning för Kraftringen AB
Bilaga 6 Förslag till ny bolagsordning för Kraftringen Energi
AB (publ), 2021-02-16
Bilaga 7 Nu gällande bolagsordning för Kraftringen Energi AB
(publ)
Bilaga 8 Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2020-12-07 § 146
Nya styrdokument för Kraftringen

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kansli
För kännedom:
Lunds Rådhus AB
Eslövs kommun
Hörby kommun
Lomma kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 70 Bildandet av ett servicebolag inom
Citysamverkan ideell förening
Dnr KS 2021/0128

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
nedanstående beslut, att ge kommundirektören i uppdrag att
tillsammans med övriga medlemmar i Lund Citysamverkan
Ideell förening se över föreningens stadgar och ta fram förslag
på relevanta styrdokument för nybildande aktiebolaget med
beaktande av kommunens förutsättningar för medverkan i
föreningen och indirekt delägarskap i aktiebolaget

att

under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
nedanstående beslut, att ge kommundirektören i uppdrag att
företräda Lunds kommun vid årsmöte samt andra
medlemsmöten i Lund Citysamverkan Ideella förening och att
där biträda av föreningens styrelse framlagda beslutsförslag
med avseende på nödvändiga beslut för att åstadkomma
utvecklade samverkansformer samt bildande av helägt
aktiebolag i enlighet med intentionerna i detta ärende.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

kommunen ska verka för utvecklade samarbetsformer inom
Lund Citysamverkans Ideella förening genom bildandet av ett
av föreningen helägt aktiebolag och

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta eventuellt nödvändiga
kompletterande beslut med avseende på Lund Citysamverkan
Ideella förenings utveckling av samarbetsformer samt bildande
av helägt aktiebolag.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 70/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ är i nuläget tveksamma till att involvera Lunds
kommun i ytterligare bolagsbildning och behöver mer underlag
innan vi fullt ut kan ställa oss bakom denna idé.

Sammanfattning
Lund Citysamverkan Ideell förening är ett samarbetsforum för
utveckling och marknadsföring av Lunds stadskärna. Medlemmar i
föreningen är Handelsföreningen i Lund, Fastighetsägarföreningen
Lund City och Lunds kommun. I diskussioner om den framtida
organiseringen av Citysamverkan har bildandet av ett helägt
servicebolag till Lund Citysamverkan Ideell förening framförts som
en önskvärd utveckling.
En bolagsbildning gör det möjligt för Lund Citysamverkan att teckna
avtal med ett svenskt företag för kortinlösen. Därmed säkras
framtiden för Citysamverkans presentkort och intäkterna till
anslutna butiker.
Då Lunds kommun är intressent i Citysamverkan Ideell Förening och
frågan är av principiell beskaffenhet har fullmäktige rätt att ta
ställning.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Helena Falk (V) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med styrelsens förslag i Lunds Rådhus AB
att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nedanstående
beslut, att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med
övriga medlemmar i Lund Citysamverkan Ideell förening se över
föreningens stadgar och ta fram förslag på relevanta styrdokument
för nybildande aktiebolaget med beaktande av kommunens
förutsättningar för medverkan i föreningen och indirekt delägarskap
i aktiebolaget
att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nedanstående
beslut, att ge kommundirektören i uppdrag att företräda Lunds
kommun vid årsmöte samt andra medlemsmöten i Lund
Citysamverkan Ideella förening och att där biträda av föreningens
styrelse framlagda beslutsförslag med avseende på nödvändiga
beslut för att åstadkomma utvecklade samverkansformer samt
bildande av helägt aktiebolag i enlighet med intentionerna i detta
ärende.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen ska verka för utvecklade samarbetsformer inom Lund
Citysamverkans Ideella förening genom bildandet av ett av
föreningen helägt aktiebolag och
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta eventuellt nödvändiga
kompletterande beslut med avseende på Lund Citysamverkan Ideella
förenings utveckling av samarbetsformer samt bildande av helägt
aktiebolag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår
förslaget.

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 Hans-Olof Anderssons (SD) 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), Anders Almgren (S),
Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP)
och Helena Falk (V) röstar ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 1 nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.

Underlag för beslut



Justerare

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB
2021-02-01 § 9
Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-01-18

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03


Stadgar Lund Citysamverkan Ideell förening

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Lund Citysamverkan Ideell förening

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 71 Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott
för yttrande kring Program Stambanan gällande
lokaliseringsutredningen
Dnr KS 2019/0646

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande
till Trafikverket gällande lokaliseringsutredningen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 71/01.

