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§ 59

Justering av dagordning

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att punkten Lägesrapport coronaviruset, läggs till som en punkt på dagordningen, efter punkt
nr 2 Rapport från kommunstyrelsens utskott.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

punkten Lägesrapport - coronaviruset, läggs till som en punkt
på dagordningen, efter punkt nr 2 Rapport från
kommunstyrelsens utskott.

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Finansiell rapport per den 31 januari 2020

Dnr KS 2020/0107
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen, Finansiell rapport per
den 31 januari 2020.

Justerare
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§ 61

Rapport från kommunstyrelsens utskott

Muntlig rapportering från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott,
miljö- och hälsoutskott, upphandlingsutskott och arbetsutskott.
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§ 62

Lägesrapport - coronaviruset

Håkan Nilsson, säkerhetschef, Johanna Holmberg, HR-direktör och
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, informerar om hur
Lunds kommun arbetar med Coronaviruset.
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§ 63

Rapport från de kommunala råden

Muntlig rapportering från integrationsrådet, pensionärsrådet,
funktionshinderrådet och studentrådet.

Justerare
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§ 64
2020

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år

Dnr KS 2020/0130
Kommunstyrelsens arbetsutskott


2020-02-10

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott


2020-02-11

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
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§ 65
Minnesanteckningar från de kommunala
råden år 2020
Dnr KS 2020/0141
Kommunala integrationsrådet


2020-02-04

Kommunala studentrådet


2020-01-29

Kommunala funktionshinderrådet
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2020-01-29
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§ 66
Årsanalys 2019 för kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och kommunrevisionen
Dnr KS 2019/0730

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige inklusive revisionen.
Årsanalysen för kommunstyrelsens verksamhet redovisar nämndens
mål och måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhet- personal-,
miljöredovisning och ekonomi.
Utfallen jämfört med budget för kommunstyrelsens verksamhet
visade en positiv avvikelse på 4,6 miljoner kronor.
Utfallet för kommunfullmäktige inklusive revisionen visade en
negativ avvikelse på 0,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 45 Årsanalys 2019
för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05
Bilaga 1 Årsanalys för kommunstyrelsen
Bilaga 2 Årsanalys för kommunfullmäktige inkl. revisionen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna årsanalys för år 2019 för kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Kommunstyrelsens begäran om överföring
av budgetavvikelse från 2019 till 2020
Dnr KS 2020/0133

Sammanfattning
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen ansöka om att få
2 574 000 kronor, av de på 10 000 000 kronor som budgeterats för
resultatöverföringar, som tilläggsanslag för 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande § 47 Kommunstyrelsens begäran
om överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-03, reviderad
2020-02-24
Bilaga 1 Kommunstyrelsens begäran om överföring från 2019 till
2020 samt utökning av investeringsram 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att resultatet för 2019 läggs till eget kapital

att

godkänna kommunkontorets förslag om tilläggsanslag på
2 574 000 kronor för 2020.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Nämndernas begäran om överföring av
budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt utökning av
investeringsram 2020
Dnr KS 2019/0875

Sammanfattning
I samband med årsbokslut 2019 har ansökningar om överföring av
budgetavvikelser samt förändring av investeringsramar inkommit
från nämnderna. Totalt ansöker nämnderna om att 12,5 miljoner
kronor överförs som ett tilläggsanslag till budgeten 2020.
Kommunkontoret har efter avstämning av förslagen mot gällande
principerna för överföring av budgetavvikelser samt med hänsyn
tagen till kommunens övergripande ekonomiska förutsättningar
justerat nämndernas ansökta belopp till 10 miljoner kronor som
finansieras genom reserverade medel om totalt 10 miljoner kronor
som återfinns i EVP 2020-2022.
Investeringsramen för 2020 om 1 miljard kronor föreslås lämnas
oförändrad.
Med tanke på oklarheter gällande syfte och principer samt att det är
svårt att motivera resultatöverföring när kommunen som helhet
genererar ett negativt resultat föreslås att kommunkontoret utreder
konsekvenserna av en slopad resultatöverföring 2020 till 2021.

Beslutsunderlag
Komplettering - barnkonsekvensanalys, daterad 2020-02-25
Protokollsutdrag KS AU beredande § 48 Nämndernas begäran om
överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt utökning av
investeringsram 2020
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-10 inklusive
bilagorna 1-2

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar
att av nämndernas budgetavvikelse 2019 tilläggsbudgetera
12,9 miljoner kronor 2020 enligt fördelning nedan:
• Kommunstyrelsen 2,6 miljoner kronor
• Servicenämnden 3,0 miljoner kronor
• Kultur- och fritidsnämnden 0,3 miljoner kronor

Justerare
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• Barn- och skolnämnden 7,0 miljoner kronor
att av nämndernas budgetavvikelse från 2019 balansera
21,1 miljoner kronor som nämndernas eget kapital baserat på
förändringarna enligt ovan,
att resultatenheternas resultat från 2019 om 2,7 miljoner kronor
balanseras som enheternas eget kapital enligt fördelning i bilaga 1,
att i investeringsramen 2020 tilläggsbudgetera 7 miljoner kronor till
kultur- och fritidsnämnden samt 12 mnkr till renhållningsstyrelsen,
att tilläggsbudget 2020 om 12,9 miljoner kronor finansieras av
reserverade medel för resultatöverföringar i 2020-års budget samt
2,9 miljoner kronor från kommunstyrelsens reserverade medel.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med flera
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.

