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§ 372 Val av justerare samt beslut om tid och plats
för justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

att

utse Jesper Sahlén (V) till ordinarie justerare,

att

utse Jan Annerstedt (FNL) till ersättare för ordinarie justerare,
samt

att

justering av protokoll från innevarande sammanträde ska
ske digitalt måndagen den 6 december 2021, klockan 10.00.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 373 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

att

ärende rubricerat "Rapportering av gemensam lägesbild
med anledning av coronaviruspandemin" förs till
dagordningen, samt

att

med detta tillägg godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 374 Information om genomförda renoveringar av
AF-borgen
Stina Åkesson, VD för AF-Borgen AB, informerar kommunstyrelsen
om den renovering som AF-borgen genomgått under 2019 och 2020,
vilken huvudsakligen möjliggjorts av donationer från näringsliv och
stiftelser med hemvist i Lund, liksom ett lån från Lunds kommun.

Justerare
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§ 375 Rapportering av gemensam lägesbild med
anledning av coronaviruspandemin
Dnr KS 2021/1047

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Mattias Hedenrud, avdelningschef på avdelningen för ledningsstöd,
rapporterar om sjukdomsläget i regionen, inklusive sjukfrånvaro
bland personal och sjukfrånvaro bland elever i kommunal skola,
samt utmaningar och rekommendationer för kommunens
verksamhet framöver till följd av rådande coronaviruspandemi.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-12-01

§ 376 Finansiell rapport per den 31 oktober 2021
Dnr KS 2021/0060

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning
Ärendet avser finansiell rapport för kommunstyrelsens
verksamhetsområde per den 31 oktober 2021.

Underlag för beslut




Justerare

Finansiell rapport 2021-10-31
Bilaga till finansiell rapport 2021-10-31
Kommunstyrelsens reserverade medel 2021 per 2021-10-11

Utdragsbestyrkande
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§ 377 Redovisning av delegerade beslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-01
Dnr KS 2021/0001

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna genomförd redovisning av delegerade beslut.

Sammanfattning
Redovisningen avser följande delegationsbeslut:
1. Anställningar inom kommunens förvaltningar som redovisas
till kommunstyrelsen som delegationsbeslut, oktober 2021
Dnr KS 2021/0769
2. Delegationsbeslut enligt p Ö33 kommunstyrelsen 2021.11.22
Yttrande granskning av detaljplan för del av Sandby 6.45 i
Södra Sandby, Lunds kommun (Borrsvängen 20)
Dnr KS 2021/0281

Underlag för beslut



Justerare

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-12-01 - sammanställning
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-12-01 - handlingarna

Utdragsbestyrkande
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§ 378 Ägardirektiv för Lunds Rådhus AB:s
dotterbolag - återremitterat ärende
Dnr KS 2021/0957
Notering:
Victoria Tiblom (SD) deltar ej i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets
AB, antaget av kommunfullmäktige 2013-10-24, i enlighet med
förslag till EVP 2022–2024,

att

ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Parkerings
AB antaget av kommunfullmäktige 2019-09-26 i enlighet med
förslag till EVP 2022–2024,

att

fastställa ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena i enlighet
med justerat förslag till EVP 2022–2024, vari stycke om
bolagets uppdrag tillförts efter genomförd ägardialog, samt

att

ersätta tidigare ägardirektiv för Visit Lund AB antaget av
kommunfullmäktige 2019-12-19 i enlighet med förslag till EVP
2022–2024.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 2021-10-27–28, § 336, att
återremittera ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets AB, Lunds
Kommuns Parkerings AB, Fastighets AB Lund Arena samt Visit Lund
AB till kommunstyrelsen för kompletterande beredning samt dialog
med respektive bolag. Beslutet togs genom minoritetsåterremiss i
enlighet med 5 kap. 50 § kommunallagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-12-01
Moderbolaget Lunds Rådhus AB har genomfört dialoger med
respektive dotterbolag och ärendet har kompletterats i enlighet med
återremissen.

Yrkanden
Ordförande Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att ersätta tidigare
ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets AB, antaget av
kommunfullmäktige 2013-10-24, i enlighet med förslag till EVP
2022–2024, att ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns
Parkerings AB antaget av kommunfullmäktige 2019-09-26 i enlighet
med förslag till EVP 2022–2024, att fastställa ägardirektiv för
Fastighets AB Lund Arena i enlighet med justerat förslag till EVP
2022–2024, vari stycke om bolagets uppdrag tillförts efter
genomförd ägardialog, samt ersätta tidigare ägardirektiv för Visit
Lund AB antaget av kommunfullmäktige 2019-12-19 i enlighet med
förslag till EVP 2022–2024.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att i ägardirektivet för LKF
tydliggöra att billösa hushåll ska slippa betala för bilparkering, samt
att det i ägardirektivet ska framgå att syftet med LKP är att bidra till
hållbara mobilitetslösningar i Lunds kommun, detta genom att byta
meningen ”Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin
verksamhet ska medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed
understödja stadsutvecklingen.” mot ”Det kommunala ändamålet är
att bolaget genom sin verksamhet ska lösa parkeringsfrågan och
medverka till hållbara mobilitetslösningar och därmed stödja
stadsutvecklingen.”
Jesper Sahlén (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla
Karin Svensson Smiths (MP) bägge yrkanden, samt därutöver att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att tillföra
följande lydelse till ägardirektivet för Visit Lund AB: "Bolaget ska
driva Lunds turistbyrå som fysisk serviceinstitution med generösa
öppettider i centrala Lund".
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla ordförande Philip Sandbergs (L) yrkanden, liksom Karin
Svensson Smiths (MP) andra yrkande, avseende ägardirektiv för
Lunds Kommuns Parkering AB.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla ordförande Philip Sandbergs (L) yrkanden, samt avslå övriga
framställda tilläggs- och ändringsyrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först egna yrkanden, vilka även biträtts av
Anders Almgren (S) och Fredrik Ljunghill (M), mot Jesper Sahléns
(V) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
eget med fleras yrkande.
Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smiths (MP) första
yrkande, avseende ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets
AB, vilket även biträtts av Jesper Sahlén (V), mot Fredrik Ljunghills
(M) yrkande om avslag på detsamma, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills (M)
avslagsyrkande.
Ordföranden ställer till sist Karin Svensson Smiths (MP) andra
yrkande, avseende ägardirektiv för Lunds Kommuns Parkering AB,
vilket även biträtts av Jesper Sahlén (V) och Anders Almgren (S), mot
Fredrik Ljunghills (M) yrkande om avslag på detsamma, och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills (M)
avslagsyrkande.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som biträder Fredrik Ljunghills (M) avslagsyrkande röstar ja.
Den som biträder Karin Svensson Smith (MP) med fleras yrkande
röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Fabian Zäll (L), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Victoria Tiblom (SD) avstår från att delta i voteringen.
Kommunstyrelsen beslutar således i denna del, med sju ja-röster,
fem nej-röster och en som avstår från att delta i voteringen, i enlighet
med Fredrik Ljunghills (M) avslagsyrkande.

Underlag för beslut


Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-24 Ägardirektiv
för dotterbolag till Lunds Rådhus AB i EVP 2022–2024 återremiss

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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2021-12-01










Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2021-11-29 § 161
Ägardirektiv för dotterbolag till Lunds Rådhus AB i EVP
2022–2024 - återremiss
Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2021-11-19 Ägardirektiv
till dotterbolag i EVP 2022–2024 återremiss
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-10-27--28 § 336,
inklusive protokollsbilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-29 § 297,
inklusive protokollsbilagor
Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2021-09-27 § 135
Bilaga 1, förslag till ägardirektiv för Lunds Kommuns
Fastighet AB i EVP 2022–2024
Bilaga 2, förslag till ägardirektiv för Lunds Kommuns
Parkerings AB i EVP 2022–2024
Bilaga 3, förslag till ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena
i EVP 2022–2024, reviderad 2021-11-19
Bilaga 4, förslag till ägardirektiv för Visit Lund AB i EVP 2022–
2024

Beslutet skickas till
För kännedom:
Lunds Rådhus AB
Lunds Kommuns Fastighets AB
Lunds Kommuns Parkerings AB
Fastighets AB Lund Arena
Visit Lund AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 379 Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2021 för kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/0885

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna genomförd uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för 2021, samt

att

fastställa förslag till handlingsplan för det systematiska
arbetsmiljöarbetet för 2022, då dock med ändring enligt
följande: att i tabellen under åtgärd för mål nr 2 infoga "…samt i
att förebygga kränkande särbehandling."

Reservationer
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Fanny Johanssons (S) yrkande.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) anmäler följande anteckning till protokollet:
Feministiskt initiativ instämmer i S, V och MP:s yrkanden.