Sammanfattning
Lunds kommun ska yttra sig angående lokaliseringsutredningen till
Trafikverket i samråd tre senast den 30 mars. Därför behöver
kommunstyrelsen ge kommunstyrelsens arbetsutskott delegation på
att yttra sig för Lund kommuns räkning för att hantera den politiska
processen och den snäva tidsplanen som Trafikverket har angående
samråd nummer tre.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande
till Trafikverket gällande lokaliseringsutredningen.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ett extra kommunstyrelsesammanträde sammankallas för att
besluta om yttrande till Trafikverket gällande
lokaliseringsutredningen. Mötet bör lämpligtvis äga rum det datum
som i tjänsteskrivelsen föreslås som datum för KS AU-sammanträde,
2021-03-22.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) 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), Anders Almgren (S),
Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP)
och Helena Falk (V) röstar ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 1 nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 29
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-02

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning och externa relationer

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 72 Antagande av taxa för bygglov med mera för
byggnadsnämnden
Dnr KS 2020/1072

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreliggande förslag till ny taxa för bygglov,
nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och
strandskyddsdispens

att

gälla från och med den 1 april 2021.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till ny taxa för bygglov,
nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och
strandskyddsdispens.
Den nya taxan blir hållbar över tid och lättare att tillämpa på grund
av att de flesta avgifterna framgår direkt i respektive taxetabell utan
komplicerade formelberäkningar. Det blir också lättare för sökanden
att redan på förhand utläsa vilken avgift som ska betalas.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 30
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-28
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-12-10 § 231
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-26
Förslag till taxa för bygglov med mera

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 73 Antagande av taxa för nyttjande av geografisk
information för byggnadsnämnden
Dnr KS 2020/1071

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till taxa för nyttjande av geografisk information

att

gälla från och med den 1 april 2021.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har överlämnat förslag till ny taxa för nyttjande
av geografisk information.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 april 2021 och innebär inte
någon förändring mot nuvarande taxa från 2012, utöver ett höjt
timpris för att motsvara nivån för byggnadsnämndens övriga
avgiftsfinansierade verksamhet.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 31
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-12-10 § 232
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-26
Förslag till taxa för nyttjande av geografisk information

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 74 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten
i Lunds kommun inom VA Syd
Dnr KS 2020/1073

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

baserat på VA Syd:s bedömda lånebehov under 2021-2023 om
600 miljoner kronor utöka den totala låneramen till VA Syd
med 600 miljoner kronor vilket innebär en total låneram på
1 600 miljoner kronor

att

VA Syd ges möjlighet att löpande göra framställningar till
Lunds kommun om upplåning inom fastställd låneram

att

finansiering kommer att ske genom extern upplåning

att

extern upplåning får göras i Lunds kommuns namn utöver den
låneram som beslutats av kommunfullmäktige i budget i den
mån det behövs för att möjliggöra utlåning till VA Syd.

Sammanfattning
Investeringar som görs av VA Syd ska enligt förbundsordningen
finansieras via upplåning hos förbundsmedlemmen. VA Syd:s
förbundsstyrelse hemställer i en skrivelse daterad 2020-12-11 om
medgivande till upplåning av medel om 600 miljoner kronor för
erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Lunds kommun för
perioden 2021-2023. Kommunfullmäktige beslutar enligt
finanspolicyn om ram för utlåning till bolag eller förbund. VA Syd:s
låneram hos Lunds kommun är för närvarande 1 000 miljoner
kronor. Hemställan innebär en utökning av låneramen med 600
miljoner kronor till 1 600 miljoner kronor.

Underlag för beslut





Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 32
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-15
Hemställan av förbundsstyrelsen daterad 2020-12-11 inkl.
bilagor
Beslut Förbundsfullmäktige VA Syd Fastställande av drift- och
investeringsbudget 2021 inklusive förslag drift- och
investeringsbudget 2021

Utdragsbestyrkande

22 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03



Budgetförslag 2021 VA Syd Lund inklusive investeringsplan
2022-2028
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-06-15 § 141
Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds
kommun inom VA Syd

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

Ajournering kl. 14.59 - 15.05.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 75 Beställning av gruppboende inom Tornsvalan 1,
Veberöd
Dnr KS 2020/0922

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna beställning av gruppboende inom Tornsvalan 1 med
31 miljoner kronor i investeringskostnad samt ge
servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen

att

vård- och omsorgsnämnden ersätts för ökad internhyra på
1 990 000 kronor per år

att

finansiering beaktas i 2023 års EVP process.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C) får till protokollet anteckna:
Det är viktigt att vård- och omsorgsnämndens beslut att
bullerdämpande åtgärder vidtages i utemiljön mot den planerade
utbyggnaden av Pallvägen och mot väg 11 genomförs. Värmeöar bör
dessutom förebyggas.
Camilla Neptune (L), Cherry Batrapo (FI), Anders Almgren (S),
Karin Svensson Smith (MP), Jan Annerstedt (FNL) och
Helena Falk (V) instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C)
protokollsanteckning.
Liv Severinsson (FNL) får till protokollet anteckna:
Småskaligt LSS-byggande medför orimligt höga kostnader vid
investering och drift. Framtida LSS-satsningar bör dra nytta av
skalfördelar och anknyta till andra boendeformer för optimalt utbud
av service och sociala kontakter.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har behov av utökad kapacitet av
bostäder med särskild service och vill därför uppföra en ny
gruppbostad i Veberöd med 6 lägenheter.
Enligt förslag kommer gruppbostaden ägas av Lunds kommun och
byggas i egen regi. Investeringskostnaden beräknas till 31 miljoner
kronor och den årliga internhyran till 1 990 000 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Camilla Neptune (L), Anders Almgren (S)
och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
att godkänna beställning av gruppboende inom Tornsvalan 1 med
31 miljoner kronor i investeringskostnad samt ge servicenämnden i
uppdrag att verkställa beställningen
att vård- och omsorgsnämnden ersätts för ökad internhyra på
1 990 000 kronor per år
att finansiering beaktas i 2023 års EVP process.