Justerare
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

av nämndernas budgetavvikelse 2019 tilläggsbudgetera
10,0 miljoner kronor 2020 enligt fördelning i tjänsteskrivelsens
bilaga 1

att

av nämndernas budgetavvikelse från 2019 balansera
23,7 miljoner kronor som nämndernas eget kapital enligt
fördelning i tjänsteskrivelsens bilaga 1

att

resultatenheternas resultat från 2019 om 2,7 miljoner kronor
balanseras som enheternas eget kapital enligt fördelning i
tjänsteskrivelsens bilaga 1

att

investeringsramen 2020 lämnas oförändrad enligt
tjänsteskrivelsens bilaga 2

att

tilläggsbudget 2020 om 10 miljoner kronor finansieras av
reserverade medel för resultatöverföringar i 2020-års budget.

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

Protokollsanteckningar
Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna att
Socialdemokraterna anser att den barnkonsekvensanalys som gjorts
är undermålig och menar att detta arbete måste förbättras vid
kommande ärende.
Cherry Batrapo (Fi) och Karin Svensson Smith (MP instämmer i
Anders Almgrens (S) protokollsanteckning.
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet också anteckna att
Feministiskt initiativ håller med i de rödgrönas förslag som vi anser
vara mest ansvarstagande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Barn- och skolnämnden
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Förslag till fördelning av tillkommande
generellt statsbidrag 2020 - välfärdsmiljarder
Dnr KS 2020/0192

Sammanfattning
Av de av staten aviserade nya välfärdsmiljarderna om totalt
7,5 miljarder till kommuner och regioner beräknas Lund erhålla
63 miljoner kronor redan under 2020. I och med förstärkningen
föreslår Lundakvintetten följande fördelning 2020:





Barn- och skolnämnden: +22,7 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: +7,9 miljoner kronor
Socialnämnden: +14,0 miljoner kronor
Vård- och omsorgsnämnden: +18,4 miljoner kronor

Totalt: 63 miljoner kronor
Förstärkt budget för ovan nämnder om totalt 63 miljoner kronor ska
hanteras som en tillfällig budgetförstärkning för år 2020.
Budgetförstärkningen finansieras fullt ut genom högre generellt
statsbidrag till Lunds kommun 2020 om 63 miljoner kronor jämfört
med beslutad budget.
Lunds kommuns budgetresultat för 2020 påverkas inte utan är
fortfarande +141,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 49 Fördelning av
välfärdspengar 2020
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-14
Lundakvintettens förslag på fördelning av välfärdsmiljarderna

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att barn- och skolnämnden budgetram ökas med 70 miljoner kronor
att utbildningsnämndens budgetram ökas med 10 miljoner kronor
att socialnämndens budgetram ökas med 15 miljoner kronor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att vård- och omsorgsnämndens budgetram ökas med
20 miljoner kronor och
att finansiering sker med 63 miljoner kronor från de statliga
välfärdsmiljarderna samt med ett lägre resultat om
52 miljoner kronor.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att barn- och skolnämndens budgetram utökas med
87 miljoner kronor
att utbildningsnämndens budgetram utökas med 12 miljoner kronor
att vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med
77 miljoner kronor
att socialnämndens budgetram utökas med 24 miljoner kronor
att finansiering sker med 63,5 miljoner kronor från de statliga
välfärdsmiljarderna samt med ett lägre resultat om
136,5 miljoner kronor.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med
fleras yrkande och på Helena Falks (V) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Inga-Kerstin Erikssons (C) 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
ska vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S)
och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Helena Falk (V) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och
1 nedlagd röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Inga-Kerstin
Erikssons (C) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

förstärka barn- och skolnämndens budget med
22,7 miljoner kronor för budgetåret 2020

att

förstärka utbildningsnämndens budget med
7,9 miljoner kronor för budgetåret 2020

att

förstärka socialnämndens budget med 14,0 miljoner kronor för
budgetåret 2020

att

förstärka vård- och omsorgsnämndens budget med
18,4 miljoner kronor för budgetåret 2020

att

finansiering sker genom aviserade 7,5 välfärdsmiljarder 2020
där Lund förväntas erhålla 63 miljoner kronor i högre generellt
statsbidrag.

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

Justerare
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Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelning
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Utvärdering av nämndernas arbete med
intern kontroll år 2019
Dnr KS 2019/0920

Sammanfattning
Intern kontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen. Syftet med
intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:







Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
Lagar, bestämmelser, styrdokument som planer och policys
med mera efterlevs
Risker minimeras samt system och rutiner säkras
Resurser används i enlighet med fattade beslut
Redovisningen är rättvisande
Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar

Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med
intern kontroll avseende år 2019. Den sammanvägda bedömningen
är att kommunens arbete med intern kontroll i allt väsentligt
fungerar väl.
Utöver åtgärder för att korrigera identifierade avvikelser i 2019 års
kontrollaktiviteter kommer ett antal förbättringsåtgärder att
genomföras under 2020, både på nämndnivå men även på
övergripande nivå. Syftet är att kontinuerligt säkra och förbättra
arbetet med den interna kontrollen utifrån komponenterna
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information &
kommunikation samt uppföljning & utvärdering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna utvärderingen av
nämndernas interna kontrollarbete avseende år 2019.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 50 Utvärdering av
nämndernas arbete med intern kontroll år 2019
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-31
Utvärdering intern kontroll Lunds kommun 2019
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018 § 313, dnr KS
2018/0760