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljningen består av ett
antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) och har i år besvarats av chef,
huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud och 1–2 medarbetare på
varje arbetsplats. Vilka medarbetare som har deltagit har beslutats
på respektive avdelnings eller enhets arbetsplatsträff.
Resultatet för kommunstyrelsen visar på ett överlag välfungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete. Fokus för 2022 för förvaltningen blir
att utveckla samverkansarbetet genom att kvalitetssäkra
arbetsplatsträffarna. Detta kommer att göras genom följande
åtgärder:



Justerare

Kommunkontoret skapar en struktur för
enheternas/avdelningarnas arbetsplatsträffar
Kommunkontoret genomför utbildningar för chefer

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar på ändring enligt följande: att i tabellen
under åtgärd för mål nr 2 infoga "…samt i att förebygga kränkande
särbehandling."
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
skyndsamt tillsätta en extern utredning av bristerna vad gäller lokala
skyddsombud på kommunkontoret, samt att kommunstyrelsen ska
besluta att bifalla Jesper Sahléns (V) ändringsyrkande.
Birger Swahn (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag, bifall till Jesper Sahléns (V) ändringsyrkande, samt
avslag på Fanny Johanssons (S) tilläggsyrkande.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i samtliga framställda
yrkanden.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar bifall till Jesper Sahléns (V)
ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på det yrkande som lyder i
enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag, vilket framställts av
Birger Swahn (M) och Karin Svensson Smith (MP), då inklusive
ändringsyrkande från Jesper Sahlén (V), vilket i sin tur även biträtts
av Fanny Johansson (S), Birger Swahn (M), Karin Svensson Smith
(MP) och Jan Annerstedt (FNL), och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med dessa.
Ordföranden ställer därefter Fanny Johanssons (S) tilläggsyrkande,
vilket även biträtts av Karin Svensson Smith (MP), mot Birger
Swahns (M) yrkande om avslag på detsamma, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Birger Swahns (M)
avslagsyrkande.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som biträder Birger Swahns (M) avslagsyrkande röstar ja.
Den som biträder Fanny Johanssons (S) och Karin Svensson Smiths
(MP) tilläggsyrkande röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Fabian Zäll (L), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD), Jesper Sahlén (V) och Victoria Tiblom (SD)
röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) och
Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således i denna del, med nio ja-röster och
fyra nej-röster, i enlighet med Birger Swahns (M) avslagsyrkande.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 282
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-10-26 Årlig
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 för
kommunstyrelsen.
Bilaga Översiktligt resultat SAM (kommunstyrelsen)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, HR-avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 380 Verksamhetsbidrag till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK) för verksamhetsåret
2022
Dnr KS 2021/0819

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Romeleås- och Sjölandskapskommittén
verksamhetsbidrag om 145 000 kronor för 2022, samt

att

uppmana kommittén att i sitt arbete samverka med
kandidaturen för biosförområdet Vombsjösänkan.

Sammanfattning
Romeleås- och Sjölandskapskommittén består av representanter
från Lunds, Malmö, Sjöbo, Skurup och Trelleborgs kommuner. Dessa
kommuner finansierar kommitténs verksamhet. Kommunstyrelsen
föreslås bevilja sökt verksamhetsbidrag och uppmana kommittén att
samverka med biosfärområdet Vombsjösänkan.
Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med
punkten E:29 i Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lunds
kommun.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan
Annerstedt (FNL), Björn Abelson (S) och Victoria Tiblom (SD) yrkar
samtliga bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut




Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 284
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Verksamhetsbidrag till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK) för verksamhetsåret 2022
Information om Riktlinjer för verksamheten –
Verksamhetsbidrag 2022, 2021-10-08

Utdragsbestyrkande

18 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01


Strategi för utveckling av Romeleås- och Sjölandskapet –
vision 2030, 2018-05-04

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
För kännedom:
Romeleås- och Sjölandskapskommittén

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 381 Verksamhetsbidrag till Lunds universitets
studentkårer (LUS) avseende BoPoolen 2022–2023
Dnr KS 2021/0878

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Lunds universitets studentkårer 275 000 kr per år till
BoPoolens verksamhet för 2022 och 2023, samt

att

25 000 kr av detta belopp per år ska finansieras genom
kommunstyrelsens reserverade medel.

Sammanfattning
Lunds universitets studentkårer (LUS) ansöker om fortsatt stöd från
Lunds kommun till BoPoolens verksamhet, denna gång för
verksamhetsår 2022. Kommunstyrelsen beviljade den 13 januari
2021, § 7, 250 000 kr till verksamheten för 2021.
Fram till 2017 beviljades medel för BoPoolens verksamhet för två år
i taget. Med en tvåårig framförhållning ges LUS bättre förutsättningar
att planera verksamhet och budget. Kommunkontoret föreslår därför
att bidraget till BoPoolen åter gäller för en tvåårsperiod.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Karin Svensson Smith (MP), Fanny Johansson
(S), Victoria Tiblom (SD), Jesper Sahlén (V), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och ordförande
Philip Sandberg (L) yrkar samtliga bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut






Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 292
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03
Verksamhetsbidrag till Lunds universitets studentkårer (LUS)
avseende BoPoolen 2022–2023
BoPoolens äskande för verksamhetsåret 2022
BoPoolens budget 2021–2022
BoPoolens verksamhetsplan 2021–2022

Utdragsbestyrkande

20 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Lunds universitets studentkårer
Kommunkontoret, utredning

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 382 Affärs- och medborgarplats Lunds kommun avsiktsförklaring
Dnr KS 2021/0652

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta föreslagen avsiktsförklaring för bildandet av en lokal
affärs- och medborgarplats (AMP).

Reservationer
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Almgrens (S) yrkanden.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 382/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) anmäler följande anteckning till protokollet:
Fi är inte intresserade av projektet såsom presenterats. Vi tror att
trygghet och attraktivitet kan skapas på annat sätt.
Ordförande Philip Sandberg (L) anmäler, då även med instämmande
av Jan Annerstedt (FNL), Fredrik Ljunghill (M) och Inga-Kerstin
Eriksson (C), följande anteckning till protokollet:
Vi förutsätter att dialogen inkluderar kringboende och andra
berörda.

Sammanfattning
Det offentliga rummet har en viktig roll som demokratisk arena och
ska erbjuda något för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer.
Affärs och medborgarplats-modellens (AMP) huvudsakliga syfte är
att skapa säkra och attraktiva miljöer. Modellen bygger på att de
aktörer som verkar på en plats går samman i en gemensam
organisation, en lokal AMP, med syfte att platsen som man valt att
samarbeta kring ska utvecklas i positiv riktning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen föreslås besluta om att ställa sig bakom
avsiktsförklaringen för att kunna gå vidare med bildandet av en lokal
AMP med ett upprättat avtal.

Yrkanden
Ordförande Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL), Fredrik
Ljunghill (M) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets beslutsförslag.
Anders Almgren (S) yrkar, i första hand, att kommunstyrelsen ska
besluta att återremittera ärendet med uppdrag att ta fram en
konkret plats för projektet, lämpligtvis Knut den stores torg, samt att
undersöka fastighetsägares intresse att finansiellt medverka i
projektet; samt därutöver, i andra hand, att kommunstyrelsen ska
besluta att avslå avsiktsförklaringen och avsätter 1,5 mnkr för 2022,
för utveckling av Knut den stores torg, att finansiering sker genom
kommunstyrelsens reserverade medel, samt att utvärdera
satsningen inför slutligt ställningstagande i budget för 2023.
Victoria Tiblom (SD) och Jesper Sahlén (V) yrkar bifall till Anders
Almgrens (S) andrahandsyrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att i avsiktsförklaringen beakta att det vid en eventuell omdaning av
torget måste finnas åtgärder som motverkar översvämningar på
Knut den stores torg, samt att i avsiktsförklaring tydliggöra att även
boende och andra berörda aktörer skall inkluderas, inte bara
näringsidkare och fastighetsägare.
Ordförande Philip Sandberg (L) yrkar vidare även avslag på Anders
Almgrens (S) återremitteringsyrkande, detta till förmån för att
ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Anders Almgrens (S)
återremitteringsyrkande mot eget yrkande om avslag på detsamma,
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid
innevarande sammanträde.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som anser att ärendet ska avgöras vid innevarande
sammanträde i enlighet med ordförande Philip Sandbergs (L)
yrkande röstar ja.
Den som anser att ärendet ska återremitteras i enlighet med Anders
Almgrens (S) yrkande röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Fabian Zäll (L), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig
Åkesson (KD), Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och
Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S)
röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således, med tio ja-röster och tre nejröster, att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter det yrkande som lyder i enlighet med
arbetsutskottets beslutsförslag, vilket framställts av ordföranden
själv med flera, mot Anders Almgrens (S) andrahandsyrkande, vilket
även biträtts av Jesper Sahlén (V) och Victoria Tiblom (SD), och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med eget med fleras
yrkande.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som biträder ordförande Philip Sandberg (L) med fleras yrkande
röstar ja.
Den som biträder Anders Almgren (S) med fleras yrkande röstar nej.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Fabian Zäll (L), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Karin Svensson Smith (MP) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Jesper
Sahlén (V) och Victoria Tiblom (SD) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således i denna del, med åtta ja-röster
och fem nej-röster, i enlighet med ordförande Philip Sandberg (L)
med fleras yrkande.
Ordföranden ställer till sist proposition på Karin Svensson Smiths
(MP) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå desamma.

Underlag för beslut




Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 293
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-16 Affärs- och
medborgarplats Lunds kommun – beslut om
avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring AMP Lund, förslag

Utdragsbestyrkande

24 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01




Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-01 § 273, inkl.
reservationer (S, V och SD)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-08-23 § 208
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17 - Affärs- och
medborgarplats, avsiktsförklaring i Lunds kommun

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning
Centrum för Affärs-och MedborgarPlats

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 383 Ansökan om driftsbidrag för verksamheten
som bedrivs av Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska
Center för 2022
Dnr KS 2021/0877

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Centrum 300 000
kronor i verksamhetsbidrag för 2022, detta under förutsättning
att övriga huvudmän ger verksamhetsbidrag motsvarande vad
som angivits i ansökan från stiftelsen, samt

att

100 000 kronor av detta belopp ska finansieras via
kommunstyrelsens reserverade medel.

Sammanfattning
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bedriver verksamhet
vid fornlämningen Uppåkra. Lunds kommun är tillsammans med
Staffanstorps kommun och Region Skåne en av huvudmännen
i stiftelsen. Stiftelsen ansöker om verksamhetsbidrag om 300 000
kronor för år 2022.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 295
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-10 Ansökan om
driftsbidrag för verksamheten som bedrivs av Stiftelsen
Uppåkra Arkeologiska Center för 2022
Ansökan om driftsbidrag för verksamheten som bedrivs av
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center för 2022, 2021-10-22

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
För kännedom:
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center
Staffanstorps kommun
Region Skåne

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 384 Ansökan från Stiftelsen Arenan om
hyresersättning och extraordinärt stöd under
pandemiåret 2021
Dnr KS 2021/0959

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Stiftelsen Arenan extraordinärt ekonomiskt stöd om 1
267 522 kronor för 2021, samt

att

finansiering ska ske via kommunstyrelsens reserverade medel
för coronapandemin.