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

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 33
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-11-03
§ 86
Vård- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse 2020-10-05
LCC-analys

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
Servicenämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 76 Yttrande över förslag till översiktsplan för
Skurups kommun 2035
Dnr KS 2021/0047

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslaget till yttrande och översända det till
Skurups kommun.

Sammanfattning
Skurups kommun har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan
och vill nu inhämta synpunkter på förslaget. Översiktsplanen
beskriver kommunens långsiktiga och strategiska bedömning av hur
mark- och vattenområden bör användas och bebyggelsen bevaras
och utvecklas. En bärande del i översiktsplanen är utveckling av nya
boendemiljöer och därmed skapa förutsättningar för att nå
kommunens befolkningsökningsmål. Översiktsplanen har ett
planeringsperspektiv som sträcker sig till år 2035 och utgår från fyra
prioriterade inriktningar för en hållbar utveckling av Skurups
kommun: Attraktiva och trygga livsmiljöer, Nära till natur och
rekreation, Goda kommunikationer samt Levande hav och attraktivt
kustområde.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 34
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-21
Förslag till yttrande 2021-01-21
Översiktsplan Skurups kommun 2035 - samrådshandling

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 77 Remissvar till Socialdepartementet avseende
promemoria Efterlevandestöd för barn som får vård
eller boende bekostat av det allmänna (DS 2020:27)
Dnr KS 2020/1048

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

besvara remissen gällande promemorian Ds 2020:27 i enlighet
med upprättat förslag till yttrande.

Sammanfattning
Socialdepartementet har begärt yttrande över promemorian
Ds 2020:27. I promemoria föreslås att efterlevandestöd inte ska
lämnas åt barn eller unga som får vård eller boende bekostat av det
allmänna, t ex under vistelse vid institutioner, familjehem, HVB m fl.
De föreslagna bestämmelserna motsvarar vad som gäller för
underhållsstöd till barn och unga i motsvarande situationer.
Nuvarande bestämmelser har inneburit att efterlevandestöd har
tillämpats mer förmånligt än motsvarande bestämmelser för
underhållsstöd. Denna effekt har inte varit lagstiftarens avsikt.
Förslag till yttrande från Lunds kommun innebär att kommunen
ställer sig positiv till utredningens förslag. Lagändringen bedöms
som rimlig och konsekvenserna för kommunen bedöms som
proportionella i förhållande till lagförslagets effekter.
Remissvar ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 8 mars 2021.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 35
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26
Förslag till yttrande Ds 2020:27
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-01-20 § 4
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
För kännedom:
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 78 Yttrande över kommunrevisionens granskning
av politisk styrning, uppföljning och samordning
Dnr KS 2020/1070

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 78/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Instämmer med Anders Almgren (S) med flera. Feministiskt initiativ
anser att Socialdemokraternas tilläggsyrkande ger ett tydligare och
mer konstruktivt yttrande från kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Lunds kommuns revisorer har genomfört en granskning av den
politiska styrningen och uppföljningen hos kommunstyrelsen,
socialnämnden, barn- och skolnämnden, byggnadsnämnden och
miljönämnden med syfte att bedöma de förtroendevaldas delaktighet
och insyn, att granska hur målstyrningen i praktiken fungerar samt
hur delegationen utformas och delegerade beslut följs upp.
Granskningen har även avsett kommunstyrelsens samordning av
kommunens målstyrning.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag
att yttra sig i enlighet med upprättat förslag till yttrande med
följande tillägg sist i yttrandet
Kommunstyrelsen ser och delar det behov som framkommer från
flera nämnder om att en starkare samordning vad gäller den
politiska styrningen. Det hade väsentligen underlättats av ett mer
inkluderade arbetssätt och stärkt politisk dialog vad gäller arbete
med budget och övergripande mål. Detta är viktigt inte minst utifrån

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
perspektivet att det stärker möjligheten att i praktiken ta ett
gemensamt ansvar.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.
Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med
fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om kommunstyrelsen
kan bifalla Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på detsamma och
finner att kommunstyrelsen avslår Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande.
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 Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Anders Almgrens (S) med
fleras tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Underlag för beslut








Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 36
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-20
Förslag till yttrande 2021-01-27
Lunds kommuns revisorer Missiv granskning av politisk
styrning, uppföljning och samordning 2020-12-16
Lunds kommuns revisorer Granskningsrapport politisk
styrning, delrapport 1 2020-12-16
Lunds kommuns revisorer Granskningsrapport politisk
styrning, delrapport 2 2020-12-16
Lunds kommuns revisorer Granskningsrapport politisk
styrning, huvudrapport 2020-12-16

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Lunds kommuns revisorer
Kommunkontoret, utveckling

