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§ 318 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Reservationer
Anders Almgren (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

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

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag.
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Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Beslutsgång
Vice ordförande Fredrik Ljunghill (M) ställer yrkandena mot
varandra och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut
















Justerare

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
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
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Beslutet skickas till
För kännedom:
Barn- och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Servicenämnden
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2021-11-22

KS 2020/0821

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2021-11-22 klockan 14.00–17.08, ajournering klockan 15.54–
16.08, Tycho, ESS, Partikelgatan 2, 224 84 Lund
Philip Sandberg (L), ordförande, § 279–309, kl. 14.00–15.54
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som
mötesordförande § 310–324
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP), § 283–324, kl. 14.03–17.08, deltar
digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
§ 310–324
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)
§ 279–282
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)

Övriga

Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Britt Steiner, utredningschef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), § 282–324, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker

Justerare

Anders Almgren (S)
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KS 2020/0821

Paragrafer

§ 279–324

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 23 november 2021 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)
§ 279–309

Fredrik Ljunghill (M)
§ 310–324

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 279–324

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-12-16

