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§ 233 Tillägg till investeringsram för ombyggnad av
Stadshallen
Dnr KS 2016/0962

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja servicenämnden utökad investeringsram om 54 miljoner
kronor för ombyggnad av Stadshallen inklusive inventarier
att driftskostnaderna beaktas i EVP 2021-2023
att merkostnaderna för gradäng i fullmäktigesalen utgår i projektet
att merkostnaderna avseende installationer särredovisas då de är
mycket omfattande
att uppdra åt servicenämnden att inom ramen för den
reviderade budgeten disponera användningen av de bägge
källarplanen på ett sådant sätt att en framtida användning av
dessa våningsplan för verksamhet i allt väsentligt i enlighet
med det vinnande arkitektförslaget inte omöjliggörs.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
233/01-02.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) och Liv Severinsson (FNL) får till protokollet
anteckna att FörNyaLund anser att den föreslagna stora
budgetökningen (+ 54 miljoner kronor) är oacceptabel. Ökningen är
tyvärr ingen enskild händelse, men ingår i ett mönster för
kommunens stora byggprojekt. Kommunen behöver se över sina
investeringsprocesser och dra lärdom från kommuner som lyckats
bättre att hålla budget. Framtida byggprojekt med skattebetalarnas
pengar får inte fördyras.
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna
att Miljöpartiet ställer sig positivt till utvidgad investeringsram för
Stadshallen, men anser att den fortsatta hanteringen utgår från att
gradänger inte ska finnas och att hela utrymmet utnyttjas för
gemensamma angelägenheter. Moderniseringen av huset utesluter
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självklart att utrymmet inskränks av parkeringsplatser för
privatbilar..
Helena Falk (V) får till protokollet anteckna att Vänsterpartiet vill att
Stadshallen ska bli en öppen mötesplats för lundabor och besökare
och vi fortsätter arbeta för det genom hela processen.

Sammanfattning
Stadshallen byggdes 1968 vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden
har under åren använts för möten och kulturverksamhet. 2015
konstaterades att Stadshallen hade stora underhållsbehov och en
ombyggnad förordades. I samband med detta startades ett
visionsarbete angående byggnadens framtida användning och i maj
2017 beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med konceptet ”Från
finrum till vardagsrum”.
Kommunstyrelsen beviljade 12 miljoner kronor för framtagande av
program och bygghandlingar. I augusti 2018 beslutade
kommunfullmäktige att bevilja 143 miljoner kr för ombyggnaden.
Stadshallen har därmed en total investeringsbudget på 155 miljoner
kronor.
Kommunfullmäktige föreslås utöka projektets investeringsram med
54 miljoner kronor.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja servicenämnden utökad investeringsram om 54 miljoner
kronor för ombyggnad av Stadshallen inklusive inventarier
att driftskostnaderna beaktas i EVP 2021-2023
att merkostnaderna för gradäng i fullmäktigesalen utgår i projektet
att merkostnaderna avseende installationer särredovisas då de är
mycket omfattande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan med
serviceförvaltningen kostnadsberäkna vad en 1/1 renovering, enligt
alternativet Kultur & Uthyrning, av Stadshallen skulle kosta.
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Hedvig Åkesson (KD), Jan Annerstedt (FNL), Birger Swahn (M) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till Fredrik Ljunghills (M)
yrkande.
Anders Almgren (S) yrkar som tillägg att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt servicenämnden att inom ramen för den reviderade
budgeten disponera användningen av de bägge källarplanen på ett
sådant sätt att en framtida användning av dessa våningsplan för
verksamhet i allt väsentligt i enlighet med det vinnande
arkitektförslaget inte omöjliggörs.
Helena Falk (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Fredrik Ljunghills (M) med fleras
yrkande om att återremittera ärendet.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Fredrik Ljunghills (M)
med fleras yrkande om att återremittera ärendet mot sitt eget
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) med fleras yrkande om att
återremittera ärendet.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande om avslag på
återmissyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (7)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-08-12

Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Fredrik Ljunghills
(M) med fleras yrkande. Ärendet ska avgöras idag.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan besluta att
bifalla hans eget med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets
förslag och finner frågan med ja besvarad.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag.
Nej för avslag på arbetsutskottets förslag.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att
rösta.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 0 nej-röster och 5 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandberg
(L) med fleras yrkande.
Slutligen frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla Anders
Almgrens (S) med fleras tilläggsyrkande och finner frågan med ja
besvarad.

Underlag för beslut
Protokollsutdrag KS AU beredande den 22 juni 2020 § 243
Komplettering till tjänsteskrivelse den 30 juni 2020
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2020
Protokollsutdrag servicenämnden den 3 juni 2020 § 44
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Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den28 maj 2020

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen, kommunkontoret
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ajournering kl. 15.35 - 15.55.
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KS 2019/0672

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2020-08-12 klockan 14.00–18.17, Sessionssalen, Stadshuset.
Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 221 - 245, kl. 14.00 - 17.47
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 246
- 253
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Maria Brolin Glennow (L), deltar på distans, tjänstgör för Philip
Sandberg (L) §§ 246 - 253
Klas Svanberg (M)
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), deltar på distans
Christoffer Brinkåker (SD), deltar på distans
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 221 - 240
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 221 - 235
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Emma Ehrenberg, nämndadministratör
Martin Bater, IT-strateg
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, §§ 221 - 243
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KS 2019/0672

Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 221–253

Tid och plats för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, tisdagen den 18 augusti
2020 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

§ 221–253

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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