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 79 Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) Hjälp
restaurangnäringen att överleva
Dnr KS 2020/1007

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse skrivelsen besvarad med kommunkontorets föredragning.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 79/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ vill se skrivelsen bifallen, inklusive justeringar i
att-satser. Instämmer med Vänsterpartiet m fl.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) har inkommit med skrivelse till
kommunstyrelsen i vilken det föreslås att kommunstyrelsen beslutar
att de som omfattades av beslutet om hyresnedsättning från 27 april
erbjuds hyresfritt från 1 december 2020 till och med 28 februari.
Bakgrunden till förslaget är den pågående pandemin som drabbat
näringsidkare i allmänhet och restaurangnäringen i synnerhet.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
anse skrivelsen besvarad med kommunkontorets föredragning.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla skrivelsens första att-sats med justeringen att
hyresreduktionen ska gälla mellan 1 december 2020 och 30 april
2021 och
att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till det möte

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
som tidigare genomförts.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) instämmer i
Anders Almgrens (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 Anders Almgrens (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 Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 37
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26
Skrivelse från Anders Almgren (S) Hjälp restaurangnäringen
att överleva
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-04-23 § 152,
dnr KS 2020/0300

Beslutet skickas till
För kännedom:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 80 Svar på skrivelse från Lundakvintetten om
idétävling för Torngården i Stångby
Dnr KS 2019/0596

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen undersöka genomförbarheten av
tävlingsbidrag två, After Work Activity, med inspel från alla
inkomna tävlingsbidrag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2019 att uppdra åt
kommunkontoret att genomföra en idétävling för den framtida
användningen av Torngården i Stångby.
Kommunkontoret har tillsammans med serviceförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen genomfört idétävlingen mellan den 22 februari och den 31 maj 2020. Den
primära målgruppen för idétävlingen var Stångbyborna. Fyra
tävlingsbidrag har inkommit.

Underlag för beslut









Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 38
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-30
Tävlingsbidrag 4 Elin Assarsson/Ulrica Leander 2020-05-28
Tävlingsbidrag 3 Eri Thorén 2020-05-19
Tävlingsbidrag 2 Farhad Malekzadeh 2020-05-18
Tävlingsbidrag 1 Katarina Westerdal 2020-02-20
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-06 § 266, Beslut
om att genomföra idétävling för Torngården i Stångby
Skrivelse från Lundakvintetten om idétävling för Torngården
i Stångby 2019-09-20

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ledningsstöd
Kultur- och fritidsförvaltningen
För kännedom:
Byggnadsnämnden
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 81 Motion från Sebastian Jaktling (S),
Lena Fällström (S), Anders Almgren (S) och
Lina Olsson (S) Skapa en litterär oas mitt i staden
Dnr KS 2020/0625

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen och

att

därmed ge kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och
byggnadsnämnden i uppdrag att gemensamt arbeta fram ett
upprustningsprogram för stadsbiblioteket och Löwengrenska
trädgården med målbilden att skapa en litterär oas mitt i
staden.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ välkomnar motionen och ser fram emot denna
oas.

Sammanfattning
Sebastian Jaktling (S) m.fl. har 2020-07-22 lämnat in motionen En
litterär oas mitt i staden. Socialdemokraterna föreslår att
kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden och tekniska
nämnden i uppdrag att gemensamt arbeta fram ett
upprustningsprogram för stadsbiblioteket och Löwengrenska
trädgården med målbilden att skapa en litterär oas mitt i staden.
Upprustningsprogrammet bör innehålla en generell förbättring av
parken men framförallt knyta ihop den med stadsbiblioteket på ett
bättre och mer tillgängligt vis.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen och
att därmed ge kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och
byggnadsnämnden i uppdrag att gemensamt arbeta fram ett
upprustningsprogram för stadsbiblioteket och Löwengrenska
trädgården med målbilden att skapa en litterär oas mitt i staden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Karin Svensson Smith (MP), Hans-Olof Andersson (SD),
Helena Falk (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S),
Fredrik Ljunghill (M) och Philip Sandberg (L) instämmer i
Jan Annerstedts (FNL) yrkande.

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

Underlag för beslut







Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 39
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-27
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15
§ 111
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 291
Tekniska förvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse 2020-09-23
Motion från Sebastian Jaktling (S), Lena Fällström (S),
Anders Almgren (S) och Lina Olsson (S) En litterär oas mitt i
staden

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom:
Servicenämnden
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 82 Motion från Lena Fällström (S),
Lennart Prytz (S), Björn Abelson (S) och
Mattias Olsson (S) Låt efterfrågan styra utbudet!
Dnr KS 2019/0727

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 82/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministikst initiativ vill hålla diskussioner om marktillgång och var
vi bygger levande, men vi verkar överlag för ökat bostadsbyggande
och ser behovet av fler hyresrätter

Sammanfattning
Lena Fällström (S), Lennart Prytz (S), Björn Abelson (S) och
Mattias Olsson (S) har inkommit med en motion 2019-10-01 där de
föreslår att kommunen i sitt ägardirektiv ger Lunds Kommuns
Fastighets AB (LKF) i uppdrag att bygga i genomsnitt 400 bostäder
per år samt att uppdra åt tekniska nämnden att säkerställa tillgång
till mark för ändamålet.

