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Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-12-13 klockan 16.00–17.45, Teamsmöte med utgångspunkt
från Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)
Victoria Tiblom (SD), ej § 417 på grund av jäv, deltar digitalt
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Helena Falk (V), deltar digitalt
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Victoria Tiblom (SD) § 417, i
övrigt närvarande men ej tjänstgörande, deltar digitalt
Fabian Zäll (L), deltar digitalt
Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Klas Svanberg (M), deltar digitalt
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), § 414–422, kl. 16.00–17.40, deltar
digitalt
Camilla Ländin (C), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt
Lena Fällström (S), § 415–424, kl. 16.07–17.45, deltar digitalt
Kenth Andersson (S), deltar digitalt
Klas Sivén (MP), deltar digitalt
Cherry Batrapo (FI), deltar digitalt
Britt Steiner, planeringschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Johanna Holmberg, HR-direktör, § 414–418, deltar digitalt
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Malinee Granhof, tf pressansvarig och kommunikationsstrateg,
deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Åsa Mårtensson, administrativ koordinator, deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker
Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 414–424

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 14 december 2021 kl. 08.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-13

Paragrafer

§ 414–424

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-01-06
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§ 414 Val av justerare samt beslut om tid för digital
justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Karin Svensson Smith (MP) till justerare med Birger
Swahn (M) som ersättare och

att

digital justering äger rum tisdagen den 14 december 2021 kl.
08.00.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att kommunstyrelsen utser Karin
Svensson Smith (MP) till justerare med Birger Swahn (M) som
ersättare och att digital justering äger rum tisdagen den 14
december 2021 kl. 08.00.

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

Justerare
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§ 415 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna föredragningslistan.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, FörNyaLund och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in: protokollsbilaga § 415/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
FI instämmer i FNL med fleras yrkande.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
Karin Svensson Smith (MP), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Victoria Tiblom (SD) instämmer i Philip
Sandbergs (L) yrkande.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan kompletteras med FörNyaLund och
Socialdemokraternas gemensamma skrivelse "Omförhandla Fritt Sök
- ge fler lundaelever plats i kommunens gymnasieskolor", dnr KS
2021/0962, och att denna tas upp för behandling och beslut.
Anders Almgren (S) och Jesper Sahlén (V) instämmer i Jan
Annerstedts (FNL) yrkande.

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

Justerare
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Ja för bifall till Philip Sandberg (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Jan Annerstedt (FNL) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD),
Karin Svensson Smith (MP) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Jan Annerstedt (FNL), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandberg (L)
med fleras yrkande.

Justerare
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§ 416 Inrättande av naturreservat Höjeådalen
Dnr KS 2020/0409

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

inrätta naturreservat i Höjeådalen med det syfte, de föreskrifter
och den avgränsning som framgår av tekniska nämndens
förslag,

att

fastställa skötselplan för naturreservat i Höjeådalen i enlighet
med tekniska nämndens förslag, samt

att

driftkostnadspåverkan för tekniska nämnden för reservatet ska
beaktas i kommande process för kommunens ekonomi- och
verksamhetsplan.

Protokollsanteckningar
Victoria Tiblom (SD) får till protokollet anteckna:
SD anser att vi måste se till helheten efter samrådet innan slutlig
ställning tas till hur reservatet skall utformas/skötas.
Lena Fällström (S) får till protokollet anteckna:
Jordbruksmarken vid Värpinge borde kunnat ha utgått från
naturreservatet.
Victoria Tiblom (SD) instämmer i Lena Fällströms (S)
protokollsanteckning.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att ett naturreservat ska
inrättas i Höjeådalen. I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige
att fastställa reservatets inriktning och utbredning samt att ge
tekniska nämnden i uppdrag att fullfölja inrättandet samt
återkomma med investerings- och driftkostnader.
Tekniska nämnden har under 2021 berett ärendet om reservatet och
vid sitt sammanträde den 8 december 2021 slutbehandlat ärendet
genom att besluta att föreslå att kommunfullmäktige ska inrätta
naturreservat för Höjeådalen enligt nämndens förslag samt att
driftkostnadspåverkan för nämnden ska hanteras i kommande
process för kommunens ekonomi- och verksamhetsplan.

