Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 322
Lundaförslag - Utlys klimatnödläge
omedelbart
Dnr KS 2019/0489

Sammanfattning
Ett Lundaförslag har lämnats om att Lunds kommun bör utlysa
klimatnödläge. Detta omfattar att erkänna att klimatnödläge råder
tills världens nationer säkerställt att den globala uppvärmningen
inte överskridet 1,5 grader och att detta kräver akuta åtgärder på
alla nivåer i samhället. Förslaget har fått 361 röster.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att erkänna att det råder ett
globalt klimatnödläge och med det anse Lundaförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 359 Lundaförslag - Utlys
klimatnödläge omedelbart
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019, dnr KS
2019/0489
Lundaförslag Utlys klimatnödläge omedelbart den 12 april 2019

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk
(V), Camilla Neptune (L) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Anders Almgren
(S) och Helena Falk (V) yrkar som tillägg att insikten om att det råder
klimatnödläge ska vara en utgångspunkt för såväl revideringen av
LundaEko som de åtgärder kommunen vidtar för att nå klimatmålen.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M) och Hedvig Åkesson (KD)
yrkar avslag på förslaget.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
konstatera att Lunds kommun redan har fattat ett stort antal beslut
rörande klimatåtgärder vilkas nytta återstår att utvärdera, samt
att därmed anse Lundaförslaget besvarat.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Inga-Kerstin Erikssons
(C) med fleras yrkande mot Fredrik Ljunghills (M) med fleras
yrkande och mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande och finner
Inga-Kerstin Eriksson (C) med fleras yrkande vara bifallet.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras yrkande mot avslag på detsamma och finner att tillägget
avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) avslag på Karin Svensson
Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), IngaKerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig Åkesson (KD) och
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Camilla Neptune (L) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 7 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen avslår alltså Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

Justerare

erkänna att det råder ett globalt klimatnödläge samt
anse Lundaförslaget besvarat.

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
322/01-04.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi instämmer till
fullo i Miljöpartiets tilläggsyrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/0400

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-12-04 klockan 14.00–18.46

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), §§ 295 - 323, kl. 14.00 - 16.24
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), ej § 307 på grund av jäv
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C), §§ 295 - 332, kl. 14.00 - 18.11
Maria Nermark (FNL)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelsson (S) §§ 323 - 339
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 295 - 335
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 295 - 324
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Helena Falk (V)

Paragrafer

§ 295–339, varav § 324 är omedelbart justerad

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/0400

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 december 2019,
kl. 10.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Helena Falk (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Paragrafer

§ 295–323 och 325–339

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-09

§ 21
Lundaförslag - Stoppa nedskärningarna på
skolorna i Lund!
Dnr KS 2019/0570

Sammanfattning
I ett Lundaförslag föreslås att budgeten för 2020 ska göras om med
målsättningen att öka skolans budget.
Kommunkontoret konstaterar att budgeten är beslutad och godkänd
av en politisk majoritet och att kommunfullmäktiges beslut gällande
2020 års budget kvarstår. Lundaförslaget att göra om 2020 års
budget anses därmed besvarat.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 403
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019, denna
tjänsteskrivelse
Lundaförslag inkommet den 7 juni 2019

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar
att förslaget ska översändas till kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige att öka budgetramen till
utbildningsnämnden med 7,2 miljoner kr år 2020, 20 miljoner kr år
2021 och 33 miljoner kr år 2022 och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng
att föreslå kommunfullmäktige att öka budgetramen till barn- och
skolnämnden med 78 miljoner kr år 2020, 110,5 miljoner kr år 2021
och 125,9 miljoner kr 2022 och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng, samt
att föreslå kommunfullmäktige att därmed anse Lundaförslaget
besvarat.
Mats Olsson (V) yrkar
att förslaget ska översändas till kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige att öka budgetramen till

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-09
utbildningsnämnden med 17 miljoner kr år 2020 och inkludera detta
i underlaget för beräkning av skolpeng
att föreslå kommunfullmäktige att öka budgetramen till barn- och
skolnämnden med 101 miljoner kr år 2020 och inkludera detta i
underlaget för beräkning av elevpeng
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel till
förfogande 2020 samt genom försämrat resultat 2020
att beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan 2021–
2023
att föreslå kommunfullmäktige att därmed anse Lundaförslaget
bifallet.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Anders Almgrens (S)
yrkande med undantag för delen som rör utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget 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) yrkande ska vara
motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S) och Mats

