Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 339
Begäran om avslut på uppdrag fattade av
kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/0721

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november
2019 att återremittera ärendet så att kommunstyrelsen kan bereda
revideringar av barn och skolnämnden och utbildningsnämnden
budgetar för 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 6 november 2019 dnr KS
2019/0721
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019 dnr KS
2019/0721
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019 dnr
UN 2019/0468
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september
2019 dnr BSN 2019/4442
Utbildningsnämndens protokoll den 18 september 2019, § 107 dnr
UN 2019/0468
Barn- och skolnämndens protokoll den 18 september 2019, § 68 dnr
BSN 2019/4442

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med det liggande förslaget
med följande undantag:
att uppdraget att avsluta ”fortbildningskonto för lärare” inom BSN:s
verksamheter avslås
att uppdraget att avsluta ”handledarbonus för lärare” inom BSN:s
verksamhet avslås
och istället för de två ovanstående att-satserna yrkar Hans-Olof
Andersson (SD):
att uppdraget ”fortbildningskonto för lärare” inom BSN:s verksamhet
har ett uppehåll för 2020, och sedan återtas 2021
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att uppdraget ”handledarbonus för lärare” inom BSN:s verksamhet
har ett uppehåll för 2020, och sedan återtas 2021.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på förvaltningens alla attsatserna förutom nr 5 (om lärlingslöner) i förvaltningens förslag.
Anders Almgren (S) yrkar
att inte avsluta kommunstyrelsens uppdrag om strategi för vita jobbmodellen,
att inte avsluta kommunstyrelsens uppdrag om tillskapande av
bioteknikindustriellt centrum,
att avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende lärlingslöner
från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i underlaget för
beräkning av elevpeng
att inte avsluta uppdrag till barn- och skolnämnden avseende
uppdraget om fria fruktstunder
att inte avsluta det uppdrag barn- och skolnämnden fått om
utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan
att inte avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende fortbildningskonto för lärare
att inte avsluta uppdraget till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende uppdraget om handledarbonus för lärare
att besluta om tilläggsanslag för 2020 för utbildningsnämnden med
7,2 miljoner kr, 2021 med 20 miljoner kr och 2022 med 33 miljoner
kr och inkludera detta i underlaget för beräkning av elevpeng
att besluta om tilläggsanslag för barn- och skolnämnden 2020 med
78 miljoner kr, 2021 med 100,5 miljoner kr och 2022 med 125,9
miljoner kr och inkludera detta i underlaget för beräkning av
elevpeng
att tilläggsanslagen avseende 2020 för utbildningsnämnden och
barn- och skolnämnden finansieras genom lägre resultat,
att förändra målet för andel ekologisk mat av livsmedelskostnaden
från 100 % till 85 % för år 2020 samt att den långsiktiga
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målsättningen för andelen ekologisk mat hanteras inom ramen för
den pågående revideringen av LundaEko
att minska utdelningskravet från Lunds Kommuns Fastighets AB
med 30 miljoner kronor.
Helena Falk (V) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande
med undantag av att-sats nr 5.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att man inte ska förändra delmål
2.5 i LundaEko II om att 100 procent av inköpskostnaden för
livsmedel år 2020 ska gälla ekologisk mat.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först sitt eget med fleras
yrkande om bifall till att-sats nr 1 (att avsluta uppdrag till barn- och
skolnämnden avseende uppdraget om fria fruktstunder från och med
2020 där motsvarande medel läggs in i underlaget för beräkning av
elevpeng) mot Anders Almgrens (S) med fleras avslag på detsamma
och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.
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Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till att-sats nr 2 (att avsluta uppdrag till barn- och skolnämnd
avseende utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan från och med
2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning
av elevpeng) mot Anders Almgrens (S) med fleras avslag på
detsamma och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget yrkande om bifall till attsats nr 3 (att avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende fortbildningskonto för lärare från och med
2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning
av elevpeng för respektive nämnd) mot Anders Almgrens (S) med
fleras avslag på detsamma och mot Hans-Olof Anderssons (SD)
yrkande (att uppdraget ”fortbildningskonto för lärare” inom BSN:s
verksamhet har ett uppehåll för 2020, och sedan återtas 2021) och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
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mot varandra och finner att Anders Almgrens (S) med fleras yrkande
ska vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras 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) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget yrkande om bifall till attsats nr 4 (att avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende handledarbonus för lärare från och med 2020
där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning av
elevpeng för respektive nämnd) mot Anders Almgrens (S) med fleras
avslag på detsamma och mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande
(att uppdraget ”handledarbonus för lärare” inom BSN:s verksamhet
har ett uppehåll för 2020, och sedan återtas 2021) och finner sitt
eget 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.
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För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras 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) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla att-sats
nr 5 (att avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende
lärlingslöner från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i
underlaget för beräkning av elevpeng) och finner frågan med ja
besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till att-sats nr 6 (att avsluta kommunstyrelsens uppdrag om
framtagande om strategi för vita jobb från och med 2020) mot
Anders Almgrens (S) med fleras avslag på detsamma och finner sitt
eget yrkande vara bifallet.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till att-sats nr 7 (att anse kommunstyrelsens uppdrag för
bioteknikindustriellt centrum avslutat från och med 2020) mot
Anders Almgrens (S) med fleras avslag på detsamma och finner sitt
eget yrkande vara bifallet.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget med fleras yrkande om
bifall till att-sats nr 8 (att delmål 2.5 i LundaEko II om att 100
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procent av inköpskostnaden för livsmedel år 2020 ska gälla
ekologisk mat helt utgår) mot Karin Svensson Smiths (MP) yrkande
om avslag på detsamma och mot Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande (att förändra målet för andel ekologisk mat av
livsmedelskostnaden från 100 % till 85 % för år 2020 samt att den
långsiktiga målsättningen för andelen ekologisk mat hanteras inom
ramen för den pågående revideringen av LundaEko) 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) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Helena Falk (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)
yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till att besluta om tilläggsanslag för 2020 för
utbildningsnämnden med 7,2 miljoner kr, 2021 med 20 miljoner kr
och 2022 med 33 miljoner kr och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng mot sitt eget yrkande om avslag på detsamma
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och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 8 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till att besluta om tilläggsanslag för barn- och
skolnämnden 2020 med 78 miljoner kr, 2021 med 100,5 miljoner kr
och 2022 med 125,9 miljoner kr och inkludera detta i underlaget för
beräkning av elevpeng) mot sitt eget yrkande om avslag på
detsamma och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin
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Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till att tilläggsanslagen avseende 2020 för
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden finansieras genom
lägre resultat mot sitt eget yrkande om avslag på detsamma och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 8 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
Slutligen ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till att minska utdelningskravet från Lunds
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Kommuns Fastighets AB med 30 miljoner kronor mot sitt eget
yrkande om avslag på detsamma och finner sitt eget yrkande vara
bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S) och
Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 8 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

