protokollsbilaga § 267/01

Reservation

Ärende: Revidering av kemikalieplan för Lunds kommun, LundaKem- uppdrag
om revidering
Diarienummer: KS 2021/0558
2021-09-01
Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut att låta miljönämnden hantera
remissförfarande då det strider mot program för styrning och sannolikt även det
antagna reglementet. Två viktiga styrdokument som är beslutade av Lunds
kommunfullmäktige.
Vi begärde inte votering i ärendet då det stod klart att det fanns en majoritet i
kommunstyrelsen för beslutet.

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Jan Annerstedt (FNL)
Kommunstyrelseledamot

Fredrik Ljunghill (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Hedvig Åkesson (KD)
Kommunstyrelseledamot

protokollsbilaga § 268/01

Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 1 September 2021. Ärende 12

§ 12. Direktiv för revidering av översiktsplan för Lunds kommun Dnr KS
2018/0376
Miljöpartiet reserverar sig mot avslaget på våra yrkanden om att skydda åkermark från
exploatering och införliva klimatanpassningsåtgärder. Vi anser att rekommendationerna i
FNs klimatpanel IPCC ska följas och därför vill vi att tätorternas ytor för motorfordon
minskas till förmån för gång- och cykeltrafik samt grönska. Om Lunds kommun tillsammans
med Sjöbo och Eslövs kommuner ska bli framgångsrika i sina strävanden att FN-organet
UNESCO beslutar att utnämna Vombsjösäkan som ett internationellt biosfärsområde måste
ansträngningarna att bli ett globalt föredöme vad gäller ekologiskt hållbar utveckling och de
andra Agenda 2030-målen öka. Detta är det grundläggande motivet bakom de olika
yrkandena som Miljöpartiet har formulerat när det gäller direktiven för revidering av
översiktsplanen för Lunds kommun.

Karin Svensson (MP)
Ledamot i kommunstyrelsen

protokollsbilaga § 269/01

Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 1 September 2021. Ärende 13

§ 13. Utveckling av Arenaområdet i Lund - återrapportering Dnr KS 2020/0538

Miljöpartiet reserverar sig mot avslaget på vårt yrkande om att kommunstyrelsen i
sin vidare hantering av arenan följer den eniga kultur- och fritidsnämndens avrådan
från bolagisering av nämndens icke-kommersiella idrottsverksamheter, såsom
ishallen, Högevall med flera, då dessa inte är lämpliga för bolagisering, vare sig när
det gäller drift eller ekonomiskt underlag. Med tanke på att alla ledamöter i kulturoch fritidsnämnden oavsett parti står bakom detta yttrande borde det finnas starka
skäl att frångå nämndens rekommendation. Några sådana skäl har inte redovisats.

Karin Svensson (MP)
Ledamot i kommunstyrelsen

protokollsbilaga § 269/01

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-09-01, ärende 13
Utveckling av arenaområdet

Även kommunal förvaltning av arenan bör utredas
Frågan om arenaområdets utveckling har förskjutits från att handla om skolornas behov av
idrottslokaler till att handla om arenans organisationsform. Vi tycker att det viktigaste är att
vi fokuserar på den frågan som är mest akut just nu och yrkade därför bifall till
Socialdemokraternas tillägg att en utredning av organisationsform inte får försena eventuella
idrottshallar till kommunens skolor och gymnasieskolor.
Vi hade också ett eget yrkande om att en utredning ska inkludera möjligheten att bedriva
arenans verksamhet i kommunal förvaltning. Vi ser med oro på utvecklingen mot att
bolagisera mer och mer av kommunal verksamhet. Det riskerar urholka den demokratiska
styrningen och möjligheten till insyn i verksamheten. Vi delar Kultur- och fritidsnämndens
ställningstagande att arenans icke-kommersiella idrottsverksamhet, exempelvis drift av
ishallen och Högevall, inte lämpar sig alls för bolagisering.
Jag reserverar mig till förmån för mitt tillägg.

Helena Falk
Vänsterpartiet

Jesper Sahlén
Vänsterpartiet

protokollsbilaga § 270/01

Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 1 September 2021. Ärende 14

§ 14. Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Paradis 51 Dnr KS
2021/0490
Miljöpartiet reserverar sig mot avslaget på vårt yrkande om att uppmana byggnadsnämnden
att i detaljplanen för del av fastigheten Paradis 51 beakta behovet av översvämningskydd. De
senaste månadernas skyfall i Gävle, New York City m fl städer har med all önsvärd tydlighet
illustrerat vilken förödelse som blir fallet om inte vattnet har någonstans att ta vägen. Att
universitetsstaden Lund i sina beslut inte förmår att införliva rekommendationerna från FNs
klimatpanel IPCC är förvånande och sorgligt. Kostnaderna för att städa upp och renovera
efter ett skyfall överstiga vida kostnaderna för att vidta förebyggande anpassningsåtgärder.
Att hårdgöra grönytor med förmåga att absorbera vatten ökar risken för kommande
översvämningar.