Sammanfattning
Stiftelsen Arenan ansöker om extraordinärt ekonomiskt stöd från
Lunds kommun 2021. Stiftelsen skriver i sin ansökan att
restriktioner relaterade till covid-19 under 2021 har varit förödande
för Stiftelsen Arenan och för eventbranschen i Lund. Stiftelsen
Arenan söker därför om extraordinärt stöd för pandemiåret 2021.
Kommunkontoret tillstyrker stiftelsens ansökan. Kostnaden föreslås
finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 296
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-15 Ansökan från
Stiftelsen Arenan om hyresersättning
Bilaga 1 Stiftelsen Arenans ansökan om extraordinärt stöd för
2021, 2021-11-09

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen.
För kännedom:
Stiftelsen Arenan

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 385 Begäran om att få disponera reserverade
medel för flyktingbostäder för nyanlända avseende
2021
Dnr KS 2021/0701

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2021 överföra 14,2 mnkr till servicenämnden avseende
nettokostnader för flyktingbostäder för nyanlända, samt

att

finansieringen ska ske genom kommunstyrelsens reserverade
medel för flyktingbostäder för nyanlända.

Protokollsanteckningar
Victoria Tiblom (SD) anmäler följande anteckning till protokollet:
Vi Sverigedemokrater är kritiska till nivån på de kostnader som
uppkommer genom flyktingmottagning, inte minst på grund av att
Lund har det högsta fördelningstalet av samtliga Skånes kommuner.
Vi har också tidigare reserverat oss mot KF’s beslut angående
”Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av
nyanlända utifrån bosättningslagen”.

Sammanfattning
Från servicenämnden har det i samband med delårsbokslut per
2021-08-31 inkommit en begäran om att avropa reserverade medel
för flyktingbostäder för nyanlända 2021. Reserverade medel uppgår
i 2021-års budget till 14,2 miljoner kronor. Servicenämnden avropar
hela beloppet vilket består av prognostiserade nettokostnader i form
av hyresintäkter som enligt bruksvärdesprincipen understiger
hyreskostnaden för 2021.
Kommunkontoret tillstyrker servicenämndens begäran.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets
beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 297
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-10 Begäran om
att få disponera reserverade medel för flyktingbostäder för
nyanlända avseende 2021
Protokollsutdrag servicenämnden 2021-09-15 § 56
Delårsrapport per 2021-08-31 för servicenämnden
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10
Delårsrapport per 2021-08-31 för servicenämnden
Delårsrapport per 2021-08-31 för servicenämnden

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 386 Tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt stöd till Lundaspelen
Dnr KS 2021/0776
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 15.45 och klockan 16.00.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag 2021 om
600 000 kronor som stöd till Lundaspelen, samt

att

finansiering ska ske via kommunstyrelsens reserverade medel
för coronapandemin.

Sammanfattning
Coronapandemin (covid-19) har medfört och medför fortsatt stora
utmaningar för samhället. Lundaspelen i handboll och basket är två
av Sveriges största idrottsevenemang för barn- och ungdomar.
Lundaspelen arrangeras av Lugi Handboll och IK Eos. Lundaspelen
ställdes in 2020 till följd av pandemin. För 2021/2022 ser föreningar
stora utmaningar kring Lundaspelens ekonomi på grund av att
internationella lag inte kommer eller bokar av.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås ges ett tilläggsanslag för att
stödja Lundaspelen.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Fanny Johansson (S), Fredrik Ljunghill
(M), Karin Svensson Smith (MP), Fabian Zäll (L), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD), Jesper Sahlén (V) och Victoria
Tiblom (SD) yrkar samtliga bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut


Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 324

Utdragsbestyrkande

31 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11 18 Tilläggsanslag
till kultur- och fritidsnämnden – ekonomiskt stöd till
Lundaspelen

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomienheten
För kännedom:
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 387 Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds
kommun
Dnr KS 2021/0288

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

Program för social hållbarhet 2020–2030 och Handlingsplan för
Barnets bästa i Lunds kommun ersätter och därmed upphäver
nuvarande Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds
kommun.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Protokollsanteckningar
Maria Brolin Glennow (L) anmäler följande anteckning till
protokollet:
Vi uppmanar kommunkontoret att genomföra en utvärdering av
handlingsplanen och återrapportera till KS senast 2025.

Sammanfattning
I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag i Sverige och det
innebär att barn får en ännu starkare ställning i samhället och att de
som arbetar med barn, speciellt i utsatta situationer, har tillgång till
ett skarpare juridiskt verktyg.
Från och med augusti 2020 är Lunds kommuns program för social
hållbarhet det övergripande styrdokumentet för kommunens arbete
med social hållbarhet och bygger på de globala målen för hållbar
utveckling, de nationella folkhälsomålen samt de mänskliga
rättigheterna, däribland barns rättigheter.
Med utgångspunkt från ovan finns det ett behov av att aktualisera
styrdokumentet Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds
kommun, detta för att ytterligare kunna stärka och utveckla arbetet
med barnkonventionen i Lunds kommun och dess verksamheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Förslaget till aktualiserad handlingsplan remitterades till nämnder i
Lund mellan den 24 maj 2021 och den 31 oktober 2021, efter beslut
av kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2020. Efter att ha
sammanställt de inkomna remissyttrandena, samt uppdaterat
handlingsplanen, föreslår kommunkontoret att kommunstyrelsen
beslutar att anta handlingsplanen, att kommunstyrelsen i sin tur
föreslår kommunfullmäktige besluta att låta handlingsplanen ersätta
tidigare antagen strategi på området, samt upphäva Strategi för att
stärka barnets rättigheter i Lunds kommun.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
anta Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun, samt att
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att Program för social hållbarhet 2020–2030 och Handlingsplan för
Barnets bästa i Lunds kommun ersätter och därmed upphäver
nuvarande Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar
att det bör undersökas om Barnens bästa kan stärkas om en IOP
upprättas med BRIS och Rädda Barnen för att säkerställa att barn
och unga har någonstans att vända sig i barnrättsfrågor samt stärka
kommunens personal i arbetet med Barnens bästa, samt
att det också är nödvändigt att handlingsplanen synliggör den
klimatoro många barn känner och ger stöd för hur detta ska hanteras
i kommunens skolor. När pilotprojektet om klimatundervisning på
Fäladsskolan har utvärderats finns det sannolikt underlag för hur
detta arbete kan utvecklas.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar därutöver även bifall till Fredrik
Ljunghills (M) yrkande.
Jesper Sahlén (V) och Fanny Johansson (S) yrkar bifall till Fredrik
Ljunghills (M) yrkanden såväl som till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Karin Svensson Smiths (MP)
andra yrkande, att betrakta som ett återremitteringsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma till förmån
för att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Ljunghills (M)
yrkanden, vilka även bifallits av Karin Svensson Smith (MP), Jesper

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sahlén (V), Fanny Johansson (S) och Victoria Tiblom (SD), och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Ordföranden ställer till sist proposition på Karin Svensson Smiths
(MP) tilläggsyrkande, vilket även biträtts av Jesper Sahlén (V) och
Fanny Johansson (S), och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå detsamma.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som anser att Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande ska avslås röstar ja.
Den som anser att Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande ska bifallas röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Fabian Zäll (L), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således i denna del, med åtta ja-röster
och fem nej-röster, i att avslå Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande.

Underlag för beslut











Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 299
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-05
Handlingsplan för barnets bästa i Lunds kommun
Handlingsplan för barnets bästa i Lunds kommun, 2021-1105 (antagandehandling)
Bilaga 1 Sammanställning remissvar
Bilaga 2 Ändringar i handlingsplanen utifrån remissvaren
Bilaga 3 Skillnader mellan nu gällande strategi och föreslagen
Handlingsplan för Barnets bästa
Protokollsutdrag KS AU 2021-05-24 § 167 Handlingsplan för
Barnets bästa i Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-10
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
Handlingsplan för barnets bästa i Lunds kommun 2021-0430, remissversion
Program för social hållbarhet 2020–2030, 2020-08-19

Utdragsbestyrkande
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Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun,
antagen per KF beslut § 234, 2012-12-20

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga kommunens nämnder liksom hel- och majoritetsägda bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 388 Om- och tillbyggnad av Vikingaskolan
Dnr KS 2021/0783