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete
avseende år 2019.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Yttrande över kommunrevisionens
granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Dnr KS 2019/0860

Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har EY granskat om
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och
renhållningsstyrelsen bedriver ett tillfredsställande och tillräckligt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och riktlinjer.
Avseende det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet har
granskningen även omfattat kommunstyrelsen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att de granskade
nämnderna och styrelserna inte har ett tillfredsställande och
tillräckligt arbetsmiljöarbete. Även om i svaren framförts att vissa
slutsatser kan ifrågasättas kommer berörda nämnder och styrelser
att genomföra åtgärder i enlighet med revisorernas
rekommendationer.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 51 Yttrande över
kommunrevisionens granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-02-12 § 7
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-1220
Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2020-01-28 § 9
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02
Lunds kommuns revisorers skrivelse, daterad 2019-11-20
Revisorernas granskningsrapport Granskning kring arbetsmiljö och
sjukfrånvaro, november 2019

Yrkanden
Birger Swahn (M), Fredrik Ljunghill (M) och Inga-Kerstin
Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
- att kommunkontoret, i samråd med berörda förvaltningar,
skyndsamt genomför en analys av den höga personalomsättningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-03-04
och återkommer med förslag på åtgärder för att ändra utvecklingen
att arbetet sker i dialog med de fackliga organisationerna
- att redovisa sjukfrånvaron till kommunstyrelsen förvaltningsvis
- att genomföra analys om skillnader mellan förvaltningar vad gäller
sjukfrånvaro
- att genomföra analys om skillnader mellan könen när det gäller
sjukfrånvaro och återkomma med förslag för att minska dessa.
Fanny Johansson(S) och Helena Falk (V) instämmer i Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande.
Birger Swahn (M) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Birger Swahns (M) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs:
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Birger Swahns (M) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Birger Swahns (M) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

översända kommunkontorets tjänsteskrivelse som yttrande till
Lunds kommuns revisorer.

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

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Hedvig Åkesson (KD), Birger Swahn (M) och Jan Annerstedt (FNL)
får till protokollet anteckna att vi tar sjukfrånvaron på största allvar.
Därför emotser vi den analys som kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott tar fram senare i vår, som kan ge svar på
Miljöpartiets frågor.
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ anser det vara självklart att arbetet ska ske i dialog med
fackförbunden. Instämmer i Miljöpartiets med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, HR-avdelningen
Lunds kommuns revisorer
Renhållningsstyrelsen
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 72
Yttrande över remiss av promemorian
Elförbrukare vid spårbunden trafik
Dnr KS 2020/0113

Sammanfattning
I en promemoria från finansdepartementet föreslås bl.a. att det ska
införas en särskild reglering av vem som ska anses förbruka den el
som omfattas av skattenedsättningen för energiskatt som förbrukas
vid spårbunden trafik. Vem som faktiskt förbrukat elen i dessa fall
kommer därmed att sakna betydelse.
Lunds kommun har bjudits in att lämna synpunkter senast den
11 mars 2020. Kommunkontoret ser positivt på ett förtydligande
enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 52 Yttrande över
remiss av promemorian Elförbrukare vid spårbunden trafik
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-07
Förslag till yttrande, daterat 2020-03-04
Regeringskansliets remiss, daterad 2020-01-16
Finansdepartementets, skatte- och tullavdelningen,
promemoria Elförbrukare vid spårbunden trafik

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättat förslag till yttrande samt att översända
detsamma till Regeringskansliet, finansdepartementet.

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, finansdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Markreservation för LKF vid Kävlingevägen,
Nöbbelöv
Dnr KS 2020/0174

Sammanfattning
Arbete med ett planprogram har påbörjats för att utreda
förutsättningarna för förtätning med nya bostäder vid Kävlingevägen
i Nöbbelöv. I planprogramområdet berörs ett flertal fastigheter med
olika ägare, bland annat Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) som
har ett stort befintligt bostadsområde i anslutning till den
kommunägda mark där en stor del av förtätningen föreslås.
Den kommunägda delen av förtätningsområdet kommer i stor grad
att behöva integreras och dela funktioner med redan befintliga
bostadsområden, särskilt avseende LKF:s bostadsområde vid
Kävlingevägen. Det är därför lämpligt att utveckling av
förtätningsområdet i denna del genomförs i samarbete med LKF med
målsättningen att genom markanvisning överlåta marken till LKF för
bostadsbyggande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 53
Markreservation för LKF vid Kävlingevägen, Nöbbelöv
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-06
Tekniska nämndens beslut, daterat 2020-01-22
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-01

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Lena Fällström (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna markreservationen till LKF i enlighet
med kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKF
Ajournering kl. 16.07 - 16.32.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Försäljning av mark inom detaljplan för
Pilgrimen 2 m.fl. till OBOS Mark AB
Dnr KS 2020/0175