Karin Svensson (MP)
Ledamot i kommunstyrelsen

protokollsbilaga § 272/01

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2021-09-01,
ärende 16
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet om att förlänga försöket
med buss till Vallkärra och Stångby till förmån för vårt eget avslagsyrkande.
Skånetrafiken la ner denna busslinje för att det var alldeles för få resenärer. Det finns
redan tåg med avgång två gånger per timme på denna sträcka samt skolbuss för
skolbarn. För att finansiera denna busslinje behöver medel tas från Tekniska
nämndens överskott. Överskottet beror på att förhandlingarna med färdtjänst inte är
klara, men dessa medel behövs till färdtjänsten.

För Sverigedemokraterna 2020-09-01
_____________________
Victoria Tiblom
Ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

protokollsbilaga § 273/01

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2021-09-01,
ärende 17
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet om att ge
kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring för bildandet
av en lokal AMP till förmån för vårt eget avslagsyrkande.
Lunds kommun behöver inte arvodera externa konsulter för att utveckla stadskärnan.
Finns gott om kompetens i våra egna förvaltningar.

För Sverigedemokraterna 2020-09-01
_____________________
Victoria Tiblom
Ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

protokollsbilaga § 273/02

Reservation
Ärende 17
Dnr KS 2021/0652

Reservation: Affärs och medborgarplats, avsiktsförklaring i Lunds kommun
Stadskärnan är en av Lunds främsta styrkor. En miljö dit många kommer för att handla, men
också för att träffas och dela upplevelser. Lunds stadskärna är också en plats präglad av landets
största och mest internationella universitet, studentliv och nationella och internationella
kommunikationer från Lund C.
Men Lunds stadskärna har onekligen också utmaningar. Med ett mer begränsat handelsutbud och
platser som kan upplevas som mindre trygga. Det är nu onekligen hög tid att alla goda krafter
gemensamt kraftsamlar för att lyfta stadskärnan. Då är det avgörande att det sker i form av ett
arbetssätt som engagerar och ger konkret inflytande till boende, föreningar, handlare och
fastighetsägare. Det krävs också bred politisk samsyn mellan partierna och överenskommelser
som håller över flera mandatperioder.
Det finns redan idag mängder av bra förslag för centrums utveckling. De väntar bara på att tas till
vara och omsättas i praktiskt arbete. Det är hög tid att kommunen visar sig öppen för nya idéer
OCH andras förslag för att göra centrum bättre. Låt oss ta till vara de bästa förslagen från boende,
lundabor, handlare, fastighetsägare, kulturarbetare, innovatörer och många andra. Vässa dem,
komplettera dem och använd dem i arbetet med ett verkligt lyft för Lunds centrum.
Lund har ett väl utvecklat samarbete mellan kommunen, handelsföreningen och fastighetsägarna i
form av Citysamverkan. Kommunen borde ta initiativ till att parterna i Citysamverkan bjuder in
andra intresserade till att samarbeta kring konkreta platser som torg och gator. Där till exempel
fastighetsägarna kring Stortorget, tillsammans med handlarna kring Stortorget, tillsammans med
boende, föreningar och tjänstepersoner från kommunen som fått ett särskilt ansvar för Stortorget,
gemensamt arbetar med just den platsen. Inte bara inför en fysisk upprustning och nyinvigningen
av Stadshallen, utan kontinuerligt vad gäller satsningar och arrangemang över hela året. Sådana
samarbeten bör ske parallellt vid flera platser och stråk. Resurser tillsätts av kommunen och
fastighetsägare, men i förekommande fall även andra.
Det arbetet kräver kunskap och engagemang. Därför ställer vi oss mycket frågande att den
borgerliga Kvintettens ENDA satsning på stadskärnan är att lägga ut driften av Knut den Stores
torg på entreprenad till Centrum för AMP. Ett arbetssätt där kommunen och fastighetsägarna står
för hela kostnaden, utan att ha inflytande över vad som görs med pengarna. I arbetet med Lunds
stadskärna får man gärna ta in extern expertis, men att överlåta hela bestämmandet på andra är
inte rätt väg att gå. Särskilt som att det borgerliga styret inte är beredd att göra några ytterligare
satsningar på stadskärnan.
Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande.
att