Justerare
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Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP), Fredrik
Ljunghill (M), Victoria Tiblom (SD), Jesper Sahlén (V), Hedvig
Åkesson (KD), Jan Annerstedt (FNL), Björn Abelson (S) och Camilla
Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta
att inrätta naturreservat i Höjeådalen med det syfte, de föreskrifter
och den avgränsning som framgår av tekniska nämndens förslag,
att fastställa skötselplan för naturreservat i Höjeådalen i enlighet
med tekniska nämndens förslag, samt
att driftkostnadspåverkan för tekniska nämnden för reservatet ska
beaktas i kommande process för kommunens ekonomi- och
verksamhetsplan.

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

Underlag för beslut







Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-09 Inrättande av
naturreservat i Höjeådalen
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-12-08 § 388
Bildande av naturreservat Höjeådalen
Förslag till beslut om naturreservatet Höjeådalen med
föreskrifter, beskrivningar, skötselplan m.m. 2021-12-04
(OBS! 2021-10-27 angivet på förstasidan)
Budget med åtgärder (bilaga A) för naturreservat Höjeådalen
2021-12-04
Tekniska nämndens beslut §156 2021-04-21 Samrådsremiss
Kommunfullmäktige beslut § 16 2021-01-27 Inrättande av
naturreservat

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
Länsstyrelsen Skåne
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§ 417 Strategiskt markförvärv - köp av del av
fastigheten Värpinge 14:5, väster om Pilsåker i Lund
Dnr KS 2021/0989

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förvärv av del av fastigheten Värpinge 14:5 i Lund på
de villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Jäv
På grund av jäv närvarar inte Victoria Tiblom (SD) under
behandlingen av ärendet.

Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet, FörNyaLund, Kristdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in: protokollsbilagor
§ 417/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ instämmer i Centerpartiet med fleras yrkande.
Vi anser även att en barnkonsekvensanalys varit motiverad.

Sammanfattning
Lunds kommun har getts möjlighet att förvärva del av fastigheten
Värpinge 14:5. Området är utpekat i gällande översiktsplan för ny
verksamhetsmark. Ett köp av fastigheten innebär att kommunen
skapar en större rådighet över utvecklingen av staden i framtiden.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S), Philip Sandberg (L) och
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förvärv av del av fastigheten Värpinge 14:5 i Lund på
de villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
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Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå förlaget.
Jesper Sahlén (V), Karin Svensson Smith (MP), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Urban Nilsson (SD) instämmer i
Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.

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

Underlag för beslut





Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-10 Strategiskt
markförvärv - köp av del av fastigheten Värpinge 14:5, väster
om Pilsåker i Lund
Förslag till köpekontrakt, inklusive bilagor 1–7
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-12-08 § 390 Köp av
del av Värpinge
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 Köp av
del av Värpinge

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen





Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13
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Miljöteknisk marundersökning inom del av fastigheten
Värpinge 14:5
Miljöbesiktning 14:5, 2021-07-07
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, § 294,
2021-11-22

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

Justerare
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§ 418 Vaccinationskrav vid nyanställning
Dnr KS 2021/1053

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

införa vaccinationskrav vid nyanställning i verksamheter där
berättigat syfte föreligger.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
FI är av flera anledningar skeptiska och motsätter oss detta förslag.