Sammanfattning
Detaljplaneläggning samt en föregående markanvisningstävling har
genomförts för fastigheterna Pilgrimen 2 och del av Stora Råby
36:22. Detaljplaneområdet ligger inom stadsdelen Södra Råbylund.
OBOS Mark AB (OBOS) är ett av två bolag som erhållit en
markanvisning efter inlämnande av det vinnande bidraget. OBOS ska
genomföra bebyggelse av 29 radhus innehållande cirka 51
lägenheter. Bostäderna är tänkta att upplåtas med bostadsrätt.
Det är nu möjligt att följa upp markanvisningen med en försäljning
av det anvisade området . Förslag till köpekontrakt har därför
upprättats. Innan beslutet om försäljning verkställs genom ett
undertecknande av köpekontraktet, ska OBOS ha påbörjat sin
byggnation. Efter beslut om försäljning utarrenderas marken till
OBOS fram tills dess att byggnation påbörjats. Därefter undertecknas
köpekontraktet.
Köpeskillingen uppgår till 15 500 000 kronor och baseras på en
byggrätt om 5 000 kvm BTA. Vid en större byggnation har
kommunen rätt till kompensation genom en i köpekontraktet
reglerad tilläggsköpeskilling.
Kommunstyrelsens föreslås överlåta del av fastigheten Pilgrimen 1
och 2 samt del av Stora Råby 36:22, enligt de villkor som framgår av
köpekontraktet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU beredande 2020-02-24 § 54 Försäljning av
mark inom detaljplan för Pilgrimen 2 m.fl. till OBOS Mark AB
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-06
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-01-22 § 19
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-06
Förslag till köpekontrakt med OBOS Mark AB gällande Pilgrimen
Avtal om lägenhetsarrende mellan tekniska nämnden och OBOS
Mark AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Lena Fällström (S) och Karin Svensson
Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Helena Falk (V) yrkar att marken upplåts med tomträtt och avslag på
Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på Helena Falks (V) yrkande om
att marken upplåts med tomträtt.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under förutsättning av att villkoren i arrendeavtalets § 5
uppfylls, överlåta del av fastigheten Pilgrimen 1 och 2 samt del
av Stora Råby 36:22, ungefärlig omfattning enligt Bilaga 1 till
köpekontraktet, för 15 500 000 kr till OBOS Mark AB org nr
556070-7464, alternativt till annat av OBOS Mark AB bildat
bolag eller bostadsrättsförening och i huvudsak på de villkor
som framgår av köpekontraktet.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
OBOS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Samlad parkeringsorganisation i Lunds
kommun
Dnr KS 2019/0796

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2019 i samband med EVP
att uppdra åt kommunstyrelsen att i enlighet med budgetbeslutet
besluta om en samlad parkeringsorganisation hos Lunds Kommuns
Parkerings AB, LKP, från 1 januari 2020.
Kommunkontoret har i samverkan med tekniska förvaltningen och
LKP arbetat fram ett förslag på en samlad parkeringsorganisation.
Syftet med en samlad parkeringsorganisation är att ge
parkeringsfrågor en stärkt strategisk roll i stadsutvecklings- och
hållbarhetsfrågor. Förslaget innebär sammanfattningsvis att:




LKP från och med den 1 april 2020 förvaltar och övervakar
samtliga kommunala parkeringsplatser som idag ligger under
tekniska nämnden, TN
LKP tar in samtliga parkeringsintäkter
LKP tar över den personal på TN som idag utför
parkeringsövervakning samt en del andra specificerade
uppgifter

LKP betalar en ersättning till TN per upplåten avgiftsbelagd
parkeringsplats samt en samlad ersättning för upplåtna ej
avgiftsbelagda parkeringsplatser




TN utför fortsättningsvis drift och underhåll av
parkeringsplatser på gatumark
TN utför fortsättningsvis uppgifter som enligt lag innebär
myndighetsutövning och som inte har särskilt lagstöd för att
kunna överlämnas till bolag
Kommunfullmäktige fastställer fortsättningsvis
parkeringstaxan för allmän plats inom tätbebyggt område,
gatumark.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 55 Samlad
parkeringsorganisation i Lunds kommun.docx
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13
Bilaga 1 förslag Samarbetsavtal mellan tekniska nämnden och Lunds
Kommuns Parkerings AB med bilaga

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag med följande tillägg
att kommunstyrelsen före 2022 års utgång utvärderar verksamheten
och vid behov föreslår förbättringar för att ytterligare optimera den
samlade parkeringsorganisationen.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof
Andersson (SD) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar bifall till
Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande.
Helena Falk (V) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Jan Annerstedts (FNL)
med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot
Helena Falks (V) yrkande om avslag på ärendet och finner
Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande vara bifallet.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla
Anders Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande och finner frågan
med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

att

Lunds Kommuns Parkerings AB från och med den 1 april 2020
förvaltar och övervakar samtliga kommunala parkeringsplatser
som idag ligger under tekniska nämnden

att

tekniska nämnden tecknar samarbetsavtal med Lunds
Kommuns Parkerings AB enligt kommunkontorets
tjänsteskrivelses bilaga 1

att

i arbetet med EVP 2021-2023 beakta behovet av att tekniska
nämndens driftbudgetram tillförs 2 miljoner kr samt behov av
extra utdelning om 2 miljoner kr från Lunds Kommuns
Parkerings AB och

Utdragsbestyrkande
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att

kommunstyrelsen före 2022 års utgång utvärderar
verksamheten och vid behov föreslår förbättringar för att
ytterligare optimera den samlade parkeringsorganisationen.
Karin Svensson Smith (MP) deltar inte i beslutet.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna
att Miljöpartiet röstade emot KF-beslutet att p-övervakningen ska
övertas av LKP. Miljöpartiet kan inte gå emot kommunfullmäktige
genom att säja nej till samarbetsavtalet, men vi avstår från att delta i
beslutet.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Lunds Kommuns Parkerings AB
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen, strategiska
utvecklingsavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Watch

