Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-12

§ 20 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför
sommargågator och sommartorg i Lund
Dnr KS 2021/0343

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2021, § 17, om
fastställande av Torgstrategi.

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 20/01.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 20/02.
Helena Falk (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) anmäler, med instämmande av ordförande
Philip Sandberg (L), Hedvig Åkesson (KD), Jan Annerstedt (FNL) och
Inga-Kerstin Eriksson (C), följande anteckning till protokollet:
Temporära gågator i Lund kan riskera att försämra tillgängligheten
till stadskärnan och medföra längre körsträckor. Risken är att
centrumhandeln drabbas negativt.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har den 13 april 2021 inkommit med en
motion vari föreslås att kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska
nämnden att under sommaren 2022, som en testperiod, på lämpliga
gator och torg i Lund införa konceptet sommargågator och
sommartorg.
Kommunfullmäktige har den 31 januari 2019, § 17, antagit en
torgstrategi för kommunen, vilken behandlar torg, mindre platser
och så kallade ”mellanrum” i staden. Det arbete som pågår vad gäller
utvecklingen av stadskärnan, liksom de åtgärder som genomförs på
torg och stråk, bör i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ske
utifrån vad som framgår av denna strategi, detta i syfte att bidra till
gott stadsliv. Kommunkontoret föreslår att motionen anses vara
besvarad med hänvisning till nämnda beslut.
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Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Fredrik Ljunghill (M), ordförande Philip
Sandberg (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar samtliga i enlighet
med arbetsutskottets beslutsförslag.
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Björn Abelson (S)
yrkar samtliga bifall till motionen.
Victoria Tiblom (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga framställda yrkanden,
vart och ett för sig, och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Jan Annerstedt (FNL) med fleras yrkande.
Votering begärs.
För att utse motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden Karin
Svensson Smith (MP) med fleras yrkande mot Victoria Tibloms (SD)
yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Karin
Svensson Smith (MP) med fleras yrkande till motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Den som biträder Jan Annerstedt (FNL) med fleras yrkande röstar ja.
Den som biträder Karin Svensson Smith (MP) med fleras yrkande
röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (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 Helena Falk (V) röstar nej.
Victoria Tiblom (SD) avstår från att delta i voteringen.
Kommunstyrelsen beslutar således, med sju ja-röster, fem nej-röster
och en som avstår från att delta i voteringen, i enlighet med Jan
Annerstedt (FNL) med fleras yrkande.

Underlag för beslut
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-12-13 § 345 Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Inför sommargågator och sommartorg i Lund
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator och
sommartorg i Lund
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Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-09-21 § 308
Yttrande över motion från (MP) – Inför sommargågator och
sommartorg i Lund
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-14 Motion
(MP) inför sommargågator och sommartorg i Lund
Protokollsutdrag kultur -och fritidsnämnden 2021-06-17 § 97
Yttrande över motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför
sommargågator och sommartorg i Lund, inkl.
protokollsbilagor (reservationer från MP och V)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25
Yttrande över motion från Karin Svensson Smith (MP) inför
sommargågator och sommartorg i Lund
Visit Lund AB:s yttrande över motion om sommargator,
inkommet 2021-05-25
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator
och sommartorg i Lund, inkommen 2021-04-13

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utredningsenheten
Tekniska nämnden
Visit Lund AB
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Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-01-12 klockan 14.00–17.35, ajournering klockan kl. 15.49–
16.00, Microsoft Teams/Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande, närvarar §§ 1–29, kl. 14.00–
17.30
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt, §§ 1–29, kl. 14.00–
17.30
Helena Falk (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt
Klas Svanberg (M), deltar digitalt
Klas Sivén (MP), deltar digitalt; ersätter Karin Svensson Smith
(MP) § 30
Fabian Zäll (L), deltar digitalt; ersätter Philip Sandberg (L) § 30
Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Camilla Ländin (C), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt
Lena Fällström (S), deltar digitalt
Kenth Andersson (S), deltar digitalt
Jesper Sahlén (V), deltar digitalt
Cherry Batrapo (FI), närvarar §§ 1–28, kl. 14.00–17.05
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar digitalt, §§
1–22, kl. 14.00–16.40
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör, deltar digital
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Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digital
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digital
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digital
Karl Jönsson, kommunikatör, deltar digital
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digital
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt, §§ 1–22, kl. 14.00–16.50
Philip Lee, kommunsekreterare
Åse Backman, IT-supporttekniker
Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 1–30

Tid och plats för justering
Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L) §§ 1–29

Justerare

Björn Abelson (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-01-12

Paragrafer

§ 1–30

Datum då anslaget sätts upp

2022-01-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee
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Utdragsbestyrkande

2022-02-08