Sammanfattning
Kommunkontoret har i samverkan med vård- och
omsorgsförvaltningen utrett frågan om vaccinationskrav vid
nyanställningar i kommunen. Ett krav på vaccination för att anställas
i en viss verksamhet träffas normalt inte av grundlagsskyddet i 2
kap. 6 § regeringsformen eftersom det inte utgör ett påtvingat
kroppsligt ingrepp, men kan stå i strid med annan lagstiftning, såsom
diskrimineringslagen. Krav på vaccination vid nyanställning måste
därför kunna motiveras av ett berättigat syfte och framstå som
befogat.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan
Annerstedt (FNL), Karin Svensson Smith (MP), Fanny Johansson (S)
och Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag
att införa vaccinationskrav vid nyanställning i verksamheter där
berättigat syfte föreligger.

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

Underlag för beslut


Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-06
Vaccinationskrav vid nyanställning

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2021/0990

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, HR-avdelningen
Samtliga förvaltningar
Kommunala hel- och delägda bolag
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§ 419 Riktlinjer för medborgarbudget
Dnr KS 2021/0725

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa upprättat förslag till riktlinjer för medborgarbudget,

att

genomföra medborgarbudget som ett projekt under 2022–
2023, samt

att

riktlinjerna ska utvärderas och justeras under hösten 2022
inför 2023 års medborgarbudget.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna:
Det är viktigt att kommunstyrelsen inför varje beslut får en tydlig
redovisning av ekonomiska driftkonsekvenser av de
satsningar/åtgärder som aktualiseras genom medborgarbudgeten.

Sammanfattning
Medborgarbudget är en demokratisk process som syftar till att
involvera medborgarna i hur kommunala resurser prioriteras och
ger en möjlighet till både inflytande och ansvarstagande för att
utveckla och ta hand om den lokala miljön.
Medborgarbudget för byarna, är ett tvåårigt projekt som ska tillvara
på de idéer som finns bland invånarna i områdena utanför Lunds
tätort och ge möjlighet att förverkliga några av de förslag som
uppkom i ortsutvecklingsprojekten Fokus Dalby, Fokus Veberöd,
Fokus Genarp och Fokus Södra Sandby. Förslagen ska gälla
satsningar/åtgärder som förbättrar den fysiska miljön vid
mötesplatser där människor kan träffas och umgås och som gör
platsen mer attraktiv och bidrar till trivsel och ökar tryggheten. Eller
vara en enskild aktivitet som stärker sammanhållningen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta om föreslagna riktlinjer och
arbetsprocess för projektet. Riktlinjerna föreslås utvärderas
och justeras under hösten 2022, detta för att bedöma om processen
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varit effektiv och om kriterierna varit tydliga inför 2023 års
medborgarbudget.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S),
Fredrik Ljunghill (M) och Victoria Tiblom (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att fastställa upprättat förslag till riktlinjer för medborgarbudget,
att genomföra medborgarbudget som ett projekt under 2022–2023,
samt
att riktlinjerna ska utvärderas och justeras under hösten 2022 inför
2023 års medborgarbudget.
Anders Almgren (S) yrkar vidare även att kommunstyrelsen som
tillägg beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag som
innebär att medborgarbudget även införs för stadsdelarna i Lunds
stad, förslagsvis enligt tidigare KDN-indelning.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om kommunstyrelsen
kan bifalla hans eget med fleras yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden ställer därefter Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande
mot sitt eget avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
avslår Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande.

Underlag för beslut




Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-06 Riktlinjer för medborgarbudget
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-07 Riktlinjer för
medborgarbudget
Riktlinjer för medborgarbudget (förslag), kompletterad

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2021/0990

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ledningsstöd
För kännedom:
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 420 Förlängning av markanvisningsavtal med
CentrumShopping Lund AB avseende kvarteret
Galten
Dnr KS 2016/0942

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

inte förlänga befintligt markanvisningsavtal respektive tillägg
till markanvisningsavtal avseende kvarteret Galten, tecknat
mellan Lunds kommun och Centrumshopping Lund AB.

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Björn Abelson (S) får till protokollet anteckna:
Utformningen av kv. Galten borde inom ramen för
markanvisningsavtalet med Centrumshopping kunna ha omarbetats
på ett sätt som tillgodosett flertalet av de behov som framförts i
processen.