Ansökan om medlemskap i Intelligence

Dnr KS 2020/0142

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) yrkar bifall till kommunkontorets förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 56 Ansökan om
medlemskap i Intelligence Watch
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-17

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på
ärendet.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna ansökan om medlemskap i tankesmedjan
Intelligence Watch.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, enheten för utredning, kansli och externa
relationer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77
Ansökan om verksamhetsstöd för år 2020
från Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center
Dnr KS 2020/0076

Sammanfattning
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bedriver verksamhet vid
fornlämningen Uppåkra. Lunds kommun är en av huvudmännen i
stiftelsen. Stiftelsen ansöker om 300 000 kr i bidrag för år 2020.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja stiftelsen 200 000 kr i bidrag för
2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 57 Ansökan om
verksamhetsstöd för år 2020 från Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska
Center
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center ansökan om
verksamhetsbidrag för 2020

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 300 000 kronor i
bidrag för år 2020 varav 100 000 kronor finansieras från
kommunstyrelsens reserverade medels.
Karin Svensson Smith (MP) och Hans-Olof Andersson (SD)
instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 200 000 kr i
bidrag för år 2020 samt att finansiering sker inom
kommunstyrelsens budgetram.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ anser det vara väl motiverat att stiftelsen får det bidrag de
ansökt om för 2020, inte minst ur ett barnperspektiv.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, enheten för utredning, kansli och externa
relationer,
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Risk- och sårbarhetsanalys för Lunds
kommun för mandatperioden 2019-2022
Dnr KS 2019/0234

Sammanfattning
Inför varje ny mandatperiod ska kommunen analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa inom kommunen,
och hur dessa kan komma att påverka den egna verksamheten.
Resultatet ska sammanställas i en så kallad risk- och
sårbarhetsanalys, (RSA). Kravet om att genomföra en RSA fastställs i
Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Samtliga förvaltningar i Lunds kommun har upprättat en egen RSA
som därefter har fastställts i respektive nämnd. Dessa RSA:er är nu
en del av kommunens övergripande RSA som nu kommunstyrelsen
föreslås godkänna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 58 Risk- och
sårbarhetsanalys för Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-17
Bilaga 1 – Risk- och sårbarhetsanalys för Lunds kommun,
mandatperioden 2019-2022
Förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser:
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2019-04-24 § 35
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2019-04-11 § 81
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-04-11 § 48
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2019-04-10, § 45
Protokollsutdrag renhållningsstyrelsens presidium 2019-04-09 § 25
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-03-20 § 61
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-03-20, § 42
Protokollsutdrag socialnämndens beslut 2019-03-11 § 58
Protokollsutdrag miljönämnden 2019-03-07 § 19

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen delegerar till
kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet efter att
krisledningsnämnden fått tillgång till den fullständiga
kommunövergripande analysen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i
ärendet efter att krisledningsnämnden fått tillgång till den
fullständiga kommunövergripande analysen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, enheten för trygghet och säkerhet
Samtliga nämnder och bolag i kommunen

Justerare

Utdragsbestyrkande

38 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 79
Handlingsplan för hantering av
extraordinära händelser, 2019-2022
Dnr KS 2020/0059

Sammanfattning
Enligt Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH),
ska kommunen vid varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
kommunen ska hantera extraordinära händelser. En extraordinär
händelse kännetecknas av att den avviker starkt från normal
verksamhet, och därför kräver en särskild organisation för hantering.
Handlingsplanen för hantering av extraordinära händelser baseras
på kommunens risk- och sårbarhetsanalys och bryts sedan ner till
förvaltnings- och verksamhetsspecifika krisledningsplaner.
Handlingsplanen ska både kunna användas vid fredstida kriser och
vid höjd beredskap.
Till handlingsplanen för extraordinära händelser biläggs
kommunens kriskommunikationsplan. Kriskommunikationsplanen
uppdateras och aktualiseras vid behov av kommunkontoret.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna handlingsplanen för
hantering av extraordinära händelser för perioden 2020-2022 med
tillhörande kriskommunikationsplan enligt bilaga 1.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU beredande 2020-02-24 § 59 Handlingsplan
för hantering av extraordinära händelser och
kriskommunikationsplan, 2019-2022
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11
Krisledningsplan för hantering av extraordinära händelser i Lunds
kommun, mandatperioden 2019-2022
Bilaga 1 - Kriskommunikationsplan

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C) och Camilla Neptune (L)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen bereds
möjlighet att ta del av pandemiplanen för Lunds kommun, särskilt
med avseende på att åtgärder för att begränsa spridning av
Coronavirus bland äldre med hemtjänst samt de som bor på

Justerare

Utdragsbestyrkande

39 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04
äldreboenden i kommunen och
att kommunstyrelsen uppmanar vård- och omsorgsnämnden att
rekommendera medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst som
nyligen har vistats i de riskområden UD avråder resor till på grund
av coronaviruset att stanna hemma i två veckor med full ersättning
alternativt komma till arbetet först när de visat sig vara smittfria.
Anders Almgren (S), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Mattias Horrdin (C) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras yrkande.
Ajournering kl. 17.28 - 17.44.
Philip Sandberg (L) yrkar som tillägg att kommunstyrelsen ska
uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med vård- och
omsorgsförvaltningen och berörda myndigheter utarbeta en
konsekvensanalys av Miljöpartiets förslag till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer sina med fleras yrkanden mot
Karin Svenssons Smiths (MP) med fleras yrkande och finner sina
egna med fleras yrkanden vara bifallna.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkanden.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Amanda Thonander (M),
Birger Swahn (M), Mattias Horrdin (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar ej.