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) instämmer i
Björn Abelsons (S) yrkande.
Birger Swahn (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
att avslå motionen.

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

Underlag för beslut









Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 40
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-08
Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2021-02-01
Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-01-19
Yttrande från LKF 2020-10-28
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-09-15 § 253
Motion
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-25 Motion
Motion från Lena Fällström (S), Lennart Prytz (S),
Björn Abelson (S) och Mattias Olsson (S) Låt efterfrågan styra
utbudet

Beslutet skickas till
För kännedom:
LKF
Kommunkontoret, utredning och externa relationer
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

38 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 83 Motion från Lars Wirtén (MP) Ge Kraftringen i
uppdrag att avskilja och lagra koldioxid, så kallad
bio-CCS
Dnr KS 2020/0256

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört i
tjänsteskrivelsen.

Protokollsanteckningar
Björn Abelson (S) får till protokollet anteckna:
Det är viktigt att Kraftringen så snart som möjligt när tillräcklig
kunskap finns går vidare och förverkligar koldioxidavskiljning och
lagring, gärna samverkan för att få bra teknik men vi ska fortsätta
ligga i framkant.

Sammanfattning
Lars Wirtén (MP) föreslår i motion, inkommen 2020-03-05, till
kommunfullmäktige att Lunds Rådhus AB ska få i uppdrag att
tillsammans med övriga ägarkommuner ta fram förslag på
ägardirektiv som tydliggör att Kraftringen AB ska leda utvecklingen
inom så kallad bio-CCS, med målet att investera i en anläggning för
koldioxidavskiljning för vidare koldioxidlagring.
Vidare föreslås att det nya ägardirektivet beslutas i en extra
bolagsstämma för att det nya ägardirektivet skyndsamt ska få laga
kraft.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson
Smith (MP), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört i
tjänsteskrivelsen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

39 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 41
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-02
Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2021-02-01 § 13
Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-01-13
Motion från Lars Wirtén (MP) Ge Kraftringen i uppdrag att
avskilja och lagra koldioxid, så kallad bio-CCS

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Kraftringen
Lunds Rådhus AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

40 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 84 Årsanalys 2020 för kommunstyrelsen och
politisk verksamhet
Dnr KS 2020/1074

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna årsanalysen för år 2020 för kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige inklusive revisionen. Årsanalysen för
kommunstyrelsens verksamhet redovisar nämndens mål och
måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhet-personal-,
miljöredovisning och ekonomi.
Utfallen jämfört med budget förkommunstyrelsens verksamhet
visade en negativ avvikelse på 0,7 miljoner kronor.
Utfallet för kommunfullmäktige inklusive revisionen visade en
positiv avvikelse på 1,3 miljoner kronor.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 42
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-02-11
Bilaga 1 Årsanalys för kommunstyrelsen
Bilaga 2 Årsanalys för kommunfullmäktige inkl.
kommunrevisionen

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

41 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 85 Stöd till Lund Art
Dnr KS 2021/0125

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 650 000 kr
för 2021 för att genomföra konstnärlig utsmyckning på
tre platser i stadskärnan i samråd med servicenämnden,
byggnadsnämnden och tekniska nämnden och

att

finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronaåtgärder.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 85/01.

Sammanfattning
Det senaste årets pandemi har påverkat stadsrummets roll och
betydelse för människor. Fler människor rör sig utomhus, umgås
utomhus och upptäcker att platser som tidigare utgjort ett
mellanrum mellan affärer, arbetsplatser och bostäder kan vara den
primära platsen för aktivitet, rekreation och umgänge. Därmed blir
också utformningen av stadsrummet än viktigare, och att i
mellanrummen och passagerna skapa upplevelser och inspiration.

Yrkanden
Hans- Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår
förslaget.
Jan Annerstedt (FNL), Fanny Johansson (S) och
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag
att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 650 000 kr
för 2021 för att genomföra konstnärlig utsmyckning på tre platser i
stadskärnan i samråd med servicenämnden, byggnadsnämnden och
tekniska nämnden och

Justerare

Utdragsbestyrkande

42 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronaåtgärder.

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 2021-02-15 § 43
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-10

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kultur- och fritidsnämnden,
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Servicenämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

43 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 86 Förstärkning av resurser för bygglovshantering
2021
Dnr KS 2021/0124

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja byggnadsnämnden tilläggsanslag om 650 000 kronor
för 2021 för att förstärka bygglovshandläggning

att

finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronaåtgärder.

Protokollsanteckningar
Björn Abelson (S) får till protokollet anteckna:
Finansieringen av bygglovshanteringen ska i grunden täckas av
taxor, det är endast på grund av särskilda omständigheter
som Socialdemokraterna stödjer dessa extra insatser.