Sammanfattning
Markanvisning av kommunägd mark i kvarteret Galten till
CentrumShopping gjordes 2016. Markanvisningen löper ut i slutet av
2021. Förslag till detaljplan för kvarteret Galten har varit på samråd,
under vilket stora mängder yttranden har inkommit.
Kommunstyrelsen har i sitt samrådsyttrande bland annat framfört
att husen i kvarteret Galten inte bör vara högre än sex våningar och
att skolgården ovanpå busshållplatsens tak bör utgå. Av yttrandet
framgår också att kommunstyrelsen kommer att initiera arbetet med
en övergripande strategi för hur stadskärnan ska utvecklas.
Fortsatt planarbete kräver ett större omtag med reviderade
förutsättningar. Det bör grundas på den övergripande strategin för
hur stadskärnan ska utvecklas som kommunstyrelsen initierar. På
grund av detta är förutsättningarna för markanvisningen inte längre
aktuella.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD), Jan Annerstedt (FNL), Björn

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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Abelson (S) och Jesper Sahlén (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag
att inte förlänga befintligt markanvisningsavtal respektive tillägg till
markanvisningsavtal avseende kvarteret Galten, tecknat mellan
Lunds kommun och Centrumshopping Lund AB.
Victoria Tiblom (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att förlänga befintligt markanvisningsavtal respektive tillägg till
markanvisningsavtal avseende kvarteret Galten, tecknat mellan
Lunds kommun och Centrumshopping Lund AB.

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

Underlag för beslut









Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-06 Förlängning
av markanvisningsavtal med CentrumShopping Lund AB
avseende kvarteret Galten
Planavtal avseende ersättning vid upprättande av detaljplan,
2019-05-29
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-11-24 § 362
Markanvisningsavtal Galten, inklusive tillhörande
protokollsbilaga (röstförklaring från V)
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19
Markanvisningsavtal Galten
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04 § 341 Yttrande över
detaljplan för kvarteret Galten i Lund, Lunds kommun,
samråd, dnr KS 2020/0655
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-04 § 208 Tillägg till
Markanvisningsavtal med Centrumshopping Lund AB
avseende Galten, inklusive protokollsbilaga (skriftlig
reservation från SD)
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-02 § 334
Markanvisningsavtal Galten, inklusive tillhörande
protokollsbilaga (skriftliga reservationer från SD och M)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2021/0990

För kännedom:
Byggnadsnämnden
CentrumShopping Lund AB

Justerare

20 (29)

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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§ 421 Yttrande över remiss från Region Skåne –
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–
2033
Dnr KS 2021/0773

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

i yttrandet, där det bedöms vara lämpligt, tillföra att
supercykelstråk Malmö-Lund ska färdigställas,

att

yttrandet kompletteras med följande lydelse: ”Lunds kommun
anser att cykelväg längs Häckebergavägen - Gödeslövsvägen
bör prioriteras och införas i transportinfrastrukturplanen.",
samt

att

med ändringar enligt ovan översända yttrande i enlighet med
upprättat förslag till Region Skåne.

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

Protokollsanteckningar
Camilla Neptune (L) får till protokollet anteckna:
Sträckan mellan Hemmestorps/Blentarpskorsningen på Sjöbovägen
och väg 11 har inte g/c väg men bör finnas med och planeras för i
RTI. Den korta sträckan kommer knyta ihop cykelvägar i öst-västlig
riktning och dessutom ha betydelse för framtida biosfärområdet
(som idag går under arbetsnamnet Vombsjösänkan) vilket borde
vara av stort regionalt intresse.
Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Cherry Batrapo (FI) instämmer i Camilla
Neptunes (L) protokollsanteckning.
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Av framkomna förslag sympatiserar vi främst med MP:s yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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Sammanfattning
Region Skåne har tagit fram ett förslag på Regional transportinfrastrukturplan för Skåne för perioden 2022–2033.
I förslaget till yttrande lyfts följande fram som särskilt angeläget att
framföra till Region Skåne:







Prioritera stråk med stor potential för hållbart resande
Fler pendlarparkeringar i strategiska lägen
Utveckling av bussterminaler och cykelgarage vid Lund C,
samt vidareutveckling av Klostergårdens station
Anlägg busskörfält i det övergripande vägnätet mellan orter
Lyft in cykelstråket Håstad – Stångby i planen
Förbered framtida utbyggnad av Simrishamnsbanan genom
konceptet att tänka Simrishamnsbanan och köra superbuss.

Kommunstyrelsen har att yttra sig över föreslagen
transportinfrastrukturplan.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP), Fredrik Ljunghill (M), Anders
Almgren (S), Camilla Neptune (L), Victoria Tiblom (SD), Jesper
Sahlén (V) Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag
att till Region Skåne avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar vidare även att kommunstyrelsen
som tillägg beslutar
att, där det bedöms vara lämpligt, tillföra att supercykelstråk MalmöLund ska färdigställas, (1)
att, där det bedöms vara lämpligt, tillföra att medfinansiering av
busskörfält ska ske där det är trafikeringsmässigt motiverat för att
öka kollektivtrafikens framkomlighet, (2)
att stöd till regionala flygplatser ska utgå ur planen, samt (3)
att utbyggnad av väg 108 ska utgå ur planen. (4)
Anders Almgren (S) yrkar vidare även att kommunstyrelsen som
tillägg beslutar att komplettera yttrandet med följande lydelser:
”Lunds kommun anser att cykelväg längs Häckebergavägen Gödeslövsvägen bör prioriteras och införas i
transportinfrastrukturplanen." (1)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13
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”I övrigt anser Lunds kommun att Region Skåne bör överväga
omprioriteringar i planen i syfte att genomföra kompletterande
investeringar för att underlätta, samt kompensera för eventuella
negativa konsekvenser, genom kommunerna Eslöv, Höör och
Hässleholm med anledning av Trafikverkets planerade sträckning för
ny stambana (fyra spår) mellan Hässleholm och Lund.” (2)
Victoria Tiblom (SD) yrkar vidare även att kommunstyrelsen som
tillägg beslutar
att förbättra framkomligheten med cykel mellan Veberöd och
Silvåkra med en cykeltunnel under väg 11.
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jesper Sahlén (V) och
Victoria Tiblom (SD) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande nr 1.
Jesper Sahlén (V) instämmer vidare i Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkanden nr 2, 3 och 4.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkanden nr 2, 3 och 4.
Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL), Jesper Sahlén (V) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) instämmer i Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande nr 1.
Philip Sandberg (L) yrkar slutligen avslag på Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande nr 2 och på Victoria Tibloms (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om kommunstyrelsen
kan bifalla Karin Svensson Smith (MP) med fleras yrkande om bifall
till arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 1 mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 1.
Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 2 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 2.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13
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Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 3 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 3.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 3.
Nej för bifall till Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 3.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S),
Camilla Neptune (L), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Jan Annerstedt (FNL), Hedvig Åkesson (KD), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Karin Svensson
Smith (MP) med fleras tilläggsyrkande nr 3.
Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 4 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande nr 4.
Ordföranden ställer därefter Anders Almgren (S) med fleras
tilläggsyrkande nr 1 mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgren (S) med fleras
tilläggsyrkande nr 1.
Ordföranden ställer därefter Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande
nr 2 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande nr 2.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Ordföranden ställer slutligen Victoria Tibloms (SD) tilläggsyrkande
mot sitt eget avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
avslår Victoria Tibloms (SD) tilläggsyrkande.