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Olsson (V) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse Lundaförslaget besvarat med vad kommunkontoret
anfört.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
21/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ stödjer de förslag som vi anser ge skolan mest adekvat
finansiering. Vidare bör Lundaförslaget behandlas i fullmäktige.
Beslut expedieras till:
Förslagställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-09

KS 2019/0648

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-01-09 klockan 14.00–17.24

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), ej § 14 på grund av jäv
Hedvig Åkesson (KD)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mattias Horrdin (C), tjänstgör § 14 för Börje Hed (FNL), ej § 32
på grund av jäv
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, §§ 1 - 21
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Vesna Casitovski, kanslichef
Ulrika Östhall, nämndssekreterare

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 1–32

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-09

KS 2019/0648

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, torsdagen den 16 januari 2020, kl.
09.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-09

Paragrafer

§ 1–32

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-07

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-23

§9

Lundaförslag angående en simhall i de
östra kommundelarna
Dnr KU 2019/0373

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt ett lundaförslag från Rickard
Malmquist Nyrén om att bygga en simhall i de östra kommundelarna
till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och direkt
besvarande.
I förslaget framförs att Lunds kommun är en förhållandevis stor
kommun, där satsningar ofta tenderar att vara fixerade vid Lunds
stad och de östra kommundelarna glöms bort. Orterna i den östra
delen av kommunen, Dalby med flera, behöver en simhall och det är
enligt förslagsställaren fullt rimligt att det byggs ett inomhusbad
utanför Lund. Lundaförslaget framhäver flertalet fördelar: det
hälsofrämjande arbetet, närheten till simskolor och att trycket på
Högevall skulle lätta.
Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om att Lunds kommun
befinner sig i expansivt skede med flertalet nybyggnationer och
stadsdelsetableringar. Därför kan det inte uteslutas att det i
framtiden kan etableras ytterligare en simhall i kommunen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att nämnden ska besluta att lundaförslaget om
att bygga en simhall i de östra kommundelarna ska anses vara
besvarat.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december
2019
Lundaförslag om att bygga en simhall i de östra kommundelarna,
daterat den 13 september 2019

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att förvaltningens
förslag ska utgå och att nämnden i stället ska uppdra åt förvaltningen
att undersöka möjligheterna till en privatfinansierad simhall i de
östra kommundelarna i likhet med utredningen om en
skateanläggning i Genarp.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-01-23
Sebastian Jaktling (S) yrkar att nämnden ska besluta att bifalla
lundaförslaget samt uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att
återkomma med förslag till kostnad för utredning och preliminära
investerings- och driftkostnader för att anlägga en simhall i Dalby
samt att inarbeta detta i remissyttrandet för ekonomi- och
verksamhetsplan 2021–2023 med tillhörande investeringsplan.
Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar bifall till Gunnar
Brådviks (L) yrkande samt bifall till Sebastian Jaktlings (S) andra
yrkande.
Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Sebastian Jaktlings (S) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger: yrkande
från Gunnar Brådvik (L) med flera, yrkande från Sebastian Jaktling
(S) med flera om utredningsuppdrag samt yrkande från Sebastian
Jaktling (S) med flera om att bifalla lundaförslaget. Ordföranden
ställer inledningsvis proposition på yrkande från Gunnar Brådvik (L)
med flera om att förutsättningar för en privatfinansierad simhall i de
östra kommundelarna ska utredas och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på
yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om att förvaltningen
ska ges i uppdrag att återkomma med förslag till kostnad för
utredning och preliminära investerings- och driftkostnader för att
anlägga en simhall i Dalby samt att inarbeta detta i remissyttrandet
för ekonomi- och verksamhetsplan 2021–2023 med tillhörande
investeringsplan och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detsamma. Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på
yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om att nämnden ska
besluta att bifalla lundaförslaget och finner att nämnden avslår
detsamma, varpå votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill avslå yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om
att nämnden ska besluta att bifalla lundaförslaget röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om
att nämnden ska besluta att bifalla lundaförslaget röstar nej.
Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M),
John Lager (C), Gustaf Hamilton (KD), Peter Bergwall (MP) och Göran
Fries (V) röstar ja.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Martin Pudaric (S) och
Victoria Tiblom (SD) röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-01-23
Med sju ja-röster gentemot fyra nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden att avslå yrkande från Sebastian Jaktling (S) med
flera om att nämnden ska bifalla lundaförslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till en
privatfinansierad simhall i de östra kommundelarna i likhet
med utredningen om en skateanläggning i Genarp