att

Justerare

avsluta uppdrag till barn- och skolnämnden avseende
uppdraget om fria fruktstunder från och med 2020 där
motsvarande medel läggs in i underlaget för beräkning av
elevpeng
avsluta uppdrag till barn- och skolnämnd avseende
utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan från och med 2020
där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning
av elevpeng
avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende fortbildningskonto för lärare från och
med 2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för
beräkning av elevpeng för respektive nämnd
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att

att
att
att
att

avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och
skolnämnd avseende handledarbonus för lärare från och med
2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för
beräkning av elevpeng för respektive nämnd
avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende
lärlingslöner från och med 2020 där motsvarande medel läggs
in i underlaget för beräkning av elevpeng
avsluta kommunstyrelsens uppdrag om framtagande om
strategi för vita jobb från och med 2020
anse kommunstyrelsens uppdrag för bioteknikindustriellt
centrum avslutat från och med 2020
delmål 2.5 i LundaEko II om att 100 procent av
inköpskostnaden för livsmedel år 2020 ska gälla ekologisk mat
helt utgår.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
339/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Fi anser överlag
beslutsunderlaget vara otillräckligt och kan i nuläget ej stödja
förslaget. Vi håller dessutom inte med i de slutsatser som redovisas.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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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
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Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering
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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
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2020-01-02