Underlag för beslut











Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-06 § 283 Yttrande över remiss från Region Skåne –
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29 Yttrande över
remiss från Region Skåne – Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
Förslag till yttrande, 2021-11-29
Missiv till remiss från Region Skåne – Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
(remissversion)
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-11-24 § 360
Remiss Regional transportinfrastrukturplan
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14 Remiss
Regional transportinfrastrukturplan
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-11-11 § 181
Remiss Regional transportinfrastrukturplan
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-27 Remiss
Regional transportinfrastrukturplan
MalmöLundregionens yttrande över Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033, dat.
2021-11-16 (utkast)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Region Skåne
För kännedom:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 422 Utökning av kultur- och fritidsnämndens
budgetram för IOP med IK Eos avseende Prisma
Dnr KS 2021/1038

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 350 000
kronor för 2022 för tecknande av ett idéburet offentligt
partnerskap med IK Eos avseende Prisma,

att

finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
2022, samt

att

kostnaden för 2023–2024 beaktas i kommande EVP-arbete.

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Victoria Tiblom (SD) får till protokollet anteckna:
Det är bra att extra insatser görs för de grupper som har lägre
delaktighet i det allmänna utbudet av fritidsaktiviteter, men vi anser
att samtliga i målgruppen ska inkluderas på lika villkor och vissa
grupper ska inte ges företräde framför andra. Exempelvis ska barn i
fattigdom inte prioriteras lägre än exempelvis kvotflyktingar.

Sammanfattning
Kultur och fritidsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen
begära en utökning av kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram
med 350 000 kronor per år för åren 2022–2024 för genomförande
av idéburet offentligt partnerskap med IK Eos avseende projektet
Prisma.
Kommunkontoret tillstyrker kultur- och fritidsnämndens begäran.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Karin Svensson Smith (MP), Jan Annerstedt (FNL) och Jesper
Sahlén (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 350 000
kronor för 2022 för tecknande av ett idéburet offentligt partnerskap
med IK Eos avseende Prisma,
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
2022, samt
att kostnaden för 2023–2024 beaktas i kommande EVP-arbete.
Victoria Tiblom (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget.

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

Underlag för beslut





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-02 Utökning av
kultur- och fritidsnämndens budgetram för IOP med IK Eos
avseende Prisma
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021 -11-25
§ 139, inklusive tillhörande protokollsbilaga (skriftlig
reservation från SD)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-10-27
IOP med IK Eos avseende Prisma
Förslag på verksamhetsmål aktiviteter och partnernas
insatser till IOP avseende Prisma 2022–2024, inklusive
ursprunglig förfrågan från IK Eos

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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§ 423 Tillsättning av vikarierande politisk sekreterare
i Lunds kommun för Moderaterna
Dnr KS 2021/1026

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anställa Amanda Thonander (M) som vikarierande politisk
sekreterare på heltid för kommunalrådet Fredrik Ljunghill (M)
för perioden 2022-02-08–2022-04-14.

Sammanfattning
Christoffer Stenström har begärt föräldraledighet från sin anställning
som politisk sekreterare för kommunalrådet Fredrik Ljunghill (M)
under perioden 2022-02-08–2022-04-14. Kommunstyrelsen har
därför att utse en vikarierande politisk sekreterare på heltid för
kommunalrådet Fredrik Ljunghill (M) för denna period.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att anställa Amanda Thonander (M) som vikarierande politisk
sekreterare på heltid för kommunalrådet Fredrik Ljunghill (M) för
perioden 2022-02-08–2022-04-14.

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

Underlag för beslut


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-25 Tillsättning
av vikarierande politisk sekreterare i Lunds kommun för
Moderaterna

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, löneenheten
Kommunkontoret, HR-enheten
Kommunkontoret, kanslienheten
För kännedom:
Amanda Thonander (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 424 Övrigt
Ordförande Philip Sandberg (L) tackar kommunstyrelsen och
tjänstepersoner för arbetet det gångna året och önskar alla en god jul
och ett gott nytt år.

Justerare

Utdragsbestyrkande