att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att återkomma med
förslag till kostnad för utredning och preliminära investeringsoch driftkostnader för att anlägga en simhall i Dalby samt att
inarbeta detta i remissyttrandet för ekonomi- och
verksamhetsplan 2021–2023 med tillhörande investeringsplan

Reservationer
Sebastian Jaktling (S) och Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot
fattat beslut till förmån för egna yrkanden. Sebastian Jaktling (S)
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 3.

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ ser positivt på en utredning av lundaförslaget
om en simhall i Lunds östra kommundelar.”
Beslut expedieras till:
Rickard Malmquist Nyrén
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-23

KU 2020/0010

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Kulturskolan, Sankt Laurentiigatan 1 i Lund,
2020-01-23, klockan 17.30–20.50

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Carl Gustaf Jönsson (FNL), vice ordförande, §§ 1–3, 6–14
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (M)
John Lager (C)
Gustaf Hamilton (KD)
Kerstin Vikner (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Hedberg (L), tjänstgörande för Carl Gustaf Jönsson (FNL), §§ 4–5
Martin Pudaric (S), tjänstgörande för Gabor Tilesch (S)

Ersättare

Peter Hedberg (L), §§ 1–3, 6–14
Karl Melin (M)
Linn Tufvesson (M)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)
Jonas Johansson (SD)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Mira Norrsell, miljösamordnare, §§ 1–8
Christian Halberg, enhetschef
Annika Kharraziha, enhetschef
John Bjerkert, enhetschef

Justerare

Victoria Tiblom (SD)

Paragrafer

§§ 1–14

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2020-01-27

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-23

KU 2020/0010

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Victoria Tiblom (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Paragrafer

§§ 1–14

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-28

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-20

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 26
Återremiss: Lundaförslag - Lekplats i
Björnstorp
Dnr TN 2019/0422

Sammanfattning
Förslagsställaren önskar att kommunen anlägger en lekplats i byn
Björnstorp. Tekniska nämnden har i en återremiss uppdragit åt
tekniska förvaltningen att se över vilken mark som kan tas i anspråk
för detta och vilken kostnad det kan innebära att genomföra
förslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2019.
Tekniska nämndens beslut, daterat 17 september 2019.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 september 2019.
Lundaförslaget Lekplats i Björnstorp, daterat 3 mars 2019.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå Lundaförslaget i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

TN 2020/0025

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotoget 1, Lund, 2020-01-22 klockan 17.30–
21.10

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), fram till och med kl 21:00 § 30
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Larsson (C), istället för Johan Nilsson (C)
Johnny Hulthén (S), istället för Margareta Kristensson (S) från
och med klockan 21:01 § 31

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Gunnar Linde (KD)
Shahad Lund (MP)
Rebecca Johansson (V)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 5–36, varav § 14 är omedelbart justerad

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen 03 februari 2020 kl 16:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

TN 2020/0025

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

§ 5–13 och 15–36

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-26

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 37
Yttrande över granskning av
budgetprocess, effektiviseringar och långsiktig
ekonomisk planering
Dnr KS 2019/0859