Sammanfattning
Coronapandemin medför stora utmaningar för samhället. Pandemin
gör att många har varit mer hemma på grund av rekommendationer
om i hemarbete och reserestriktioner. Detta har inneburit att
betydligt fler har sett behov av utbyggnad, ombyggnad eller andra
förändringar i sitt boende vilket gjort att antalet bygglovsärenden
har ökat med 30 %.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att bevilja byggnadsnämnden tilläggsanslag om 650 000 kronor för
2021 för att förstärka bygglovshandläggning
att finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronaåtgärder.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

44 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 44
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-04

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

45 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 87 Förbud mot att vistas i stadsparken under siste
april 2021
Dnr KS 2021/0161

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att hemställa hos regeringen att
Lunds kommun bemyndigas att meddela föreskrifter enligt
13 § lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

under förutsättning av ett bemyndigande enligt ovan,

att

det råder förbud för allmänheten mot att vistas i Stadsparken i
Lund, Lunds kommun, under tiden 30 april 2021 kl. 06.00 till
den 1 maj 2021 kl. 06.00

att

uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de åtgärder som
krävs för att uppmärksamma allmänheten på förbudet så att
det blir tydligt och verkningsfullt och

att

vidtagna åtgärder finansieras genom kommunstyrelsens
reserverade medel för coronaåtgärder och

att

uppdra åt berörda nämnder och förvaltningar att i möjligaste
mån begränsa negativ inverkan på Stadsparkscaféet och dess
verksamhet.

Sammanfattning
Dagarna kring Valborgsmässoafton samlas vanligtvis uppemot
30 000 personer i centrala delar av Lund och Stadsparken för att ta
del av ett spontant siste aprilfirande. En stor del är inresande
besökare och studenter. Siste aprilfirandet i stadsparken är en
spontan tillställning utan specifik arrangör. Det är därmed ingen som
söker tillstånd, varför polisen inte har några rättsliga medel att
förhindra firandet. I d en rådande situationen med smittspridning
behöver åtgärder vidtas för att avstyra siste aprilfirandet i
stadsparken i syfte att motverka trängsel och därmed risk för
smittspridning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

46 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L),
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag
att uppdra åt kommunkontoret att hemställa hos Regeringen att
Lunds kommun bemyndigas att meddela föreskrifter enligt 13 § lag
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19
att under förutsättning av ett bemyndigande enligt ovan, föreslå
kommunfullmäktige besluta
att det råder förbud för allmänheten mot att vistas i Stadsparken i
Lund, Lunds kommun, under tiden 30 april 2021 kl. 06.00 till den
1 maj 2021 kl. 06.00
att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de åtgärder som
krävs för att uppmärksamma allmänheten på förbudet så att det blir
tydligt och verkningsfullt och
att vidtagna åtgärder finansieras genom kommunstyrelsens
reserverade medel för coronaåtgärder.
Därutöver yrkar Anders Almgren (S) att kommunstyrelsen som
tillägg beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt berörda nämnder och förvaltningar att i möjligaste
mån begränsa negativ inverkan på Stadsparkscaféet och dess
verksamhet.
Jan Annerstedt (FNL), Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L),
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) instämmer i Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om kommunstyrelsen
kan bifalla Jan Annerstedts (FNL) med flera yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla
Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande och finner även
denna fråga med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

47 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-18
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 45

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
Tekniska nämnden
För kännedom:
Polismyndigheten
Ajournering kl. 16.42 - 16.55.

Justerare

Utdragsbestyrkande

48 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 88 Förlängning av temporär delegation till
kommundirektör för inköp av smittskyddsmaterial
Dnr KS 2020/0404

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under 2021 tillfälligt bemyndiga kommundirektören att efter
samråd med vård och omsorgsdirektör inköpa större volymer
smittskyddsmaterial upp till 20 miljoner kronor

att

under 2021 tillfälligt bemyndiga kommundirektören att efter
samråd med servicedirektör inköpa skyddsmaterial till skyddskit upp till 300 000 kronor.

Sammanfattning
Corona-pandemin ställer större krav på att personal i såväl hemvård
som sjukvård använder skyddsmaterial i kontakten med smittade
patienter för att förhindra smittspridning. Efterfrågan på
skyddsmaterial är hög globalt vilket innebär både att priserna höjts
men också att konkurrensen om tillgängligt material ökat. Det finns
därför stora behov att samordna kommuners och regionens arbete
och insatsbehov inom främst sjukvården inför en befarad förvärrad
utveckling. Den 6 maj 2020 beslutade kommunstyrelsen att under
2020 tillfälligt bemyndiga kommundirektören att efter samråd med
vård- och omsorgsdirektör inköpa större volymer
smittskyddsmaterial upp till 20 miljoner kr.
Kommunstyrelsen föreslås att under 2021 tillfälligt bemyndiga
kommundirektören att efter samråd med vård och omsorgsdirektör
inköpa större volymer smittskyddsmaterial upp till 20 miljoner kr.