att

uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda förvaltningar och parterna
inom Citysamverkan pröva förutsättningarna för plats- och stadsutveckling enligt
BID-modellen utifrån arbetet i Malmö stad och Svenska Stadskärnors erfarenheter,
samt presentera förslag till stadsdelar och tätorter där arbetssättet först kan
implementeras
inbjuda parterna inom Citysamverkan, inklusive cityutvecklare, till KSAU för
överläggningar om hur vi tillsammans kan utveckla stadskärnan

För Socialdemokraterna

Anders Almgren

protokollsbilaga § 273/03

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-09-01, ärende 17
Avsiktsförklaring AMP

Lunds kommun gör ett gediget arbete med stadskärnan
Huruvida Knut den stores torg är en otrygg plats eller inte kan man diskutera. Vi tror inte att
svaret från kommuninvånarna och besökarna är enhälligt. Otrygghet är en subjektiv
upplevelse men många mätningar visar att Lund är en av Sveriges tryggaste städer. Lunds
kommun har professionella tjänstemän som arbetar med centrumutveckling. Vi har också en
engagerad handelsförening och en nytillträdd cityutvecklare. Sist men inte minst är våra
medborgare generellt mycket intresserade av stadsutveckling, bevarandefrågor, kultur, och
generellt vad som händer i staden.
Med denna bakgrund tycker vi att det är synd att det borgerliga styret och Miljöpartiet nu vill
lägga ut en av våra mest centrala platser på entreprenad till en organisation som inte har
någon egentlig förankring i vår kommun. På detta sätt förbiser man det goda arbete som
redan görs lokalt, av kommunens tjänstemän och av andra lokala intresseorganisationer.
Vi tycker inte att politiker på detta sättet ska skyffla över ansvaret till en extern part.
Kommuninvånarnas möjlighet att påverka genom den lokala politiken minskar och vad
händer med det lokala engagemanget när en extern part tar över platsen?
Jag reserverar mig till förmån för mitt avslagsyrkande.

Helena Falk
Vänsterpartiet

Jesper Sahlén
Vänsterpartiet

protokollsbilaga § 276/01

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2021-09-01,
ärende 20
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet till förmån för vårt eget
yrkande.
Sverigedemokraterna yrkar,
Att återrapportering av kontroller som varje skolas IT-ansvarig gör redovisas och
vilka åtgärder som görs vid missbruk av skolornas datorer.
Att återrapporteringen redovisas i kvalitetsdialogen som förs mellan politiska
ledamöter och skolorna i kommunen.
Att återrapportering av kontroller som kommunens IT-ansvariga gör redovisas och
vilka åtgärder som görs vid missbruk av kommunens datorer.
Idag upprättas kontrakt mellan elever/vårdnadshavare och skolor när det gäller lån av
datorer. I dessa kontrakt är det specificerat vad datorerna får användas till. Så det
finns redan en kontroll av skolornas datorer. IT-ansvarig på skolor kan dessutom se
historik på varje dator och detsamma gäller för kommunens anställda.
För Sverigedemokraterna 2020-09-01
_____________________
Victoria Tiblom
Ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

protokollsbilaga § 276/02
Reservation
Ärende 20
Dnr KS 2020/0951

Reservation Socialdemokraterna
Ärende 20. Lundaförslaget – Porrfilter på kommunens skolor
Den digitalisering vi ser i samhället kommer med många fördelar, inte minst är den ett viktigt
verktyg för att främja lärandeprocessen på våra skolor och förskolor. Däremot ökar den ständiga
tillgången till digitala kanaler risken för att barn utsätts för pornografi under skoldagen.En
påfallande majoritet av nätpornografin innehåller verbala och fysiska aggressioner. Därför är
Lundaförslaget om införandet av porrfilter, som tar bort och begränsar tillgången till pornografiska
sidor på kommunens grundskolor och förskolor, av stor vikt för att dels skapa en trygg
skolupplevelse, men även för att signalera nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det är vår uppgift
att säkerställa att alla barn och unga får en uppväxt fri från olika typer av våld och förtryck och vi
måste agera och sätta in olika åtgärder för att skapa en ännu tryggare skola
Därmed reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsen beslut med hänvisning till vårt
eget yrkande.