Justerare

Utdragsbestyrkande

40 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster mot 6 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna handlingsplan för hantering av extraordinära
händelser i Lunds kommun, för perioden 2020-2022 med
tillhörande kriskommunikationsplan

att

ge kommunikationsdirektören i uppdrag att aktualisera och
uppdatera kriskommunikationsplanen vid behov och
att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med vård- och
omsorgsförvaltningen och berörda myndigheter utarbeta en
konsekvensanalys av Miljöpartiets förslag till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ ställer sig bakom Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare

Utdragsbestyrkande

41 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 80
Val av ombud till Kommuninvests
föreningsstämma 2020 - 2022
Dnr KS 2020/0177

Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förening har årligen en föreningsstämma,
Under 2020 äger stämman rum den 16 april. Till stämman bör
ombud med ersättare för Lunds kommun utses. Ombud och ersättare
utses för resterande del av mandatperioden 2020-2022.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 60 Val av ombud
till Kommuninvests föreningsstämma 2020 - 2022
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Annette Henriksson, finansekonom, som ordinarie ombud
och Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, som ersättare till
Kommuninvest ekonomisk förening föreningsstämma under
perioden 2020-2022

att

kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att utfärda
instruktioner till valt ombud när stämmohandlingarna
inkommit.

Beslut expedieras till:
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

42 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 81
Val av ledamot och ersättare i Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd 2020-2022
Dnr KS 2020/0136

Sammanfattning
Mandattiden för Lunds kommuns representant i Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse går ut vid årsstämman
2020. Kommunen ska nominera en ledamot och en ersättare att
väljas på årsstämman för en tid av två år.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 61 Val av ledamot
och ersättare i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
2020-2022
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05
Skrivelse från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, daterad
2020-01-23

Yrkanden
Birger Swahn (M) föreslår att kommunstyrelsen nominerar
Carl von Friesendorff (M) till ledamot till styrelsen för Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd för tiden från och med
årsstämman 2020 till och med årsstämman 2022.
Anders Almgren (S) föreslår att kommunstyrelsen nominerar
Per Olsson (S) till ersättare till styrelsen för Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd för tiden från och med
årsstämman 2020 till och med årsstämman 2022.

Beslutsgång
Ordföranden Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
förslagen och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

nominera Carl von Friesendorff (M) till ledamot till styrelsen
för Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd för tiden från
och med årsstämman 2020 till och med årsstämman 2022

Utdragsbestyrkande

43 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04
att nominera Per Olsson (S) till ersättare till styrelsen för Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd för tiden från och med
årsstämman 2020 till och med årsstämman 2022.
Beslut expedieras till:
Styrelsen för Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Den ledamot och ersättare som nomineras

Justerare

Utdragsbestyrkande

44 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 82
Val av ombud och ersättare att
representera Lunds kommun vid ordinarie och extra
bolagsstämmor/årsstämmor i Lunds Rådhus AB
Dnr KS 2020/0123

Sammanfattning
Ett ombud och en ersättare ska utses att representera Lunds
kommun vid ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor i det
nybildade moderbolaget Lunds Rådhus AB för resterande del av
mandatperioden 2019-2022.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 62 Val av ombud
och ersättare att representera Lunds kommun vid ordinarie och
extra bolagsstämmor/årsstämmor i Lunds Rådhus AB
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05

Yrkanden
Birger Swahn (M) föreslår att kommunstyrelsen utser
Mats Helmfrid (M) till ombud att representera Lunds kommun vid
ordinarie bolagsstämmor/årsstämmor i Lunds Rådhus AB för
återstoden av mandatperioden.
Anders Almgren (S) föreslår att kommunstyrelsen utser
Lennart Prytz (S) till ersättare att representera Lunds kommun vid
ordinarie bolagsstämmor/årsstämmor i Lunds Rådhus AB för
återstoden av mandatperioden.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

att

utse Mats Helmfrid (M) till ombud att representera Lunds
kommun vid ordinarie bolagsstämmor/årsstämmor i Lunds
Rådhus AB för återstoden av mandatperioden

att

utse Lennart Prytz (S) till ersättare att representera Lunds
kommun vid ordinarie bolagsstämmor/årsstämmor i Lunds
Rådhus AB för återstoden av mandatperioden.

Utdragsbestyrkande

45 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

Hans-Olof Andersson (SD) deltar inte i beslutet.
Beslut expedieras till:
Lunds Rådhus AB
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

46 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 83
Val av ny ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Börje Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0160

Sammanfattning
Börje Hed (FNL) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 63 Val av ny
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Börje Hed (FNL)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05
Börje Heds avsägelse, daterad 2020-01-30

Yrkanden
Camilla Neptune (L) föreslår att kommunstyrelsen ska entlediga
Börje Hed (FNL) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott och
att utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

entlediga Börje Hed (FNL) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott och

att

utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Kommunkontoret, löneenheten
Den ledamot som utses

Justerare

Utdragsbestyrkande

47 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 84
Val av ny ledamot, tillika ordförande, i
kommunstyrelsens upphandlingsutskott efter
Börje Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0161