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna beställning av om- och tillbyggnad av Vikingaskolan,
detta med en indexerad investeringsram om 272 000 000
kronor,

att

ge servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnation enligt
bilagd beställning,

att

ersätta barn- och skolnämnden med skillnaden mellan
nuvarande hyra och tillkommande hyra, samt

att

finansiering av ökad internhyra, rivning, sanering och
nedskrivning ska beaktas i 2023 års EVP-process.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) anmäler följande anteckning till protokollet:
Angeläget att planering av nya skollokaler redan tidigt i
planprocessen är väl förankrade i behovs- och konsekvensanalyser
samt att investeringskalkyler innehåller väl genomarbetade risk- och
osäkerhetsbedömningar.
Cherry Batrapo (FI) anmäler följande anteckning till protokollet:
Fi ser att renovering och tillbyggnad av Vikingaskolan är nödvändig
men vi är skeptiska till flytt av högstadiet.
Victoria Tiblom (SD) anmäler följande anteckning till protokollet:
Sverigedemokraterna vill att Vikingaskolan ska bestå som åk 1–9 och
inte förändras till en åk 1–6 samt att renoveringen fortsätter enligt
planen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Philip Sandberg (L) anmäler, då även med instämmande
av Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt
(FNL) och Hedvig Åkesson (KD), följande anteckning till protokollet:
Om man önskar ändra i beställningar bör det göras av ansvarig
facknämnd och inte i ett sent skede i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Vikingaskolans lokaler behöver renoveras och byggas till. I projektet
ingår rivning av befintliga enplansbyggnader, tillkommande
markarbete, nybyggnation, installationsmässig och byggnadsteknisk
renovering av befintliga tvåplansbyggnader samt renovering och
nyetablering utemiljö. I projektet ingår även ersättning av två
skyddsrum samt utökning av befintligt tillagningskök.
Vikingaskolan har i dag cirka 550 elever och har efter projektets
genomförande en maxkapacitet för 750 elever. Projektet innebär en
viss kapacitetsökning men handlar framför allt om att renovera och
ersätta uttjänta lokaler med nya. De nya lokalerna bedöms stå
färdiga 2025. Den bedömda investeringskostnaden är 272 000 000
kronor och den preliminära årshyran är 23 384 000 kronor vilket
innebär en nettohyresökning från dagens nivå på 12 688 000 kronor.
Ärendet har beretts enligt gällande lokalinvesteringsprocess och
projektet finns med i Strategisk lokalförsörjningsplan 2021–
2030 samt i kommunens investeringsplan, vilken antogs i samband
med kommunfullmäktiges beslut avseende EVP 2021–2023.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets
beslutsförslag, då dock med följande två tilläggsyrkanden:
att i beställningen infoga att bevaka skolgårdens kvalitet och att
hårdgjorda ytor skall göras om till grönyta, samt
att även planera för skyfall enligt Augustenborgsmodellen i Malmö.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Victoria Tiblom (SD) och Jan Annerstedt
(FNL) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Jesper Sahlén (V) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag,
liksom bifall till Karin Svensson Smiths (MP) bägge tilläggsyrkanden.
Fanny Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag,
liksom bifall till Karin Svensson Smiths (MP) första tilläggsyrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag,
samt avslag på samtliga framställda tilläggsyrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på det yrkande som lyder i
enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag, vilket framställts av
Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Victoria
Tiblom (SD), Jan Annerstedt (FNL), Jesper Sahlén (V), Fanny
Johansson (S) och Fredrik Ljunghill (M), och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smiths (MP) första
tilläggsyrkande, vilket även biträtts av Jesper Sahlén (V) och Fanny
Johansson (S), mot Fredrik Ljungshills (M) yrkande om avslag på
detsamma, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Fredrik Ljunghills (M) avslagsyrkande.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som biträder Fredrik Ljunghills (M) avslagsyrkande röstar ja.
Den som biträder Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Fabian Zäll (L), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således i denna del, med åtta ja-röster
och fem nej-röster, i enlighet med Fredrik Ljunghills (M)
avslagsyrkande.
Ordföranden ställer till sist Karin Svensson Smiths (MP)
andra tilläggsyrkande, vilket även biträtts av Jesper Sahlén (V), mot
Fredrik Ljungshills (M) yrkande om avslag på detsamma, och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills (M)
avslagsyrkande.

Underlag för beslut




Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 300
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-03 Om- och
tillbyggnad av Vikingaskolan
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-10-19 § 163
Beställning om- och tillbyggnad Vikingaskolan

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse barn- och skolförvaltningen 2021-09-28,
Beställning av om- och tillbyggnad av Vikingaskolan
Beställningsskrivelse barn- och skolförvaltningen 2021-09-28
Om- och tillbyggnad av Vikingaskolan

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 389 Försäljning av fastigheten Tomaten 1 i
Hasslanda till Wihlborgs Tower AB
Dnr KS 2021/0871

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

på de villkor som framgår av föreliggande arrendeavtal och
köpekontrakt godkänna försäljningen av fastigheten Tomaten 1
i Lund, cirka 17 071 kvm, till Wihlborgs Tower AB (556962–
8695), eller annat fastighetsförvaltningsbolag inom samma
koncern, för en köpeskilling om 18 733 000 kronor.
Köpeskillingen kan i enlighet med bestämmelserna i
arrendeavtalet komma att ändras vid eventuell justering av
kvadratmeterpriset för verksamhetsmark.

samt
att

uppdra åt teknisk direktör att underteckna köpekontraktet när
villkor för försäljning uppfyllts.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) anmäler följande anteckning till protokollet:
Instämmer i Vänsterpartiets yrkande.
Inga-Kerstin Eriksson (C) anmäler, då även med instämmande av Jan
Annerstedt (FNL), Björn Abelson (S), Victoria Tiblom (SD) och Karin
Svensson Smith (MP), följande anteckning till protokollet:
Bebyggelsen på Hasslanda borde vara mer yteffektiv och tät för att
möjliggöra för fler verksamheter på området och för att spara Lunds
goda åkerjord, vilket behöver återspeglas i framtida
markförsäljningar.

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner
försäljningen av fastigheten Tomaten 1, cirka 17 071 kvm, inom
verksamhetsområdet Hasslanda i Lund, till Wihlborgs Tower AB
eller annat fastighetsförvaltningsbolag inom samma koncern, för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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uppförande av nya lokaler till Inpac. En mindre del av fastigheten
Tomaten 1 planeras att inrymma annan verksamhet.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar att fastigheten upplåtes med tomträtt.
Victoria Tiblom (SD), Karin Svensson Smith (MP) och Jan Annerstedt
(FNL) yrkar samtliga bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Björn Abelson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag,
samt avslag på Jesper Sahléns (V) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer det yrkande som lyder i enlighet med
arbetsutskottets beslutsförslag, vilket framställts av Björn Abelson
(S), Victoria Tiblom (SD), Karin Svensson Smith (MP) och Jan
Annerstedt (FNL), mot Jesper Sahléns (V) yrkande, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelson (S) med
fleras yrkande.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 301
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Försäljning
av fastigheten Tomaten 1 i Hasslanda till Wihlborgs Tower AB
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-10-19 § 343
Försäljning av Tomaten 1 i Hasslanda till Wihlborgs
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-20
Försäljning av Tomaten 1 i Hasslanda till Wihlborgs
Förslag på arrendeavtal och köpekontrakt

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
Wihlborgs Tower AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 390 Remiss avseende bostadsförsörjningsprogram
för Malmö stad 2022-2026
Dnr KS 2021/0784

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till Malmö stad avge yttrande i enlighet med kommunkontorets
förslag.

Sammanfattning
Malmö stad har tagit fram ett samrådsförslag till nytt
bostadsförsörjningsprogram. Lunds kommun har inom ramen för
samrådsprocessen fått förslaget för synpunkter. Förslaget beskriver
en stad med stora utmaningar och möjligheter kopplat till boende för
sina medborgare.
Kommunkontoret framhåller i sitt förslag till yttrande att Malmö stad
har arbetat fram ett välskrivet och intressant
bostadsförsörjningsprogram som visar Malmö stads vision och
ambition kopplat till frågan.

Underlag för beslut







Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 302
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-10 Remiss
avseende bostadsförsörjningsprogram för Malmö stad 2022–
2026
Förslag till yttrande
Följebrev remiss angående Bostadsförsörjningsprogram
2022–2026
Bostadsförsörjningsprogram Malmö stad 2022–2026
Protokollsutdrag med särskilda yttrande och reservationer

Beslutet skickas till
För kännedom:
Malmö stad
Kommunkontoret, utredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 391 Revidering av renhållningstaxa för Lunds
kommun
Dnr KS 2021/0968

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till revidering av renhållningstaxa för Lunds
kommun, där rubrik 1.3 ska ha ny lydelse enligt följande:
"1.3 Rörlig avgift för insamling av restavfall, returpapper,
matavfall och trädgårdsavfall (priser exkl. moms)",

samt
att

revideringen ska gälla från den 1 januari 2022.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper
upphör att gälla den 31 december 2021. Returpapper regleras i
stället under det kommunala avfallsansvaret. Det innebär att
kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av
returpapper från och med den 1 januari 2022. Lunds
Renhållningsverk utför redan tjänsten varför lagändringen inte
medför någon förändring för de flesta fastighetsägarna. Lunds
kommuns renhållningstaxa behöver revideras för att hantera den
förändrade lagstiftningen rörande definitionen av kommunalt avfall
så att det framgår att returpapper också ingår från den 1 januari
2022. Själva avgiften förändras inte till följd av den förändrade
lagstiftningen.

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Jan Annerstedt (FNL),
Karin Svensson Smith (MP) och Victoria Tiblom (SD) yrkar samtliga
bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 303
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-16 Revidering av
renhållningstaxa för Lunds kommun
Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2021-11-23 § 88
Revidering av renhållningstaxa för Lunds kommun
Renhållningsstyrelsens tjänsteskrivelse 2021-11-15
Revidering av renhållningstaxa för Lunds kommun

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Renhållningsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 392 Lunds kommuns renhållningsordning 2021–
2024, remissutskick
Dnr KS 2021/0555

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna av kommunkontoret reviderat förslag till
renhållningsordning, samt

att

förslaget till renhållningsordning ställs ut för granskning under
perioden 2021-12-13 till 2022-01-11 och remitteras till
samtliga nämnder och övriga berörda intressenter enligt
särskilt upprättad sändlista, detta med svarstid senast 202201-11.

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har i nära samarbete med andra kommuner i
SYSAV-regionen tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning och
översänt denna till kommunstyrelsen för vidare beredning inför
beslut i kommunfullmäktige. Renhållningsordningen omfattar
avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering, med tillhörande
bilagor.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna kommunkontorets reviderade
förslag till renhållningsordning och remittera detsamma enligt
särskilt upprättad sändlista.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar på tillägg enligt följande:
att uppdra åt kommunkontoret att i samarbete med den nya
renhållningsdirektören lägga in en text om att kommunens
aktiviteter, listade så att aktiviteter riktade mot kommunens
invånare och verksamheter utanför den kommunala organisationen
ges större tyngd.
Hedvig Åkesson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag, samt avslag på Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets
beslutsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jesper Sahlén (V) yrkar bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Anders Almgren (S) yrkar bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på det yrkande som lyder i
enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag, vilket framställts av
Hedvig Åkesson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C), och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande, vilket även biträtts av Jesper Sahlén (V) och Anders
Almgren (S), mot Hedvig Åkessons (KD) yrkande om avslag på
detsamma, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Hedvig Åkessons (KD) avslagsyrkande.

Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 304
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-08 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026, remissutskick
Kommunkontorets reviderade förslag till avfallsplan, med
bilagor (1–7), samt tillhörande föreskrifter
Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2021-05-25 § 47
Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024, inkl.
reservation (S och MP gemensamt)
Renhållningsstyrelsens förslag till avfallsplan, med bilagor (1–
6 som finnes ovan), samt tillhörande föreskrifter
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-05-20 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024
Sändlista

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd
Renhållningsverket
För kännedom:
Kommunkontoret, ledningsstöd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 393 Justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund –
inskränkning av verksamhetsområde för dagvatten
för VA SYD:s allmänna vatten- och
avloppsanläggning i Håstad, Lund
Dnr KS 2021/0557

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

justera verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lunds kommun, i enlighet med
föreliggande förslag från ägarnämnd Lund inom VA SYD.

Sammanfattning
VA SYD har föreslagit en justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lund. Förslaget berör
sju fastigheter i södra Håstad och innebär att dessa ska tas ur
befintligt verksamhetsområde för dagvatten. Ägarnämnd Lund inom
VA SYD föreslår kommunfullmäktige i Lund besluta att godkänna
förslaget till inskränkning av verksamhetsområde för dagvatten för
VA SYD:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Håstad, Lunds
kommun.

Underlag för beslut






Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 305
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-10-12 Förslag till
justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund
Miljöförvaltningens yttrande 2021-09-27 Remiss - Förslag till
justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-09-21, § 140
Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Lund
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01 Förslag
till justering av verksamhetsområde för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen i Lund

Utdragsbestyrkande

48 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01







Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-09-21 § 304
Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Lund
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-31 Förslag
till justering av verksamhetsområde för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen i Lund
Missiv från VA SYD 2021-06-10
Protokollsutdrag ägarnämnd Lund inom VA SYD 2021-06-03
Ärende (beslutsunderlag) ägarnämnd Lund 2021-06-03
Bilaga 1 Verksamhetsområde Håstad (karta)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
VA SYD
För kännedom:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

49 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 394 Utredning avseende ansvar för hantering av
nedlagda deponier i Lunds kommun
Dnr KS 2021/0780

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar utreda ansvarsfördelningen mellan
renhållningsstyrelsen och tekniska nämnden vad gäller
hantering av nedlagda deponier i Lunds kommun, samt

att

ett förslag för att tydliggöra ansvarsfördelningen ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj 2022.

Sammanfattning
I Lunds kommun finns det två större nedlagda deponier på Sankt
Hans backar samt i Rögle. Det finns även fyra mindre deponier i
Dalby, Genarp och Veberöd. Det har uppmärksammats att det är
otydligt var i kommunen ansvaret ligger för deponierna och de olika
aktiviteter som krävs på kort och lång sikt. Kommunstyrelsen
föreslås ge kommunkontoret i uppdrag att i samråd med berörda
förvaltningar utreda ansvarsfördelningen mellan
Renhållningsstyrelsen och tekniska nämnden vad gäller hantering av
nedlagda deponier i Lunds kommun samt att ett förslag ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj 2022.

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar bifall till
arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut



Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 306
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-10 Utredning
avseende ansvar för hantering av nedlagda deponier i Lunds
kommun

Utdragsbestyrkande

50 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01




Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2021-09-21 § 66
Fortsatt hantering av nedlagda deponier i Lunds kommun
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-08-05 Fortsatt
hantering av nedlagda deponier i Lunds kommun
Kontrollprogram Fyra mindre deponier i Lund 2021

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredningsenheten
För kännedom:
Renhållningsverket
Tekniska förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

51 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 395 Svar på skrivelse från Lundakvintetten om att
öka tryggheten och attraktiviteten på Fäladstorget
och Klostergårdens centrum
Dnr KS 2021/0813

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att Lunds kommun, i samarbete
med LKF, Svenska kyrkan, polisen, handlare, ideella föreningar
och andra berörda aktörer i och kring Fäladstorget respektive
Klostergårdens centrum föreslår konkreta insatser för att öka
attraktiviteten och trygghetskänslan på dessa platser, samt

att

dessa konkreta åtgärder inklusive kostnader och tidplan för
genomförande återrapporteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Almgrens (S) yrkanden.

Sammanfattning
Attraktivitet och trygghet är viktigt för att människor ska känna sig
trygga i det offentliga rummet. Lundakvintetten föreslår i skrivelse
att satsningar ska göras för att öka tryggheten på Fäladstorget och i
Klostergårdens centrum.
Arbetsutskottet tillstyrker skrivelsens förslag.

Yrkanden
Ordförande Philip Sandberg (L) yrkar i enlighet med
arbetsutskottets beslutsförslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
uppdra åt kommunkontoret att, i samarbete med tekniska nämnden,
LKF, Svenska kyrkan, polisen, handlare, ideella föreningar och andra
berörda aktörer i och kring Fäladstorget respektive Klostergårdens
centrum, utarbeta konkreta åtgärder för att öka attraktiviteten och
trygghetskänslan på dessa platser, att dessa konkreta åtgärder,
inklusive kostnader och tidplan för genomförande, återrapporteras

Justerare

Utdragsbestyrkande

52 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att i samråd med tekniska
nämnden inledningsvis avsätta 1,5 mnkr till Fäladstorget samt 1,5
mnkr för Klostergårdens centrum.
Jesper Sahlén (V) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till
Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget yrkande mot Anders Almgren (S) med fleras
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
eget yrkande.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som biträder ordförande Philip Sandbergs (L) yrkande röstar ja.
Den som biträder Anders Almgren (S) med fleras yrkanden röstar
nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Fabian Zäll (L), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således, med åtta ja-röster och fem nejröster, i enlighet med ordförande Philip Sandbergs (L) yrkande.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 309
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-09 Svar på
skrivelse från Lundakvintetten om att öka tryggheten och
attraktiviteten på Fäladstorget och Klostergårdens centrum
Skrivelse från Lundakvintetten om att öka tryggheten och
attraktiviteten på Fäladstorget och Klostergårdens centrum,
inkommen 2021-10-08
Torgstrategi, fastställd av kommunfullmäktige 2018-12-05 §
364

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

53 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
För kännedom:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

54 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 396 Lundaförslaget - Vi vill utveckla Fäladstorget i
en medborgardialog
Dnr KS 2021/0880

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

dialog med boende ska ingå som en del av utvecklingen av
Fäladstorget, samt

att

därmed anse Lundaförslaget vara besvarat.

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 396/01.
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Almgrens (S) yrkande.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) anmäler, då även med instämmande av IngaKerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig Åkesson (KD) och
Maria Brolin Glennow (L), följande anteckning till protokoll:
Vi ser positivt på Lundaförslaget och instämmer i att
medborgardialog är central i utvecklingen av torget.
Cherry Batrapo (FI) anmäler följande anteckning till protokollet:
Vi vill se Lundaförslaget bifallet, både i praktisk sak och i politisk
formalitet.

Sammanfattning
Ett Lundaförslag har lämnats där det föreslås att ansvarig nämnd
beslutar att t ex via en kontaktperson öppna upp för en dialog om
torget med intresserade Fäladsbor.
Trygghetsfrågorna är ett av kommunstyrelsens prioriterade mål och
förstärkningar har gjorts av budgeten till det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet i såväl Lunds stad som i
tätorterna. Fäladstorget är ett av stadsdelstorgen som med åtgärder
för att öka attraktivitet och trygghet skulle bli mera trygga och
trivsamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande

55 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen föreslås besluta att dialog med boende ska ingå
som en del av utvecklingen av Fäladstorget.
Lundaförslaget har fått 133 röster.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V)
och Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Lundaförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Fredrik Ljunghills (M) yrkande mot Anders
Almgren (S) med fleras yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som biträder Fredrik Ljunghills (M) yrkande röstar ja.
Den som biträder Anders Almgren (S) med fleras yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Fabian Zäll (L), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och Victoria Tiblom (SD)
röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således, med sju ja-röster och sex nejröster, i enlighet med Fredrik Ljunghills (M) yrkande.

Underlag för beslut




Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 307
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-10
Lundaförslaget - Vi vill utveckla Fäladstorget i en
medborgardialog
Lundaförslaget, Vi vill utveckla Fäladstorget i en
medborgardialog

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Justerare

Utdragsbestyrkande

56 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunkontoret, utredning
För kännedom:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

57 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 397 Svar på skrivelse från Karin Svensson Smith
(MP), Axel Hallberg (MP) och Peter Bergwall (MP)
Riktlinjer för att förebygga klotter och främja laglig
graffiti
Dnr KS 2021/0755

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

skrivelsen ska anses vara besvarad.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP), Axel Hallberg (MP) och Peter Bergwall
(MP) har i en skrivelse till kommunstyrelsen yrkat på att
kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för att
förebygga klotter och främja laglig graffiti.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Victoria Tiblom (SD) och Fanny Johansson (S)
yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar, med instämmande av Jesper
Sahlén (V), bifall till skrivelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Fredrik Ljunghill (M) med fleras yrkande mot
Karin Svensson Smiths (MP) och Jesper Sahléns (V) yrkande, och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghill
(M) med fleras yrkande.

Underlag för beslut



Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 310
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Skrivelse från
Karin Svensson Smith (MP), Axel Hallberg (MP) och Peter
Bergwall (MP) Riktlinjer för att förebygga klotter och främja
laglig graffiti

Utdragsbestyrkande

58 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01


Skrivelse från Karin Svensson Smith (MP), Axel Hallberg (MP)
och Peter Bergwall (MP) Riktlinjer för att förebygga klotter
och främja laglig graffiti, inkommen 2021-09-17

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utredningsenheten
Kultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Stadsbyggnadskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

59 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 398 Fördjupning av översiktsplanen för Veberöd i
Lunds kommun, granskning
Dnr KS 2021/0110

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka planförslaget.

