Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-08-22

§ 223 Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen med hänvisning till stadsantikvariens utlåtande.

Sammanfattning
Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) har den 8 februari 2021
inkommit med motion vari det föreslås att kommunfullmäktige
uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden att
omvandla Lund Södra till ett allaktivitetshus. Motionen har varit på
remiss hos kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden.
Nämnderna är positiva till att skapa en mötesplats på Lund Södra.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2022, § 22, att
återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att i
samverkan med relevanta förvaltningar kostnadsberäkna motionens
förslag samt att undersöka om det finns andra intressenter.
Serviceförvaltningen har under våren 2022 genomfört en enkel
utredning. Årshyran beräknas hamna på en hög nivå, cirka 4 400
kronor per kvadratmeter. I dagsläget finns inte några aktuella
identifierade hyresgäster, varken interna eller externa. Ombyggnad
till ett allaktivitetshus (publik byggnad) är inte möjlig då
verksamheten kräver installation av hiss.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till stadsantikvariens utlåtande.
Fredrik Ljunghill (M) instämmer i Philip Sandbergs (L) yrkande.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
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att bifalla motionen med den ändringen att motionens sista att-sats
ändras från "att uppdra åt kommunstyrelsen att eventuella
tillkommande kostnader beaktas i EVP 2022–2024" till "att uppdra
åt kommunstyrelsen att eventuella tillkommande kostnader beaktas
i EVP 2023–2025".

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

Underlag för beslut






Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-08-08 Motion från
Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till
ett centralt allaktivitetshus – återrapportering
Serviceförvaltningens rapport 2022-06-02 Enkel utredning –
Ombyggnad av Tullbommen 1 (Södra station)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-12 § 22 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
Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör
Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus, inkommen 202102-08

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Pensionärernas riksorganisation (PRO)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-08-22 klockan 13.00–15.16, ajournering klockan 13.5814.10, 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

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), § 191– (del av)
210, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Magdalena Titze, tf utredningschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, § 208–209, deltar digitalt
Therese Fällman, hållbarhetschef, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 191–224

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 23 augusti 2022 klockan 11.00

Underskrifter
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Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 191–224

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-09-15

