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§ 154 Motion från Fanny Johansson (S), Anders
Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Helena
Falk (V), Angelica Svensson (V) och Maja Grubelic (FI)
- Tillit är vägen fram för en modern organisation
Dnr KS 2022/0086

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
anförts i ärendet.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot arbetsutskottets
beslut.

Sammanfattning
Helena Falk (V), Angelica Svensson (V), Fanny Johansson (S), Anders
Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och Maja Grubelic (Fi) har
lämnat den 21 januari 2022 lämnat en motion ”Tillit är vägen fram
för en modern organisation”. I motionen yrkar motionärerna:




att Lunds kommun påbörjar en övergång till tillitsbaserad
styrning som genomsyrar hela kommunens organisation,
att Lunds kommuns interna utbildningar för chefer och
förtroendevalda fokuserar på tillitsbaserad styrning, samt
att Lunds kommun tillsammans med de fackliga
organisationerna arbetar fram en strategi för att öka
personalens möjligheter till inflytande över sitt arbete och
arbetsplatsens organisation.

Lunds kommun använder sig idag av en horisontell målstyrning. Det
innebär att varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån
den inriktning som satts av nivån ”ovanför”. Tillit är en viktig faktor i
denna typ av målstyrning. Tillit är även en integrerad del i de
utbildningsmoduler som finns för nyanställda chefer i Lund. För
förtroendevalda har det, i de delar som berörde ledningsprocessen
och målstyrning, funnits inslag om tillitsstyrning. I övrigt berörde
utbildningarna främst sakfrågor.
Avseende personalens möjligheter till inflytande så regleras detta
genom avtal med respektive fackföreningen. Avsikten med avtalet är
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att underlätta samverkan mellan parterna och öka de enskilda
medarbetarnas möjlighet till delaktighet, inflytande och information.
Förslaget är att motionen, med utgångspunkt i vad som beskrivs i
ärendet, anses besvarad.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som anförts
i ärendet.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Anders Almgren (S) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut
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Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-05-23 klockan 13.00–14.35, ajournering klockan 14.0014.10, Sessionssalen, Stadshuset
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Jesper Sahlén (V)

Övriga

Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), § 136-146, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 138-159, deltar
digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), § 140-159, deltar
digitalt
Therese Fällman, hållbarhetschef, § 136-146, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 136–159

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 24 maj 2022 kl. 11.30
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Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee
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