Sammanfattning
Kommunrevisionen har granskat kommunens budgetprocess,
effektiviseringar och den långsiktiga ekonomiska planeringen. I
granskningen har det framkommit att det finns en tydlig struktur
avseende budgetprocessen men där revisionen anser att
kommunstyrelsen kan stärka arbetet med den långsiktiga
ekonomiska planeringen, styrningen av effektiviseringar samt
uppföljning.
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta
en kommunövergripande plan för det långsiktiga behovet av
effektiviseringar, att tillsammans med nämnderna identifiera
verksamheter där effektiviseringar har störst ekonomisk påverkan
till minsta kvalitativa konsekvens samt tydliggöra konsekvenser för
nämnderna till följd av årliga effektiviseringar. Revisionen vill även
stärka uppföljningen av effektiviseringar och säkerställa att det finns
relevanta nyckeltal för att följa kostnadsutvecklingen.
Kommunkontoret delar delvis kommunrevisionens bedömning där
den förändrade budgetprocessen i samband med ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 i viss mån förstärker
nämndernas möjlighet till konsekvensbeskrivning. Kommunkontoret
anser också att det nya effektiviseringspolitiska rådet med
utomstående experter kan bistå med information om hur arbetet
med att åstadkomma en effektivare organisation fortlöper samt
komma med förslag till förbättringar. Vid 2020-års
månadsuppföljningar föreslås även att nämnderna särskilt redovisar
pågående effektiviseringsarbete.

Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse 2020-01-13, reviderad, Kommunrevisionen Granskning av budgetprocess, effektiviseringar och långsiktig ek
planering
Protokollsutdrag KS AU 2020-01-27 § 13 Yttrande över granskning
av budgetprocess, effektiviseringar och långsiktig ekonomisk
planering
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13
Kommunrevisionens missiv till granskningsrapport 2019-11-20

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Kommunrevisionens granskningsrapport – Granskning av
budgetprocessen, effektiviseringar och långsiktig ekonomisk
planering, november 2019

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
För att framgångsrikt kunna axla ansvaret för den
kommunövergripande ekonomiska utvecklingen som
kommunrevisionen uppmärksammat, samtidigt som kvaliteten i
kommunens verksamheter säkras, är det kommunstyrelsens
uppfattning att budgetprocessen behöver utvecklas och stärkas. Den
tidigare möjligheten till omfattande och strukturerad dialog mellan
såväl företrädare för nämnderna och representanter för
kommunstyrelsen, samt den partiöverskridande dialogen, bör inte
bara återinföras utan dessutom stärkas. Inte minst bör en utveckling
ske för att säkerställa att all den kompetens medarbetarna har om
förutsättningar för utveckling och effektivare arbetssätt betydligt
bättre tas till vara. Schablonmässiga effektiviseringskrav på
övergripande nivå, utan förankring i verksamheternas
förutsättningar eller medarbetarnas kunskaper, leder närmast
ofelbart till misslyckanden och stora kvalitetsförsämringar. Ett
grundläggande krav för en sådan utvecklad budgetprocess bör vara
att åter säkerställa goda möjligheter för företrädarna för nämnderna,
att med stöd av professionen, att i dialog tidigt i budgetprocessen
framföra verksamheternas ekonomiska behov.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) instämmer i Anders
Almgrens (S) yrkande.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med fleras
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
hans egets med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag
och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-02-04
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
nämnden avslår tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till kommunrevision avge kommunkontorets,
daterad tjänsteskrivelse 2020-01-13, som yttrande över
genomförd granskning av kommunens budgetprocess,
effektiviseringar och långsiktig ekonomisk planering
att

för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Anmälan kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

4 (5)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-04

KS 2019/0665

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-02-04 klockan 14.00–17.16

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), §§ 33 - 46, kl. 14.00 - 16.12
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Camilla Neptune (L)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S) §§ 47 - 58

Ersättare

Maria Brolin Glennow (L)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 33 - 46
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 33 - 50
Vesna Casitovski, Kanslichef
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 33–58

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-04

KS 2019/0665

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 12 februari 2019 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-04

Paragrafer

§ 33–58

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-03-05

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-02-04

§ 49
Lundaförslag - Lund som en del av det
finska förvaltningsområdet
Dnr KS 2019/0765

Sammanfattning
Det har inkommit ett Lundaförslag om att Lunds kommun bör ingå
som en del av det finska förvaltningsområdet i Sverige.
Kommunkontoret gör bedömningen att den servicen som en
kommun ska erbjuda den sverigefinska minoriteten i det finska
förvaltningsområdet redan idag i stora delar tillgodoses genom
Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella
minoriteter.
Kommunstyrelsen föreslås avslå Lundaförslaget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-01-27 § 25 Lundaförslag Lund som en del av det finska förvaltningsområdet
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020
Lundaförslag – Lund som en del av det finska förvaltningsområdet

