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§ 22 Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina
Olsson (S) Gör Lund Södra till ett centralt
allaktivitetshus
Dnr KS 2021/0149

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att i
samverkan med relevanta förvaltningar kostnadsberäkna
motionens förslag samt att undersöka om det finns andra
intressenter.

Sammanfattning
Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) har den 8 februari 2021
inkommit med motion vari föreslås att kommunfullmäktige uppdrar
åt kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden att omvandla
Lund Södra till ett allaktivitetshus. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås även få i uppdrag att, tillsammans med övriga berörda
nämnder, säkerställa att föreningar som idag är i behov av nya
lokaler i centrala Lund erbjuds plats i Allaktivitetshuset Lund Södra.
Kommunfullmäktige föreslås även uppdra åt kommunstyrelsen att
beakta eventuella tillkommande kostnader i EVP 2022–2024.
Motionen har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden samt
servicenämnden. Nämnderna är positiva till att skapa en mötesplats
på Lund Södra. Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att lyfta in
lokalbehovet för mötesplatsen i lokalinvesteringsprocessen så att
eventuella investeringsutgifter och driftskostnader för verksamheten
kan klargöras och lyftas in för prioritering i den ordinarie
beredningen av kommunens ekonomiska verksamhetsplan, EVP. Vid
en fortsatt planering av mötesplatsen ombeds berörda nämnder
även beakta pensionärsorganisationernas lokalbehov.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar, med instämmande av Fredrik
Ljunghill (M), att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera
ärendet till kommunkontoret med uppdraget att i samverkan med
relevanta förvaltningar kostnadsberäkna motionens förslag samt att
undersöka om det finns andra intressenter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (6)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-12
Björn Abelson (S) yrkar, med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP), bifall till motionen och avslag på framställt
återremitteringsyrkande.
Victoria Tiblom (SD) och Helena Falk (V) yrkar bägge bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Inga-Kerstin Erikssons (C) och Fredrik Ljunghills
(M) återremitteringsyrkande mot Björn Abelsons (S) och Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande om avslag på detsamma och finner
att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som anser att ärendet ska återremitteras med den motivering
som framställts röstar ja.
Den som anser att ärendet ska avgöras vid innevarande
sammanträde röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Victoria Tiblom (SD)
röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således, med sju ja-röster mot sex nejröster, att ärendet ska återremitteras med den motivering som
framställts.

Underlag för beslut





Justerare

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-12-13 § 347 Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina
Olsson (S) Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26 Motion från
Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till
ett centralt allaktivitetshus
Protokollsutdrag servicenämnden 2021-05-12 § 31 Gör Lund
Södra till ett centralt allaktivitetshus
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-23 Gör Lund
Södra till ett centralt allaktivitetshus
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Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-05-20 § 83
Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus, inkl.
protokollsbilaga (gemensam reservation från M och L)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-26
Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus
Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) 202102-08 Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-01-25 § 9 Skrivelse från PRO
Skrivelse från PRO om lokalförfrågan vid Lunds södra station,
2021-01-08

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
För kännedom:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Pensionärernas riksorganisation (PRO)
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KS 2021/0798

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-01-12 klockan 14.00–17.35, ajournering klockan kl. 15.49–
16.00, Microsoft Teams/Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande, närvarar §§ 1–29, kl. 14.00–
17.30
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt, §§ 1–29, kl. 14.00–
17.30
Helena Falk (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt
Klas Svanberg (M), deltar digitalt
Klas Sivén (MP), deltar digitalt; ersätter Karin Svensson Smith
(MP) § 30
Fabian Zäll (L), deltar digitalt; ersätter Philip Sandberg (L) § 30
Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Camilla Ländin (C), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt
Lena Fällström (S), deltar digitalt
Kenth Andersson (S), deltar digitalt
Jesper Sahlén (V), deltar digitalt
Cherry Batrapo (FI), närvarar §§ 1–28, kl. 14.00–17.05
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar digitalt, §§
1–22, kl. 14.00–16.40
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör, deltar digital
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Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digital
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digital
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digital
Karl Jönsson, kommunikatör, deltar digital
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digital
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt, §§ 1–22, kl. 14.00–16.50
Philip Lee, kommunsekreterare
Åse Backman, IT-supporttekniker
Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 1–30

Tid och plats för justering
Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L) §§ 1–29

Justerare

Björn Abelson (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-01-12

Paragrafer

§ 1–30

Datum då anslaget sätts upp

2022-01-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-02-08