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 398/01.
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Jan Annerstedt (FNL) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden fick 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta
fram en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. Ärendet lyftes
till byggnadsnämnden för beslut om samråd 2019, men blev då
återremitterat med uppdrag att bland annat plocka bort
spårreservatet genom byn. En ny samrådshandling togs fram av
stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden beslutade 2020 om
att skicka ut fördjupningen på samråd. Föreliggande ärende berör
ärendet i dess granskningsskede.
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka planförslaget.

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag, då
även med avslag på samtliga övriga framställda yrkanden.
Björn Abelson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar, med instämmande av Jan
Annerstedt (FNL), att samtliga utbyggnadsområden efter 2040 utgår
ur planen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

60 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Victoria Tiblom (SD) yrkar avslag med följande motivering och
tillägg:
Vi anser inte att Veberöd kan bära denna ökning och vill därför se en
minskning till hälften av planens förslag.
1. Vi anser att kvarteret Traversen skall prioriteras först när
utbyggnaden av Veberöd påbörjas.
2. Vi vill att antalet busshållplatser ökar genom byn i takt med
utbyggnaden.
3. Vi vill att kollektivtrafik även skall gå mot Skurup för vidare
tågfärd mot Malmö/ Ystad och vill därför även att det byggs
busshållplats på väg 102 mot Skurup.
4. Vi vill att delar av kommunens nyförvärv av mark vid Hasslemölla
reserveras för bostadsbyggande. Hasslemölla ligger öster om
Veberöd mot Sjöbo och Blentarp och den marken lämpar sig för
bostäder eftersom det är väldigt dålig jordbruksmark.
5. Vi vill inte heller ha högre hus än 3 våningar i Veberöd.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar, med instämmande av Jesper
Sahlén (V), att jordbruksmark som ej redan är detaljplanelagd skall
undantas från exploatering och att samtliga utbyggnadsområden
efter 2040 utgår från planen, samt att i planen planera för spår men i
väntan på det möjliggöra för Skånetrafikens superbusskoncept.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet som lyder i enlighet med
arbetsutskottets beslutsförslag, vilket framställts av Birger Swahn
(M) och Björn Abelson (S), mot Inga-Kerstin Erikssons (C) och Jan
Annerstedts (FNL) ändringsyrkande, mot Victoria Tibloms (SD)
avslagsyrkande, liksom mot Karin Svensson Smiths (MP) och Jesper
Sahléns (V) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Birger Swahns (M) och Björn Abelsons (S) yrkande.

Underlag för beslut





Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 311
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Fördjupning
av översiktsplanen för Veberöd i Lunds kommun, granskning
Byggnadsnämnden Underrättelse om granskning 2021-10-29
Fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort
Byggnadsnämnden Granskningshandling 2021-10-08
Fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort

Utdragsbestyrkande

61 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01





Byggnadsnämnden Miljökonsekvensbeskrivning 2021-10-08
Fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort
Samrådsredogörelse 2021-10-08 Fördjupning av
översiktsplanen för Veberöds tätort
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-10-21 § 156
Fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-08
Fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

62 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 399 Motion från Lena Fällström (S) och Haris
Hadzovic (S) Använd julens skönhet för mer
trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen
Dnr KS 2021/0204

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförts i
ärendet.

Reservationer
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Björn Abelsons (S) yrkande.
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S) har den 25 februari 2021
inkommit med motion rubricerad ”Använd julens skönhet för mer
trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen”. I motionen
föreslås bland annat att tekniska nämnden får i uppdrag att utöka
utsmyckningen under vintertid för att skapa trivsamma och trygga
mötesplatser i hela kommunen.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar bifall till att-sats tre och fyra i motionen.
Björn Abelson (S) yrkar bifall till motionen i dess helhet.
Jan Annerstedt (FNL) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till
arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer samtliga framställda yrkanden mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Annerstedts
(FNL) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.

Underlag för beslut


Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 312

Utdragsbestyrkande

63 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01








Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-10-13 Motion från
Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S) Använd julens
skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i
kommunen
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-08-17 § 260
Motion från Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S)
Använd julens skönhet för mer trivsamma och trygga
mötesplatser i kommunen
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 Motion
från Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S) Använd julens
skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i
kommunen
Motion från Lena Fällström (S) och Haris Hadzovic (S)
Använd julens skönhet för mer trivsamma och trygga
mötesplatser i kommunen, inkommen 2021-02-25

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 400 Motion från Karin Svensson Smith (MP) och
Ewa Björnberg (MP) Nej till byggande på åkermark
Dnr KS 2021/0594
Notering:
Victoria Tiblom (SD) avstår från att delta i beslutet till förmån för
behandling av ärendet vid sammanträde i kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V), Jan Annerstedt (FNL)
reserverar sig samtliga mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 400/01.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) anmäler, då även med instämmande av Björn
Abelson (S) och ordförande Philip Sandberg (L), följande anteckning
till protokollet:
Åkermarken ska värnas, men en kompromisslös nollvision enligt
motionens intention riskerar att omöjliggöra viktiga näringslivs- och
samhällsviktiga etableringar.
Cherry Batrapo (FI) anmäler följande anteckning till protokollet:
Fi är positiva till motionen. Vi ser det som nödvändigt att ta
viljeriktningar och uttryck om att bevara god åkerjord på allvar.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) har den 22 juni
2021 inkommit med en motion vari föreslås att kommunfullmäktige
ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en
nollvision för exploatering av åkermark.
Kommunkontorets bedömning är att flera konkurrerande
styrdokument riskerar att skapa målkonflikter inom kommunens
arbete. Styrningen av hur kommunen använder mark ska enligt planoch bygglagen konkretiseras i just översiktsplanen. Översiktsplanen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bör därför även framgent, för bibehållen tydlighet, vara det
styrdokument där markanvändningen hanteras, varför motionen
avstyrks.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Björn Abelson (S) och ordförande Philip
Sandberg (L) yrkar samtliga i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.
Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jesper Sahlén
(V) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar samtliga bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Fredrik Ljunghill (M) med fleras yrkande mot
Karin Svensson Smith (MP) med fleras yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghill (M) med
fleras yrkande.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som biträder Fredrik Ljunghill (M) med fleras yrkande röstar ja.
Den som biträder Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande
röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S),
Fabian Zäll (L), Birger Swahn (M), Hedvig Åkesson (KD), Fanny
Johansson (S) och Björn Abelson (S) röstar ja.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Karin Svensson
Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Victoria Tiblom (SD) avstår från att delta i voteringen.
Kommunstyrelsen beslutar således, med åtta ja-röster, fyra nejröster och en som avstår från att delta i omröstningen, i enlighet med
Fredrik Ljunghill (M) med fleras yrkande.

Underlag för beslut




Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 314
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg (MP) Nej till
byggande på åkermark
Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Ewa Björnberg
(MP) Nej till byggande på åkermark, inkommen 2021-06-22

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 401 Motion från Helena Falk (V) och Nita Lorimer
(V) Inrätta en stadsmiljöskola
Dnr KS 2021/0052

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att
redogöra för hur Naturskolan skulle kunna vara en del av
utvecklingen av Observatoriet samt att kostnadsberäkna
förslaget.

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Nita Lorimer (V) har i motion föreslagit att
kommunfullmäktige ska besluta att inrätta en stadsmiljöskola, samt
utreda möjligheten att använda lokaler i Observatorieparken för en
dylik skola.
Barn och skolnämnden anser att det inte finns behov av att inrätta en
ny skolutvecklingsenhet i form av en stadsmiljöskola. utan bedömer
att det som efterfrågas i huvudsak redan inkluderas i Naturskolans
uppdrag. Kompetens kring arkitektur och byggd miljö finns inom
stadsbyggnadskontoret och då är det mer fördelaktigt att
förvaltningarna samarbetar kring detta i högre grad. Tekniska
nämnden är tveksam till om behovet av en ny verksamhet inte kan
lösas inom befintliga verksamheter, samtidigt som man kommer att
involvera Naturskolan i utformningen av Observatoriet enligt
kommunstyrelsens redan fattade beslut.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att
redogöra för hur Naturskolan skulle kunna vara en del av
utvecklingen av Observatoriet samt att kostnadsberäkna förslaget.
Jesper Sahlén (V), Karin Svensson Smith (MP), Fredrik Ljunghill (M)
och Anders Almgren (S) yrkar samtliga bifall till Inga-Kerstins
Erikssons (C) återremitteringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

68 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

Underlag för beslut










Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 315
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-10-13 Motion från
Helena Falk (V) och Nita Lorimer (V) Inrätta en
stadsmiljöskola
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-10-04 § 273 Motion från Helena Falk (V) och Nita
Lorimer (V) Inrätta en stadsmiljöskola
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-20 Motion från
Helena Falk (V) och Nita Lorimer (V) Inrätta en
stadsmiljöskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-04-20 § 85
Motion (V) Inrätta en stadsmiljöskola
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25
Motion (V) Inrätta en stadsmiljöskola
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-08-17 § 259
Motion (V) Inrätta en stadsmiljöskola
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-26 Motion
(V) Inrätta en stadsmiljöskola
Motion från Helena Falk (V) och Nita Lorimer (V) Inrätta en
stadsmiljöskola, inkommen 2021-01-13

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredningsenheten
För kännedom:
Motionärerna
Barn och skolnämnden
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 402 Motion från Anders Almgren (S) Stärk och
utveckla handeln i hela Lunds kommun
Dnr KS 2020/1093

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen vara besvarad.

