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2020-05-19

§ 188

Utvärdering Lundaförslaget

Dnr KS 2019/0819

Sammanfattning
Lunds kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 att ge
kommunkontoret i uppdrag att införa e-förslag, benämnt
Lundaförslaget under en försöksperiod om två år mellan åren 20172019, att Lundaförslaget ersätter medborgarförslag, samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera Lundaförslaget efter
tvåårsperioden. En utvärdering av undaförslaget är gjord hösten
2019.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna utvärderingen och
Lundaförslagets uppdaterade regelverk samt att godkänna att
Lundaförslaget permanentas som en kanal för Lunds
kommuninvånare att kunna lämna förslag och idéer för att kunna
vara med och påverka utvecklingen av Lund.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-05-11 § 171 Utvärdering
Lundaförslaget
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 11 maj 2020
Uppdaterat regelverk för Lundaförslaget den 24 april
Utvärdering Lundaförslaget den 12 mars 2020
Demokratiberedningens protokoll den 3 mars 2020, dnr KS
2020/0061
Demokratiberedningens protokoll den 17 december 2019, dnr KS
2019/0770
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2016, dnr KS
2016/0572

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Anders Almgren (S) yrkar i första hand att
kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunkontoret med
uppdrag att säkerställa att Lundaförslag avgörs av den instans i
kommunen som har mandat att avgöra frågan
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I andra hand yrkar Anders Almgren (S) att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna utvärderingen av Lundaförslaget,
att ändra ”bedöms strida mot gällande lagstiftning, kan härledas till
enskilda personer eller är på annat sätt är kränkande” till ”uppenbart
strider mot gällande lagstiftning, kan härledas till enskilda personer
eller är på annat sätt är kränkande”,
att punkten ”avser en omprövning av ett nyligen fattat beslut i
nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige (inom 12
månader)” utgår,
att med ovangjorda justeringar godkänna regelverket för
Lundaförslaget,
att permanenta Lundaförslaget som en kanal för Lunds
kommuninvånare att vara med att påverka utvecklingen av Lunds
kommun.
att kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra år kommunkontoret att säkerställa att Lundaförslag
avgörs av den instans i kommunen som har mandat att avgöra
frågan.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Anders Almgrens (S)
yrkande i sin helhet.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar därutöver att punkten ”handlar om
personalfrågor eller om kommunens interna organisation” ändras till
”handlar om personfrågor”.
Anders Almgren (S) yrkar bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Mats Olsson (V) yrkar i första hand bifall till Anders Almgrens (S)
yrkande om att återremittera ärendet och i andra hand att
kommunstyrelsen beslutar att avskaffa lundaförslaget och i stället
återinför medborgarförslaget.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på Mats Olssons (V)
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yrkande om att återinföra medborgarförslaget.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med
fleras yrkande om att återremittera ärendet.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Anders Almgrens (S)
med fleras yrkande om att återremittera ärendet mot Fredrik
Ljunghills (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) avslag på Anders Almgrens (S)
med fleras yrkande om att återremittera ärendet.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om
att återremittera ärendet.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla
Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande, mot
Anders Almgrens (S) med fleras yrkande, mot Mats Olssons (V)
yrkande och mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande och finner sitt
eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner att Anders Almgrens (S) med fleras yrkande
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ska vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande:
Huvudomröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla
Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar i alltså i enlighet med Philip Sandbergs
(L) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utvärderingen av Lundaförslaget
att godkänna regelverket för Lundaförslaget
att permanenta Lundaförslaget som en kanal för Lunds
kommuninvånare att vara med att påverka utvecklingen av
Lund.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
188/01-04.
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Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
alternativ anser att Lundaförslagens utformning och hantering måste
anpassas till goda mål om inflytande och insyn. Delar de rödgrönas
synpunkter på förslaget.
Beslut expedieras till:
Nämnder och styrelser

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (7)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

6 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-19

KS 2019/0670

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2020-05-19 klockan 13.00–15.13

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Fabian Zäll (L), deltar på distans
Maria Brolin Glennow (L), deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Mattias Horrdin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP), deltar på distans
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD), deltar på distans

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Vesna Casitovski, kanslichef
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
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Mats Olsson (V)

Paragrafer

§ 179–199
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Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, torsdagen den 28 maj
2020 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Mats Olsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 179–199

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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