För Socialdemokraterna
Anders Almgren

Fanny Johansson

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Ledamot i kommunstyrelsen

protokollsbilaga § 276/03

Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 1 September 2021. Ärende 20

§ 20. Lundaförslaget - Porrfilter på kommunens skolor Dnr KS 2020/0951

Miljöpartiet reserverar sig mot att vårt bifallsyrkande till Lundaförslaget om att
införa ett porrfilter på Lunds skolor avslogs. Med tanke på att Lunds kommun är
Sveriges första MR-kommun, sedan länge kräver bar
nkonsekvensbeskrivningar innan beslut och har högt ställda ambitioner när det gäller
jämställdhet mellan kvinnor och män delar vi Lundaförslagets positiva inställning till
att installera ett filter mot porr i de datorer som används i kommunens skolor. Vi
anser att kommunen ska öka sina ansträngningar för att motarbeta diskriminering
och kränkande behandling.
Karin Svensson (MP)
Ledamot i kommunstyrelsen

protokollsbilaga § 277/01

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-09-01, ärende 21
Skrivelse om friskvårdsersättning

Obegripligt att inte satsa på friskvård
I vår skrivelse föreslår Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och
Socialdemokraterna att det friskvårdsbidrag kommunanställda kan få höjs till 3000 kr per år.
De flesta känner till att detta bidrag är en förmån som innebär att den anställde kan köpa
massage eller fotvård, träna gympa, simning eller yoga och så vidare – och på så sätt hålla sig
frisk och i god form. I längden är kostnaden för bidraget en vinst för arbetsgivaren och för
hela samhället. Det är förstås därför Skatteverket tillämpar det och det är därför så många
arbetsgivare anammat förmånen.
Maxbeloppet är numera 5000 kr vilket indikerar att Skatteverket tar hänsyn till prisökningar i
samhället. I dag erbjuder Lunds kommun 1500 kr per år. Vi föreslår en höjning till 300 kr per
år. Samma summa har t.ex. Helsingborgs stad.
För oss i Vänsterpartiet är det helt obegripligt att de styrande partierna inte vill göra denna
satsning för att främja anställdas goda hälsa. Kommunen anställer stora grupper som är
lågavlönade och som dessutom har arbeten som sliter på kroppen. Som arbetsgivare ligger det
givetvis i vårt intresse att anställda har god hälsa. Vi har dessutom flera yrkesgrupper som
inte är helt enkla att rekrytera. Personalförmåner som friskvårdsbidrag kan öka vår
attraktivitet när vi tvingas konkurrera med andra kommuner och med privat näringsliv.
Att vårt friskvårdsbidrag inte utnyttjas i särskilt hög omfattning är för oss snarare ett
argument för vår skrivelse än emot den. Jag reserverar mig till förmån för mitt bifallsyrkande.

Helena Falk
Vänsterpartiet

Jesper Sahlén
Vänsterpartiet

protokollsbilaga § 279/01

Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 1 September 2021.
§ 23. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför cykelgator i Lund Dnr KS
2020/1081
Vi reserverar oss mot att vårt yrkande om att bifalla motionen avslogs. I Lund liksom i många
andra städer förekommer friktioner mellan olika trafikantgrupper som vill förflytta sig i
staden. Miljöpartiet anser att det ska vara tydligt markerat och skyltat vilken trafikantgrupp
som har företräde på respektive gata eller stråk. Olyckor och frustration kan minska
samtidigt som invånarnas rörlighet ökar om hastighet och hänsyn anpassar till vem
gatan/stråket är till för i första hand. Motionen lämnades in när begreppet cykelgator med en
särskild skylt anpassad för ändamålet blev möjlig att använda i svenska kommuner. För dem
som promenerar är gångfartsgator rationellt liksom att trottoarer hålls fria från fordon.
Motsvarande är viktigt för cyklister och det är huvudmotivet för MPs motion om införande av
cykelgator i Lunds kommun. Av klimatskäl är det mycket angeläget att bilresor byts mot
cykelresor och kommunen bör underlätta för byte av transportvanor.

Karin Svensson (MP)
Ledamot i kommunstyrelsen

protokollsbilaga § 280/01

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2021-09-01,
ärende 24
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet till förmån för vårt eget
bifallsyrkande, Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister.
Sverigedemokraterna yrkar,
Att den som deltagit i, eller understött, terrorism, till exempel återvändande ISterrorister, är inte välkomna till Lunds kommun. Lunds kommun prioriterar genom
detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som
vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
För Sverigedemokraterna 2020-09-01
_____________________
Victoria Tiblom
Ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