Underlag för beslut





Justerare

Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-02-15 § 46
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-12
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-06 §
152 Temporär delegation till kommundirektören för inköp av
smittskyddsmaterial
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-04-24 Temporär
delegation till kommundirektören för inköp av
smittskyddsmaterial

Utdragsbestyrkande

49 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
För kännedom:
Krisledningsstaben

Justerare

Utdragsbestyrkande

50 (68)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-03:
1. Protokollsutdrag socialnämnden 2021-01-02 § 12
Månadsstatistik över flyktingmottagningen 2021
Dnr KS 2021/0099
2. Protokollsutdrag socialnämnden 2021-01-20 Strategiska
vägval inom arbetsmarknadsområdet för Lunds kommun
Dnr KS 2020/0736
3. Skrivelse från Nationella vårdkompetensrådet - Kortsiktiga
prognoser över examinerade från vårdutbildningar
Dnr KS 2021/0108
4. Skrivelse från Föreningen Aktionsgrupper För
Samhällsbyggande i Lunds kommun (AFSL) om
bevaringsprogram och antikvarisk kompetens i Lunds
kommun
Dnr KS 2021/0116
5. Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-01-21 § 4 Ändring
av lokala föreskrifter om frister för rengöring, sotning med
mera
Dnr KS 2021/0131
6. Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-02-11 Åtgärd
innebärande ett tidsbegränsat uppehåll i närundervisningen
på IP3 på Gymnasieskolan Vipan
Dnr KS 2021/0166
7. Paris Declaration – City of Lund
Dnr KS 2021/0178

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
8. Protokollsutdrag KS AGU 2021-02-11 § 10 Årshjul för
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott år 2021
Dnr KS 2020/0880
9. Skrivelse från PIL (Paraplyorganisationen för Idrotten i Lunds
kommun) - En separat idrottsnämnd – PIL:s förslag att dela
kultur- och fritidsnämnden i två nya nämnder
Dnr KS 2021/0100
10. Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-02-19 Åtgärder
innebärande en förlängning av fjärr- och distansundervisning
för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i
förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor
Dnr KS 2021/0192
11. Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-02-24 Åtgärder innebärande en tidsbegränsad övergång till fjärroch distansundervisning i Lunds kommunala gymnasieskolor
Dnr KS 2021/0213
12. Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-02-24 Åtgärder innebärande tidsbegränsad fjärr- och
distansundervisning i Middle Years Programme (MYP) 3-5
vid International School of Lund Katedralskolan (ISLK)
Dnr KS 2021/0213

Underlag för beslut







Justerare

Anmälningsärenden till kommunstyrelsens sammanträde
2021-03-03 - förteckning
Anmälningsärenden till kommunstyrelsens sammanträde
2021-03-03 - handlingarna
Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-02-19 Åtgärder
innebärande en förlängning av fjärr- och distansundervisning
för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i
förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor
Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-02-24 Åtgärder innebärande en tidsbegränsad övergång till fjärroch distansundervisning i Lunds kommunala gymnasieskolor
Ordförandebeslut utbildningsnämnden 2021-02-24 Åtgärder innebärande tidsbegränsad fjärr- och
distansundervisning i Middle Years Programme (MYP) 3-5
vid International School of Lund Katedralskolan (ISLK)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 90 Protokoll från möten i central samverkansgrupp
(CESAM) 2021 som anmäls till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-03-03
Dnr KS 2020/0723

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll anmäls från central samverkansgrupp (CESAM)
och central skyddskommitté anmäls till kommunstyrelsens
sammanträde den 3 mars 2021:
Central samverkansgrupp (CESAM)
Dnr KS2020/0723


2020-11-27 inkl. bilagor

Underlag för beslut



Justerare

Förteckning över protokoll från Cesam till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-03-03
Protokoll från Cesam 2020-11-27, inkl. bilagor

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 91 Protokoll från styrelsemöten i Lunds Rådhus AB
som anmäls till kommunstyrelsens sammanträde
2021-03-03
Dnr KS 2021/0004

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll från Lunds Rådhus AB anmäls till
kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2021:
1. Protokoll från styrelsemöte i Lunds Rådhus AB 2021-02-01
Dnr LR 2021/0016

Underlag för beslut



Justerare

Förteckning över protokoll från Lunds Rådhus AB
Protokoll från Lunds Rådhus AB 2021-02-01

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 92 Protokoll från kommunstyrelsens utskott som
anmäls till kommunstyrelsens sammanträde
2021-03-03
Dnr KS 2021/0005

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

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



2021-02-01
2021-02-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk
samhällsplanering


2021-02-08

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott


2021-02-11

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott


2021-02-09

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott


2021-01-20

Underlag för beslut



Justerare

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 93 Minnesanteckningar från de kommunala råden
som anmäls till kommunstyrelsens sammanträde
2021-03-03
Dnr KS 2021/0006

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande minnesanteckningar anmäls till kommunstyrelsens
sammanträde den 3 mars 2021:
Kommunala funktionshinderrådet


2020-11-10

Underlag för beslut



Justerare

Förteckning över de kommunala rådens minnesanteckningar
som anmäls till kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-03
Kommunala funktionshinderrådet 2020-11-10

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av de delegerade besluten.

