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§ 14 Lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av
pandemin under 2022
Dnr KS 2022/0058

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på
fakturor och avgifter till 90 dagar under 2022,

att

minska betaltiden till kommunens leverantörer i den mån
det är möjligt under 2022,

att

bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 1 780 000 kr för 2022,

att

bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 2 630 000 kr för
2022,

att

finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel,
samt

att

till kommunstyrelsen komplettera med underlag avseende
ekonomiska konsekvenser och hantering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts
till 0 kr 2022,

att

avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering
sätts till 0 kronor 2022,

att

kommunala korttidsparkeringar (30 min) i gaturummet i
stadskärnan ska vara avgiftsfria under resterande del av 2022.

Reservationer
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig
mot arbetsutskottets beslut.

Protokollsanteckningar
Helena Falk (V) får till protokollet anteckna:
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Vänsterpartiet instämmer i Socialdemokraternas förslag att
uppmana nämnderna att kompensera de medborgare som betalat
avgifter för tjänster man inte kunnat utnyttja på grund av pandemin.

Sammanfattning
Pandemin (covid-19) medför stora utmaningar för samhället.
Kommunen utgår i sitt arbete och åtgärder från ansvariga
myndigheters bedömningar och rekommendationer. Lunds kommun
har beslutat om ett antal åtgärder för att hantera och lindra
konsekvenserna av pandemin under 2020 och 2021. Nya åtgärder
föreslås i detta ärende.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar
att kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på fakturor
och avgifter till 90 dagar under 2022,
att minska betaltiden till kommunens leverantörer i den mån det är
möjligt under 2022,
att bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 1 780 000 kr för 2022,
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 2 630 000 kr för
2022,
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel, samt
att till kommunstyrelsen komplettera med underlag avseende
ekonomiska konsekvenser och hantering.
Att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts till 0
kr 2022,
att avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering
sätts till 0 kronor 2022,
att kommunala korttidsparkeringar (30 min) i gaturummet i
stadskärnan ska vara avgiftsfria under resterande del av 2022.
Anders Almgren (S) och Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Philip
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Sandbergs (L) yrkande.
Anders Almgren (S) yrkar vidare även att arbetsutskottet som tillägg
beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att skyndsamt återkomma med
förslag om hur barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden,
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, samt i
förekommande fall även andra kommunala verksamheter kan
ersättas för de kostnader som tillkommit under pandemin och att det
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens reserverade medel
eller beslut i kommunfullmäktige om ökade anslag finansierade
genom lägre ekonomiskt resultat,
att uppmana samtliga nämnder och styrelser att se till att om deras
service och tjänster gentemot medborgare, andra brukare,
föreningar och företagare m.fl. begränsas med anledning av
pandemiläget så ska kompensation till den drabbade utgå, samt,
att uppdra åt kommunkontoret att redovisa ett förslag om hur
nämnderna vid behov kan ersättas ekonomiskt, inom ramen för
kommunstyrelsens reserverade medel eller beslut i
kommunfullmäktige om ökade anslag finansierade genom lägre
ekonomiskt resultat.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet beslutar att
avslå den sista att-satsen avseende korttidsparkeringar i
kommunkontorets förslag, men i övrigt i enlighet med
kommunkontorets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på fakturor
och avgifter till 90 dagar under 2022,
att minska betaltiden till kommunens leverantörer i den mån det är
möjligt under 2022,
att bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 1 780 000 kr för 2022,
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 2 630 000 kr för
2022, samt
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel.
Att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta
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att tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts till 0
kr 2022, samt
att avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering
sätts till 0 kronor 2022.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer vidare även i Anders
Almgrens (S) tilläggsyrkande.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först sitt eget med fleras
yrkande mot Karin Svensson Smiths (MP) yrkande och finner sitt
eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandberg (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S) och
Jan Annerstedt (FNL) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 1 nej-röst.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Philip Sandberg (L)
med fleras yrkande.
Ordföranden ställer därefter Anders Almgren (S) med fleras
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
arbetsutskottet avslår Anders Almgren (S) med fleras
tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
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Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Anders Almgren (S) med fleras tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Anders Almgren (S) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL)
röstar ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Arbetsutskottet beslutar alltså att avslå Anders Almgren (S) med
fleras tilläggsyrkande.

Underlag för beslut


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28 Lokala
åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
Socialnämnden
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-01-31 klockan 15.14–16.28, Stadshuset, Sessionssalen
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt

Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Helena Falk (V), deltar digitalt

Övriga

Britt Steiner, planeringschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Emelie Wictor, utvecklingsstrateg, § 10-12, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Jon Andersson, chef för hållbarhetsenheten, § 13, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, § 10-14, deltar digitalt
Therese Fällman, hållbarhetschef, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 10–16

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 1 februari 2022 kl. 08.00

Underskrifter
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Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-31

Paragrafer

§ 10–16

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg
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2022-02-24