Reservationer
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Almgrens (S) yrkande.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) anmäler, då även med instämmande av IngaKerstin Eriksson (C), ordförande Philip Sandberg (L) och Victoria
Tiblom (SD), följande anteckning till protokollet:
Vi anser att handeln är av stor betydelse ur näringslivs- och
arbetsmarknadsperspektiv, men anser inte att vi i nuläget behöver
ytterligare ett styrdokument för just detta.
Jan Annerstedt (FNL) anmäler, då även med instämmande av Fredrik
Ljunghill (M), följande anteckning till protokollet:
Angeläget att samarbetet genom bl.a. ”Citysamverkan” mellan
handeln, fastighetsägare, kulturinstitutioner och kommunen
fördjupas för ökad attraktivitet och tillgänglighet i stadskärnan och
innerstaden.

Sammanfattning
Socialdemokraterna i Lund har genom Anders Almgren (S) den 28
december 2022 inkommit med en motion om att stärka och utveckla
handeln i hela Lunds kommun. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
handelspolicy tillsammans med berörda kommunala nämnder och
bolag samt relevanta externa aktörer. Handelspolicyn ska redogöra
för kommunens förhållningssätt till handel och bidra till att
tydliggöra och stärka handelns roll i kommunen.
Kommunkontoret föreslår att motionen anses vara besvarad, detta
framförallt med hänvisning till att en handelsutredning är under
arbete, vilken kommer att inkorporeras i arbetet med
översiktsplanen liksom i framtida arbete kring stadskärnan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Fredrik Ljunghill (M), ordförande Philip
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Victoria Tiblom (SD)
yrkar samtliga bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Annerstedt (FNL) med fleras yrkande mot
Anders Almgrens (S) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande, och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Annerstedt
(FNL) med fleras yrkande.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 316
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-10-14 Motion från
Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i hela Lunds
kommun
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-05-20 § 86 Remiss:
Motion från Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i
hela Lunds kommun
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-05 Remiss:
Motion från Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i
hela Lunds kommun
Motion från Anders Almgren (S) Stärk och utveckla handeln i
hela Lunds kommun, inkommen 2020-12-28

Beslutet skickas till
För kännedom:
Byggnadsnämnden
Kommunkontoret, utredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 403 Motion från Björn Abelson (S) och Lena
Fällström (S) Öppna upp nya verksamhetsområden
Dnr KS 2021/0446

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen vara besvarad.

Reservationer
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Björn Abelsons (S) yrkande.
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande. Se bilagd reservation, § 403/01.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) anmäler, då även med instämmande av Karin
Svensson Smith (MP), Victoria Tiblom (SD) och Inga-Kerstin
Eriksson (C), följande anteckning till protokollet:
Bättre utnyttjande av befintliga verksamhetsområden, inklusive
förtätning, bör föregå exploatering av ny mark. Önskvärt med mera
stadsintegrerat näringsliv (Västerbro, Brunnshög etc.) för att
attrahera kunskapsintensiva företag och verksamheter.

Sammanfattning
Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) har den 12 maj 2021
inkommit med en motion om att kommunen behöver öppna upp nya
verksamhetsområden. I motionen föreslås att tekniska nämnden ska
ges i uppdrag att börja planera och projektera för att senast 2023
öppna minst ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Lunds stad.
Var Lunds kommun ska utvecklas finns beskrivet och konkretiserat i
den utbyggnadsplan som för närvarande är ute på remiss, detta per
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk planering, den
13 september 2021, § 51. Denna utgår i sin tur från översiktsplanen
som dessutom kommer att genomgå revidering nästa år.
Markpolicyn, som tar upp strategiska markförvärv och hur
kommunen ska bedriva sin markpolitik, är även den ute på remiss
efter tidigare nämnda beslut. Kommunkontoret föreslår att motionen
bör anses vara besvarad med hänvisning till detta redan pågående
arbete.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på motionen.
Björn Abelson (S) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Ljunghill (M), Karin Svensson Smith (MP), Jan Annerstedt
(FNL) och Victoria Tiblom (SD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.
Jesper Sahlén (V) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag, då dock med följande tillägg:
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att
utreda förutsättningarna för förtätning av befintliga
verksamhetsområden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Fredrik Ljunghill (M) med fleras yrkande,
mot Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande, mot Björn Abelsons (S)
yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Fredrik Ljunghill (M) med fleras yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jesper Sahléns (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
detsamma.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 317
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Öppna upp nya
verksamhetsområden
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-09-21 § 307
Motion- Öppna upp nya verksamhetsområden
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10 MotionÖppna upp nya verksamhetsområden
Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Öppna
upp nya verksamhetsområden, inkommen 2021-05-12

Beslutet skickas till
För kännedom:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 404 Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S)
och Fanny Johansson (S) Slå två flugor i en smäll förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i
centrala Lund
Dnr KS 2021/0494

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Björn Abelsons (S) yrkande.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) anmäler följande anteckning till
protokollet:
Miljöpartiet instämmer i motionens intention men ser att platsen ej
är lämpligt med hänsyn till översvämningsrisk.
Victoria Tiblom (SD) anmäler följande anteckning till protokollet:
En eventuell utredning av det slag som föreslås bör genomföras som
en del i den årliga uppdateringen av den strategiska
lokalförsörjningsplanen, snarare än som ett separat uppdrag.

Sammanfattning
Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny Johansson (S) föreslår i
motion inkommen den 24 maj 2021 att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt barn- och skolnämnden att, tillsammans med
kommunstyrelsen och servicenämnden, liksom i samverkan med
övriga berörda nämnder, utreda möjligheterna att kombinera en
förnyelse av förskolan Forsbergs minne med nya kontorslokaler,
samt att i utredningen också uppdra åt barn- och skolnämnden att
särskilt pröva Forsbergs minne som ny möjlig placering för
kommunens jourförskola.
Behov av nya lokaler för kommunal verksamhet ses över inom den
årliga strategiska lokalförsörjningsplanen och utgår från de behov
som verksamheterna lyfter fram. En eventuell utredning av det slag
som föreslås bör genomföras som en del i den årliga uppdateringen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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av den strategiska lokalförsörjningsplanen, snarare än som ett
separat uppdrag. Motionen föreslås med hänvisning till detta avslås.

Yrkanden
Ordförande Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Jesper Sahlen
(V), Karin Svensson Smith (MP) och Victoria Tiblom (SD) biträder
samtliga arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar därmed avslag på
motionen.
Björn Abelson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med eget med fleras yrkande.

Underlag för beslut













Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 318
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny Johansson (S)
Slå två flugor i en smäll - förnyade förskolelokaler och nya
arbetsplatser i centrala Lund
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-08-19 § 126
Yttrande över remiss: Motion från Björn Abelson m.fl. – Slå
två flugor i en smäll – förnyade förskolelokaler och nya
arbetsplatser i centrala Lund
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-24 Motion
från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny Johansson
(S): Slå två flugor i en smäll - förnyade förskolelokaler och nya
arbetsplatser i centrala Lund
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-08-31 § 140
Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny
Johansson (S): Slå två flugor i en smäll - förnyade
förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lunds
kommun
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-09
Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny
Johansson (S): Slå två flugor i en smäll - förnyade
förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lund
Protokollsutdrag servicenämnden 2021-09-15 § 58 Remiss:
Motion från Björn Abelson (S) m.fl. - Slå två flugor i en smäll förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala
Lund

Utdragsbestyrkande

75 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01




Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-30 Remiss:
Motion från Björn Abelson (S) m.fl. - Slå två flugor i en smäll förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala
Lund
Motion från Björn Abelson (S), Klara Twete (S) och Fanny
Johansson (S) Slå två flugor i en smäll - förnyade
förskolelokaler och nya arbetsplatser i centrala Lund,
inkommen 2021-05-24

Beslutet skickas till
För kännedom:
Barn- och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 405 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför
15-minuters-staden i Lund efter modell från Paris
Dnr KS 2021/0373

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har den 20 april 2021 inkommit med en
motion med förslag om att införa konceptet 15-minutersstaden i
Lund efter modell från Paris. Enligt motionären är syftet med
konceptet att få till en trivsam, grön och hälsofrämjande stad att leva
i.
Kommunkontorets bedömning är att Lund redan i dag besitter flera
av de kvaliteter som 15-minutersstaden eftersträvar i sin modell, och
att kommunen därför istället bör arbeta vidare med
hållbarhetsaspekterna inom befintliga verksamheter och inom
stadsutvecklingen.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) biträder arbetsutskottets beslutsförslag och
yrkar därmed avslag på motionen.
Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S) och Jesper Sahlén
(V) yrkar samtliga bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills (M)
yrkande.

Underlag för beslut


Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 319

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Inför 15-minuters-staden i Lund
efter modell från Paris
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför 15 minutersstaden i Lund efter modell från Paris, inkommen 2021-04-20

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 406 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ändrat
ägardirektiv för LKF: Billösa hushåll ska slippa betala
för grannens parkering
Dnr KS 2021/0515

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C) anmäler följande anteckning till
protokollet:
Vi ser gärna att man fortsätter planera nya områden med
mobilitetshus, så att parkeringsbehov kan hanteras av en separat
aktör.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har i motion inlämnad den 1 juni 2021
föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ändra ägardirektiv
för LKF, på det att billösa hushåll ska slippa medfinansiera
bilparkering.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar bifall till motionen, då dock med följande
tillägg:
att uppdra åt byggnadsnämnden att i samråd med LKF införa en
flexibel parkeringsnorm som skapar förutsättningar för hållbart
resande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till motionen såväl som till
Jesper Sahléns (V) tilläggsyrkande.
Jan Annerstedt (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fredrik
Ljunghill (M) biträder samtliga arbetsutskottets beslutsförslag och
yrkar därmed avslag på motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Björn Abelson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till det löpande arbetet med en minskande
parkeringsnorm samt med hänvisning till LKF:s pågående arbete
inom området.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Annerstedt (FNL) med fleras yrkande, mot
Jesper Sahlén (MP) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande, mot
Björn Abelsons (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Jan Annerstedt (FNL) mer fleras yrkande.