Yrkanden
Mattias Horrdin (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar
ärendet till kommunkontoret med uppdrag att genomföra en
konsekvensanalys av vad genomförande av lundaförslaget skulle
innebära för Lunds kommun såväl organisatoriskt som ekonomiskt.
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders
Almgrens (S) yrkande.
Mattias Horrdin (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på
Anders Almgrens (S) med fleras återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Anders Almgrens (S)
med fleras yrkande om återremiss mot Mattias Horrdins (C) med
flera avslag på detsamma och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-02-04

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om
återremiss.
Nej för bifall till Mattias Horrdins (C) med fleras yrkande om avslag
på återremissen.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fabian Zäll (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mattias Horrdin (C),Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå återremissen.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla Mattias
Horrdins (C) med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets
förslag och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå Lundaförslaget.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 49/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ välkomnar Lundaförslaget och hade om möjligt valt att
bifalla förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-02-04
Beslut expedieras till:
Förslagsställaren
Medborgarcenter
Anmäls till kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-04

KS 2019/0665

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-02-04 klockan 14.00–17.16

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), §§ 33 - 46, kl. 14.00 - 16.12
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Camilla Neptune (L)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S) §§ 47 - 58

Ersättare

Maria Brolin Glennow (L)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 33 - 46
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 33 - 50
Vesna Casitovski, Kanslichef
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 33–58

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-04

KS 2019/0665

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 12 februari 2019 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-04

Paragrafer

§ 33–58

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-03-05

Reservation
Dnr KS 2019/0765

Socialdemokraternas reservation
Lundaförslag - Lund som en del av det finska förvaltningsområdet
Det är socialdemokraternas uppfattning att det är viktigt att ha all fakta på bordet när beslut ska
fattas. Det borgerliga styret har gjort till sin vana att inte utreda och analysera olika
konsekvenser av ärenden och politiska förslag. Vi socialdemokrater är i grunden positivt
inställda till förslaget, men eftersom att det inte finns fullgoda ekonomiska eller organisatoriska
analyser av vad ett bifall skulle innebära för Lunds kommun föreslog vi istället att ärendet skulle
återremitteras för att sådant underlag skulle arbetas fram. Men detta avslogs av den borgerliga
majoriteten i kommunstyrelsen. Det är ett demokratiskt underskott när vi förvägras ordentliga
analyser och beredning av ärenden som ogillas av det borgerliga styret. Det är dessutom djupt
respektlöst gentemot de lundabor som arbetat fram detta lundaförslag.
Mot bakgrund av vad som nämnts ovan reserverar vi oss därför mot beslutet med hänvisning
till vårt eget yrkande i kommunstyrelsen.
För Socialdemokraterna

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
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Meddelande
2020-02-11

Byggnadsnämnden

LUNDS
KOMMUN

Ka tarina Öberg Magnusso n
046-359 75 51

Se sändlista

katarina.o berg magnu sso n@lund.se

Detaljplan för Kulturen 4-8 i Lund, Lunds kommun
(Tomegapsgatan 12-18)
PÄ 26/201Sa

Meddelande om laga kraft
Byggnadsnämnden i Lunds kommun har den 11 april 2019 § 72, beslutat
att anta detaljplan för Kulturen 4-8 i Lund.
Länsstyrelsen Skåne har den 3 maj 2019 beslutat att inte överpröva
byggnadsnämndens beslut enligt bestämmelserna om tillsyn över
kommunala beslut i 11 kap. 10 §plan-och bygglagen.
Byggnadsnämndens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen
vid Växjö tingsrätt, som genom dom den 29 oktober 2019 avsl år
överklagandet.
Målet gick vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt,
som genom dom den 6 februari 2020 beslutade att inte meddela
prövningstillstånd. Beslutet i Mark- och miljödomstolen står därmed fast.

Detaljplanen har därför fått laga kraft 2020-02-06.

BYGGNADSNÄMNDEN

SÄNDLISTA
Gunilla Ohlsson, Tomegapsgatan 6, 223 SO LUND
skane@lansstyrelsen.se
lantmateri@lund.se
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen

Postadress

Besöksa dress

Telefon växel

Inte rn etadress

e- post

Box 41

Brotorge t 1

046-359 50 00

www.lund.se

stadsbygg nads ko nto ret@ l u nd .se

221 00 Lu nd