Sammanfattning
Börje Hed (FNL) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot, tillika
ordförande, i kommunstyrelsens upphandlingsutskott.
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot och ny ordförande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 64 Val av ny
ledamot, tillika ordförande, i kommunstyrelsens
upphandlingsutskott efter Börje Hed (FNL)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05
Börje Heds avsägelse, daterad 2020-01-30

Yrkanden
Camilla Neptune (L) föreslår att kommunstyrelsen ska
entlediga Börje Hed (FNL) från uppdraget som ledamot, tillika
ordförande, i kommunstyrelsens upphandlingsutskott
utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i kommunstyrelsens
upphandlingsutskott för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång och
utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ordförande i kommunstyrelsens
upphandlingsutskott för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

entlediga Börje Hed (FNL) från uppdraget som ledamot, tillika
ordförande, i kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Utdragsbestyrkande

48 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04
att

utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i kommunstyrelsens
upphandlingsutskott för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång och

att

utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ordförande i
kommunstyrelsens upphandlingsutskott för tiden till det
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Kommunkontoret, löneenheten
Den/de ledamöter som utses

Justerare

Utdragsbestyrkande

49 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 85
Val av ledamot, tillika ordförande, i
kommunala funktionshinderrådet efter
Börje Hed (FNL)
Dnr KS 2020/0163

Sammanfattning
Börje Hed (FNL) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot, tillika
ordförande, i kommunala funktionshinderrådet.
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot och ny ordförande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 65 Val av ledamot,
tillika ordförande, i kommunala funktionshinderrådet efter
Börje Hed (FNL)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05
Börje Heds avsägelse, daterad 2020-01-30

Yrkanden
Camilla Neptune (L) föreslår att kommunstyrelsen ska
entlediga Börje Hed (FNL) från uppdraget som ledamot, tillika
ordförande, i kommunala funktionshinderrådet
utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i kommunala
funktionshinderrådet för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång och
utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ordförande i kommunala
funktionshinderrådet för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

entlediga Börje Hed (FNL) från uppdraget som ledamot, tillika
ordförande, i kommunala funktionshinderrådet

Utdragsbestyrkande

50 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04
att

utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i kommunala
funktionshinderrådet för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång och

att

utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ordförande i kommunala
funktionshinderrådet för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Kommunkontoret, löneenheten
Den/de ledamöter som utses

Justerare

Utdragsbestyrkande

51 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 86
Val av ersättare i miljö- och hälsoutskottet
efter Maria Nermark (FNL)
Dnr KS 2020/0220

Sammanfattning
Börje Hed (FNL) föreslår Liv Severinsson (FNL) som ersättare i
miljö- och hälsoutskottet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 66 Val av ersättare
i miljö- och hälsoutskottet efter Maria Nermark (FNL)

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) föreslår att kommunstyrelsen ska
entlediga Maria Nermark (FNL) från uppdraget som ersättare i miljöoch hälsoutskottet och
utse Liv Severinsson (FNL) till ny ersättare i miljö- och
hälsoutskottet för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

entlediga Maria Nermark (FNL) från uppdraget som ersättare i
miljö- och hälsoutskottet och

att

utse Liv Severinsson (FNL) till ny ersättare i miljö- och
hälsoutskottet för tiden till det sammanträde då val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Kommunkontoret, löneenheten
Den ledamot som utses

Justerare

Utdragsbestyrkande

52 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 87
Utredning av Lunds kommuns bidrag till
Kulturen
Dnr KS 2020/0128

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 bl a att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med kultur- och
fritidsnämnden och Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (i
det följande benämnt Kulturen) genomföra en utredning av de
kommunala bidragen till Kulturen. I beslutet anges även att de
eventuella ekonomiska konsekvenser som framkommer i
utredningen för år 2021 och framöver inarbetas i kommunens
ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.
Utredningen har genomförts i samarbete med Kulturen och Kulturoch fritidsförvaltningen. I utredningen redogörs övergripande för
Kulturens verksamhet samt mer specifikt för utvecklingen av
kommunens bidrag som är uppdelade i ett fastighetsbidrag och ett
verksamhetsbidrag. Kulturen har även ett uppdrag som
regionmuseum och för att få en helhetsbild redogörs för
verksamhetsbidraget från Region Skåne. Avslutningsvis ges några
förslag på förändringar i Lunds kommuns bidrag till Kulturen från
och med år 2021.
Kommunfullmäktige föreslås lägga utredningen till handlingarna
samt att bidrag till Kulturen för år 2021 och framöver inarbetas
kommunens ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 67 Utredning av
Lunds kommuns bidrag till Kulturen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-10
Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen, januari 2020
Protokollsutdrag KF 2019-11-28 § 241, Kulturens fastighetsbestånd i
Lunds kommun
Reservation (S) KF 2019-11-28 § 241, Kulturens fastighetsbestånd i
Lunds kommun