Underlag för beslut











Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 320
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Ändrat ägardirektiv för LKF:
Billösa hushåll ska slippa betala för grannens parkering
Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2021-08-30 §
122 Svar på remiss gällande motion från Karin Svensson
Smith (MP) Ändrat ägardirektiv för LKF: Billösa hushåll ska
slippa betala för grannens parkering
Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-08-10 Remiss
motion (MP) billösa hushåll ska slippa betala, med bilagor:
Bilaga 1, LKF AB yttrande 2021-08-09
Bilaga 2, Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ändrat
ägardirektiv för LKF: Billösa hushåll ska slippa betala för
grannens parkering 2021-06-01
Bilaga 3, Parkeringsnorm för Lunds kommun, antagen av
byggnadsnämnden 2018-12-13
Bilaga 4, LKF AB Ägardirektiv 2013-10-24
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ändrat ägardirektiv
för LKF: Billösa hushåll ska slippa betala för grannens
parkering, inkommen 2021-06-01

Beslutet skickas till
För kännedom:
Lunds Rådhus AB
LKF AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 407 Motion från Jesper Sahlén (V) och Helena Falk
(V) Värna det byggda kulturarvet
Dnr KS 2021/0188

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att
kostnadsberäkna förslagen i motionen.

Sammanfattning
Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) har den 17 februari 2021
inkommit med en motion avseende värnandet av det byggda
kulturarvet. I motionen föreslås att Lunds kommuns
bevaringskommitté återinrättas, att en fulltidstjänst som
bebyggelseantikvarie tillsätts, att bevaringsprogrammet uppdateras
liksom att medel tillförs för en aktiv rådgivningsservice.

Yrkanden
Ordförande Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att återremittera ärendet till kommunkontoret med
uppdraget att kostnadsberäkna förslagen i motionen.
Victoria Tiblom (SD), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP),
Jesper Sahlén (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M)
och Jan Annerstedt (FNL) yrkar samtliga bifall till ordförande Philip
Sandbergs (L) återremitteringsyrkande.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 321
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) Värna det byggda
kulturarvet
Protokollsutdrag stadsbyggnadskontoret 2021-06-17 § 104
Värna det byggda kulturarvet
Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2021-05-28 Värna
det byggda kulturarvet
Motion från Jesper Sahlén (V) och Helena Falk (V) Värna det
byggda kulturarvet, inkommen 2021-02-17

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunkontoret, ledningsstöd
För kännedom:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 408 Motion från Karin Svensson Smith (MP) och
Axel Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd och i
Södra Sandby
Dnr KS 2019/0869

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen vara besvarad genom kommunfullmäktiges
beslut 2020-01-30 § 24 om Energiplan för Lunds kommun.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) har i motion
inkommen den 3 december 2019 föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att genom dess miljöoch hälsoutskott, i samarbete med tekniska nämnden samt
Kraftringen, ta fram underlag för etablering av tankställen för
fordonsgas i Veberöd och Södra Sandby.
Motionen har varit utsänd på remiss till tekniska nämnden och
Kraftringen AB.
Kommunfullmäktige har under tiden för beredningen av motionen
fattat beslut om Energiplan för Lunds kommun, vilken innehåller en
åtgärd som berör etableringen av tankställen för biogas i Lunds
kommun, detta främst i byarna. Genom energiplanen finns det redan
ett uppdrag att utreda förutsättningar för nya biogastankställen i
kommunen.
Motionen föreslås anses vara besvarad med hänvisning till nämnda
beslut avseende energiplanen.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall
till arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut


Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 322

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01








Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-03 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP)
Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-01-30 § 24
Revidering av energiplan
Energiplan för Lunds kommun, antagen 2020-01-30
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-03-31 § 90 Motion
(MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-24 Motion
(MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby
Kraftringen yttrande – Motion från Karin Svensson
Smith (MP) och Axel Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd
och i Södra Sandby, 2021-05-26
Motion från Karin Svensson Smith (MP) och Axel
Hallberg (MP) Biogaspump i Veberöd och i Södra Sandby,
inkommen 2019-12-03

Beslutet skickas till
För kännedom:
Tekniska nämnden
Kraftringen AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 409 Anmälningsärenden till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-12-01
Dnr KS 2021/0002

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande handlingar och ärenden anmäls till kommunstyrelsen för
kännedom:
1. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Informations- och
nyhetsbrev nr 3, 2021
Dnr KS 2021/0351
2. Protokoll förbundsstyrelsen VA SYD 2021-10-15
Dnr KS 2021/0408
3. Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-20 § 148 Rapport
om kommunal feriepraktik och subventionerat feriearbete
2021
Dnr KS 2020/0300
4. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11 Rapport om
kommunal feriepraktik och subventionerat feriearbete 2021
Dnr KS 2020/0300
5. Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-20 § 152
Månadsstatistik över flyktingmottagandet för september
Dnr KS 2021/0099
6. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-30
Månadsstatistik över flyktingmottagandet för september
Dnr KS 2021/0099
7. Beslut från Länsstyrelsen i Skåne 2021-10-22 om fördelning
av anvisningar av vissa nyanlända till kommuner för 2022
Dnr KS 2021/0727
8. Trafikverkets beslut 2021-10-22 att flytta det planerade
trafikstoppet 20-22 maj 2022 från vecka 20 till vecka 19 med
anledning av Lundakarnevalen
Dnr KS 2021/0752
9. Luftfartsverkets svar på skrivelse angående centralisering av
flygledningscentral på Malmö Airport
Dnr KS 2021/0840
10. Skrivelse från kommunrevisionen med anledning av
genomförd granskning av processen rörande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
arvodesbetalningar
Dnr KS 2021/0604
11. Svar på kommunrevisionens skrivelse med anledning av
genomförd arvodesgranskning
Dnr KS 2021/0604
12. Protokollsutdrag TN 2021-10-19 § 336 Val av ledamot till
Kommunala Funktionshinderrådet efter Joar Lindén (L)
Dnr KS 2021/0155
13. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-10-19 § 345
Information – Status för Lunds vatten
Dnr KS 2021/0891
14. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24
Information – Status för Lunds vatten
Dnr KS 2021/0891
15. Protokollsutdrag SN 2021-10-20 § 141 Remiss av SOU
2021.56 Nya Regler om utländska föräldraskap och
adoptioner i vissa fall
Dnr KS 2021/0636
16. Lunds kommuns yttrande över remissen Nya Regler om
utländska föräldraskap och adoptioner i vissa fall
Dnr KS 2021/0636
17. Regeringsbeslut att ge Folkhälsomyndigheten och
Naturvårdsverket i uppdrag att utreda åtgärder för att
motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från
kyltorn
Dnr KS 2021/0922
18. Verksamhetsberättelse kommunala integrationsrådet 2021
Dnr KS 2021/0941
19. Protokollsutdrag BN 2021-10-21 § 157 Yttrande till
finansdepartementet - Remiss av Boverkets rapport Ansvaret
för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder
Dnr KS 2021/0638
20. Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-21 § 157
Yttrande till finansdepartementet över remiss Boverkets
rapport Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder
Dnr KS 2021/0638
21. Protokoll från styrelsesammanträde Uppåkra Arkeologiska
Center 2021-10-05
Dnr KS 2021/0118
22. Skrivelse från Föreningen Svenskt Landskapsskydd angående
det kommunala vetot mot vindkraft
Dnr KS 2021/0961

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01
23. Protokollsutdrag socialnämnden 2021-11-10 § 168
Månadsstatistik över flyktingmottagandet i oktober
Dnr KS 2021/0099
24. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-31
Månadsstatistik över flyktingmottagandet i oktober
Dnr KS 2021/0099
25. Skrivelse från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet
angående finansiering av Livets Museum
Dnr KS 2021/0992
26. Kommundirektörens svar på skrivelse från Sydsvenska
Medicinhistoriska Sällskapet angående finansiering av Livets
Museum
Dnr KS 2021/0992
27. Protokollsutdrag vård och omsorgsnämnden 2021-11-10 § 97
Stöd och serviceplan SoL, inriktning åren 2021-2030
Dnr KS 2021/1008
28. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-10
Befolkningsprognos och uppdaterat behov av särskilt boende
2021-2030
Dnr KS 2021/1008
29. Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-11-10 §
101 Val av ny ledamot i kommunala integrationsrådet
Dnr KS 2021/0684
30. Protokollsutdrag Eslövs kommunfullmäktige 2021-10-25
§110 Antagande av bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs
kommun
Dnr KS 2021/0399
31. Bostadsförsörjningsstrategi 2021 Eslövs kommun (Antagen
2021-10-25)
Dnr KS 2021/0399
32. Minnesanteckningar Ägarsamråd Sysav 29 okt 2021 med
bilagor
Dnr KS 2021/0413
33. Beslut om fortsatt central krisledning med anledning av
corona-utbrottet - perioden vecka 48, 2021, till vecka 5, 2022
Dnr KS 2020/0291

Underlag för beslut
Anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-20 sammanställning
Anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-20 handlingar (enligt ovan)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 410 Protokoll från kommunstyrelsens utskott som
anmäls till kommunstyrelsens sammanträde 202112-01
Dnr KS 2021/0005

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll från kommunstyrelsens utskott anmäls till
kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2021:











Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-10-14
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk
samhällsplanering 2021-11-15
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2021-11-09
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2021-10-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2021-11-22

Underlag för beslut


Justerare

Protokoll enligt ovan

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 411 Protokoll och minnesanteckningar från de
kommunala råden som anmäls till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-01
Dnr KS 2021/0006

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande protokoll från de kommunala råden anmäls till
kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2021:


Protokoll kommunala funktionshinderrådet 2021-09-28

Underlag för beslut


Justerare

Protokoll enligt ovan

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 412 Muntliga rapporter från kommunstyrelsens
utskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde.

Utdragsbestyrkande

90 (91)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-01

§ 413 Muntliga rapporter från de kommunala råden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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