Sammanfattning
Följande delegerade beslut anmäls till kommunstyrelsens
sammanträde den 3 mars 2021:
1. Ordförandebeslut - Yttrande till Socialdepartementet över remiss
av promemorian Ändringar i begränsningsförordningen
Dnr KS 2021/0183

Beslutsgång



Justerare

Förteckning över delegerade beslut till kommunstyrelsen
2021-03-03
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen
2021-03-03 – handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 97 Lunds framtida avloppsrening
Dnr KS 2020/0738

Beslut
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 Förnyalund, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in,
protokollsbilagor § 97/01-04.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lund beslutade 2016 att inriktningen är att
Lunds avloppsvattenrening skall ske vid den lokalisering som finns

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
vid Sjölunda i Malmö.
VA Syd:s förbundsfullmäktige hemställer 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 samt
att VA Syd ges i uppdrag att tillsammans med medlemskommunerna
fortsätta arbetet med utrednings- och tillståndsfasen för de regionala
anläggningarna inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, på
det sätt som beskrivs i ärendet, med anslutning av de kommuner
som meddelar viljeinriktning om anslutning i enlighet med redovisat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-03 att delegera till
kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en förhandlingsdelegation
med uppdrag att följa projektet och genomföra förhandlingar inför
ett eventuellt genomförandeavtal.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-18 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Anders Almgren (S)
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
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.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att 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
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.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på Philip Sandbergs (L) med
fleras yrkande.
Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) yrkanden.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå ärendet.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar i första hand på att

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03
kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunkontoret med
uppdraget
att genomföra en extern, oberoende utredning avseende
kostnaderna att bygga ut befintligt Källby reningsverk så att verket
klarar även framtida belastning och miljökrav fram till 2050.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar i andra hand bifall till Inga-Kerstin
Erikssons (C) yrkande.
Hans-Olof Andersson (SD) instämmer i Jan Annerstedts (FNL)
yrkande om att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Philip Sandberg (L) yrkar att avslag på Jan Annerstedts (FNL) med
fleras yrkande om att återremittera ärendet.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Jan Annerstedts (FNL)
med fleras yrkande om att återremittera ärendet mot sitt eget
yrkande om avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande om att
återremittera ärendet.
Därefter ställer ordförande sitt eget med fleras yrkande mot
Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande och mot
Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande och finner sitt eget
med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden
Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande mot Inga-Kerstin
Erikssons (C) med fleras yrkande och finner att Inga-Kerstin
Erikssons (C) med fleras yrkande ska vara motförslag i
huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), 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), 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 Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.

Underlag för beslut


















Justerare

Protokollsutdrag KS AU 2021-03-01 § 52,
inkl. reservation (FNL)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-26 Lunds
framtida avloppsrening
Utredning återremiss 2021-02-24
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-18 § 51 minoritetsåterremiss, inkl. reservation (FI)
Protokollsutdrag KS 2021-02-03 § 41 Lunds framtida
avloppsrening
Sven Landelius Consulting ABs granskning
WSP utredning 2020-04-06
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 6
Sven Landelius brev till kommunkontoret 2021-01-25
inkl. bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-18 Lunds
framtida avloppsrening
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
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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03







Protokollsutdrag VA Syd Lunds ägarnämnd 2020-10-02
Tjänsteskrivelse VA Syd Inriktningsbeslut om utökad
samverkan om avloppsvattenrening 2020-10-02
VA Syd:s 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 Advokatfirma Foyen

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 98 Tillsättning av ny politisk sekreterare för
Förnyalund
Dnr KS 2021/0194

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anställa Zenita Andersson som ny politisk sekreterare på
halvtid för kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL) från den
1 mars 2021 till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning
Då Carl Gustaf Jönsson kommer att sluta som politisk sekreterare för
kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL), ska ny politisk sekreterare
utses för resterande mandatperiod.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag
att anställa Zenita Andersson som ny politisk sekreterare på halvtid
för kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL) från den 1 mars 2021 till
och med den 31 december 2022.

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

Underlag för beslut




Protokollsutdrag KS AU 2021-03-01 § 51
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-02-23
Avsägelse från Carl Gustaf Jönsson (FNL)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, löneenheten, HR (akten), kansliet
För kännedom:
Utsedd politisk sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 99 Tillsättning av ny politisk sekreterare för
Centerpartiet
Dnr KS 2021/0119

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anställa Mattias Horrdin som ny politisk sekreterare på halvtid
för kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) från den 16 mars
2021 till och med den 31 december 2022.

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

Sammanfattning
Sebastian Peterson har lämnat in sin uppsägning som politisk
sekreterare för Inga-Kerstin Eriksson (C). Han sista anställningsdag
är den 15 mars 2021. En ny politisk sekreterare ska därför utses.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag
att anställa Mattias Horrdin som ny politisk sekreterare på halvtid
för kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) från den 16 mars 2021
till och med den 31 december 2022.

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

Underlag för beslut



Protokollsutdrag KS AU 2021-03-01 § 53
Sebastian Petersens uppsägning

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, löneenheten, HR (akten), kansliet
För kännedom:
Utsedd politisk sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-03

§ 100 Övrigt
Hans-Olof Andersson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen och ordförande Philip Sandberg (L) tackar honom
för hans arbete i nämnden och önskar honom lycka till med sina
framtida uppdrag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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