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

53 (61)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04
Anders Almgren (S) yrkar avslag på Jan Annerstedts (FNL) yrkande
och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga utredningen till handlingarna och
att bidrag till Kulturen, med förändringen att KPI ska användas som
index för uppräkning av verksamhetsbidraget, för år 2021 och
framöver inarbetas i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan
2021-2023.
Helena Falk (V), Karin Svensson Smith (MP) och Hans-Olof
Andersson (SD) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Jan Annerstedts (FNL) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Jan Annerstedts (FNL) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L),
Amanda Thonander (M), Birger Swahn (M), Mattias Horrdin (C),
Jan Annerstedt (FNL) och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster mot 6 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med
Jan Annerstedts (FNL) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

lägga utredningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

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

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL), Philip Sandberg (L), Birger Swahn (M),
Amanda Thonander (M), Mattias Horrdin (C) och
Hedvig Åkesson (KD) får till protokollet anteckna:
Lundakvintetten tycker det är viktigt att budgeten ses som en helhet.
Nu är kostnaderna för kulturens fastighetsunderhåll kända för alla
partier och i de beredningar som nu sker får varje parti ta ansvar för
hur man gör sina prioriteringar.
Lundakvintetten kommer givetvis beakta detta viktiga behov bredvid
andra viktiga behov som verksamheter inom Lunds kommun står
inför 2021.
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Kulturens
betydelse för Lunds välmående och utveckling får inte underskattas.
Instämmer i Socialdemokraternas med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Kulturen
Kulturnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 88
Svar på motion från Helena Falk (V) och
Jesper Sahlén (V) Med hänvisning till klimatnödläget
ska vi stoppa planerna på att bygga ut E22 genom
Lund!
Dnr KS 2019/0903

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att med hänvisning till det nyligen
utlysta klimatnödläget skicka en skrivelse till Trafikverket om att
E22 genom Lund inte bör byggas ut samt at stryka Trafikplats Ideon
ur kommunens investeringsbudget.
Kommunkontoret föreslår att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 68 Svar på motion
från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Med hänvisning till
klimatnödläget ska vi stoppa planerna på att bygga ut E22 genom
Lund!
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad2020-02-05
Helena Falks (V) och Jesper Sahléns (V) motion Med hänvisning till
klimatnödläget ska vi stoppa planerna på att bygga ut E22 genom
Lund! inkommen 2019-12-11

Yrkanden
Mattias Horrdin (C), Björn Abelson (S) och Hans-Olof Andersson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar och Helena Falk (V) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Mattias Horrdins (C) med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

avslå motionen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

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

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ avser bifalla motionen. Vi ser på detta som en dålig
investering.
Beslut expedieras till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 89
Svar på motion från Karin Svensson
Smith (MP) Aktiv mobilitet - huvudfokus i Lunds
folkhälsoarbete
Dnr KS 2019/0519

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) yrkar i motionen att kommunfullmäktige
ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att (via miljö– och
hälsoutskottet) ta fram ett folkhälsoprogram med aktiv mobilitet
som fokus.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 70 Svar på motion
från Karin Svensson Smith (MP) Aktiv mobilitet - huvudfokus i Lunds
folkhälsoarbete
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04
Karin Svensson Smith (MP) motion Aktiv mobilitet – huvudfokus i
Lunds folkhälsoarbete.

Yrkanden
Camilla Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen
att i det kommande programmet för social hållbarhet inarbeta
intentionerna i motionen och
att därmed anse motionen vara bifallen.
Helena Falk (V) och Björn Abelson (S) instämmer i Karin Svenssons
Smiths (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Camilla Neptunes (L) yrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till att området täcks
in i kommande program för social hållbarhet.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att motionens
intentioner bör arbetas in i lämpligt program, företrädesvis på ett
sätt som tar stor hänsyn till tillgänglighet.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 90
Redovisning av delegerade beslut till
kommmunstyrelsens sammanträde 2020-03-04
Dnr KS 2020/0129
1. Yttrande över detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m fl i Stångby,
Lunds kommun (Stångby Öster II) – granskning, PÄ 31/2017a
Dnr KS 2020/0112
2. Beslut om fördelning av stöd från avsatta medel till evenemang för
HSB Barngalan 2020-10-24
3. Personuppgiftsincident, 2019-10-29
Dnr KS 2019/0784
4. Beslut gällande anmälan av och information om inträffad
personuppgiftsincident, 2019-11-08
Dnr KS 2019/0815
5. Beslut gällande anmälan av och information om inträffad
personuppgiftsincident, 2020-01-10
Dnr KS 2020/0073
6. Beslut gällande anmälan av och information om inträffad
personuppgiftsincident, 2020-01-2
Dnr KS 2020/0129

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-04

§ 91
Anmälningsärenden till kommunstyrelsens
sammanträden 2020-03-04
Dnr KS 2020/0095
1. Från Sydvatten, styrelseprotokoll 2019-12-18
Dnr KS 2020/0086
2. Protokollsutdrag servicenämnden 2020-01-22 § 5
Inriktningsbeslut JämtJämlikt
Dnr KS 2020/0138
3. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-22 § 7 Kartläggning av
hemlösheten i Lund 1 oktober 2019
Dnr KS 2020/0140
4. Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-22 § 8 Förslag till
ändring av sommarpraktik till kommunal feriepraktik från och med
2020
Dnr KS 2020/0145
5. Från kommunrevisionen, 2020-01-22 Revisionens samlade
kommentar till och analys av inkomna svar i
upphandlingsgranskningen 2019
Dnr KS 2019/0691
6. Från kommunrevisionen 2020-01-22 Till samtliga ledamöter och
ersättare i nämnder och styrelser
7. Från Statens fastighetsverk 2020-02-04 Besked avseende gamla
Observatoriet i Lund
Dnr KS 2018/0180
8. Från Sege å vattenråd 2020-02-03 Skrivelse om Sege å vattenråd
Dnr KS 2020/0169

Justerare

Utdragsbestyrkande
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