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§ 96

Uppdrag att utreda framtida användning av
stadshuset

Dnr KS 2019/0173

Sammanfattning
Kommunkontorets verksamheter i stadshuset flyttade till nya lokaler
på Bruksgatan 22 under hösten 2018. Merparten av
kommunkontorets verksamhet är nu samlade där.
Stadshuset står oanvänt sedan kommunkontoret lämnade det i
oktober 2018. I samband med flytten har Stadshusets framtid
diskuterats. Ett alternativ har varit att leta efter ny extern hyresgäst
och ett annat alternativ har varit att sälja Stadshuset
Det har även diskuterats att kommunen borde behålla Stadshuset för
egna framtida behov. Det har framhållits att Stadshuset, genom sin
centrala placering och utvecklingsmöjlighet med tillhörande
parkeringsplats, kan bidra till att skapa förutsättningar för ett mer
levande centrum. Det har också diskuterats att Stadshuset är ett hus
som har ett tydligt värde för kommunen. En viktig utgångspunkt är
att fastigheten bidrar till centrumutvecklingen genom att tillskapa
fler arbetsplatser i stadskärnan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 mars 2019 § 102
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-22

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar utreda den framtida användningen av Stadshuset enligt
tjänsteskrivelsens förslag,
att till referensgrupp för arbetet utse tre från majoriteten och 2 från
oppositionen, samt att uppdra åt arbetsutskottet samt utse dessa
att initialt avsätta 300 tkr från kommunstyrelsens reserverade
medel för lokaler för kostnader i samband med utredningen
att kommunkontoret ska återrapportera utredningen före utgången
av år 2019
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
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kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar utreda den framtida användningen av Stadshuset
enligt tjänsteskrivelsens förslag samt belysa förutsättningarna för
förtätningar inom ramen för Altona 9,
att till referensgrupp för arbetet utse tre från majoriteten och 2 från
oppositionen, samt att uppdra åt arbetsutskottet samt utse dessa
att initialt avsätta 300 tkr från kommunstyrelsens reserverade
medel för lokaler för kostnader i samband med utredningen
att kommunkontoret ska återrapportera utredningen före utgången
av år 2019

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med de i yrkandena
likalydande att-satserna 2-4.
Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons
(C) förslag till 1:a att-sats mot Anders Almgrens (S) m.fl förslag till
1:a att-sats och finner att kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin
Erikssons (C) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar utreda den framtida användningen av Stadshuset
enligt tjänsteskrivelsens förslag,
att till referensgrupp för arbetet utse tre från majoriteten och 2 från
oppositionen, samt att uppdra åt arbetsutskottet samt utse
dessa
att initialt avsätta 300 tkr från kommunstyrelsens reserverade
medel för lokaler för kostnader i samband med utredningen
att kommunkontoret ska återrapportera utredningen före utgången
av år 2019

Protokollsanteckningar
FNL,FI: I utredningen bör möjligheterna att förlägga publik
verksamhet i bottenvåningen belysas
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-04-03 klockan 14.00–18.40

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 97
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), §§ 74-89, kl 14:00-16:30
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), §§ 74-96, kl 14:00-17:30
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 97, kl 14:0017:50
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 90-108
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 97
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 97-108

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), kl 14:00-17:00
Klas Svanberg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)
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KS 2019/0021

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret, kl
14:00-18:00
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Johanna Davander, kommunikationschef, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig,
kommunkontoret, kl 14:00-17:35
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Paragrafer

§ 74-108

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 10 april 2019, kl
15:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
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Hedvig Åkesson (KD)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Paragrafer

§ 74-108

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson
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2019-05-08

